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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare arbetar med division och 
vilka räknemetoder de väljer att använda i undervisningen. Syftet är även att få kunskap 
om vilka räknemetoder elever väljer att tillämpa. Studiens resultat har framkommit 
genom observationer, intervjuer med lärare och elever samt elevers lösningar av 
divisionsuppgifter.  
 
Studiens resultat visar att lärare väljer att tillämpa laborativt material i undervisningen 
för att konkretisera matematikundervisningen om division. De påpekar vikten av att 
arbeta praktiskt för att elever ska få bättre förståelse för räknesättet. Lärarna anser att 
diskussion och samtal, både enskilt, i grupp och i helklass, gynnar elevers förståelse för 
division. De räknemetoder lärare väljer att tillämpa i sin undervisning är upprepad 
addition, sambandet mellan division och multiplikation samt kort division.  
 
Studien visar att elever väljer att använda de metoder som de får ta del av i 
undervisningen. Detta syns tydligt då varken upprepad subtraktion, trappan eller 
liggande stolen tillämpas av lärare eller elever i årskurs 3. Elever tänker för det mesta 
division som delningsdivision, vilket även lärare väljer att lägga fokus på i sin 
undervisning. Lärare anser att både innehållsdivision och delningsdivision ska finnas i 
undervisningen, dock namnger de inte de olika tankesätten av den orsaken att det kan 
förvirra eleverna och försvåra förståelsen. 
 
 
Nyckelord 
Addition, division, divisionsalgoritmer, grundskola, lärare, undervisning, upprepad, 
räknemetoder, sambandet mellan division och multiplikation 
 
English title 
Which counting technique do you use? - A qualitative study of teachers' work with 
division and which counting techniques teachers and pupils use in grade 3. 
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1 Inledning 

Division är räknesättet elever har störst svårighet med (Häggblom, 2015; Sellers, 2010). 
Elever är vana att hantera division på ett naturligt sätt i det vardagliga livet. Redan som små 
barn har de fått dela upp saker lika, exempelvis godisbitar mellan syskon. Detta resulterar i att 
barn är vana vid att hantera räknesättet division och hur man ska dela rättvist. Därför bör 
undervisning inte alltid styra elevernas val att tillämpa räknemetod utan låta dem själva välja 
lämplig räknemetod för situationen (Roberts, 2003). Det finns flera olika räknemetoder att 
tillämpa vid beräkning av division och vår studie kommer undersöka hur lärare undervisar om 
division samt vilka metoder lärare och elever använder sig av. Även om elever i årskurs 3 har 
lärt sig att behärska positionssystemet har de svårt att ta del av detta vid division. Elever har 
ofta förståelse för hundratal, tiotal och ental men saknar förståelse för vad som sker i en 
divisionsalgoritm. De lär sig stegen mekaniskt men har ingen förståelse för varför de gör som 
de gör (Häggblom, 2000; Sellers, 2010; Hedrén, 2006).   
 
Under våra samtliga VFU-perioder har elever i årskurs 3 visat bristande kunskaper inom 
division och att räknesättet är komplext, vilket gör denna studie intressant. Kursplanen för 
matematik lyfter att undervisningen ska innefatta de fyra räknesätten, vari division ingår. Det 
är även ett kunskapskrav att elever ska behärska de fyra räknesätten (Skolverket, 2017). 
Bristande kunskaper inom division kan hindra kunskapsutvecklingen inom andra områden i 
matematik (Häggblom, 2015). I studien kommer vi genom observationer, intervjuer och 
konstruerade uppgifter undersöka hur verksamma lärare undervisar om division, vilka 
räknemetoder som undervisas om samt vilka räknemetoder elever väljer att tillämpa i årskurs 
3. Denna studie ska bidra med kunskap om hur man på bästa sätt lägger upp undervisning om 
division, vilket både vi som framtida lärare men även verksamma lärare kan ha nytta av. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare undervisar om division och vilka 
räknemetoder de väljer att använda i undervisningen. Syftet är även att få kunskap om vilka 
räknemetoder elever väljer att tillämpa.  
 
2.1 Frågeställningar 

1. Hur undervisar lärare om division?  
2. Vilka räknemetoder fokuserar lärare på i undervisningen? 
3. Vilka räknemetoder väljer elever att tillämpa när de beräknar division? 
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3 Litteraturbakgrund 

I denna del av arbetet kommer tidigare forskning som är relevant för studien att presenteras. 
Innehållet är strukturerat i underrubriker som står för olika teman kopplat till studiens område. 
 
3.1 Innehållsdivision och delningsdivision  
Enligt Nationalencyklopedin är division räknesättet där man delar ett tal, täljaren, med ett tal, 
nämnaren, som sedan blir ett resultat som kallas kvot. Exempelvis i uppgiften “30/6=5” är 
talet 30 täljaren, 6 är nämnaren och 5 är kvoten (NE, 2018).  
 
Inom division kan man tänka på olika sätt när man ska beräkna ett tal. Division kan ses som 
innehållsdivision eller delningsdivision. Vid delningsdivision utgår man från täljaren medan 
vid innehållsdivision utgår man från nämnaren (Sollervall, 2015; Neuman, 1999; Löwing & 
Kilborn, 2010b; McIntosh, 2008; Mårtensson, 2015). Om elever har kännedom om dessa två 
sätt att tänka, men inte är säkra på hur och varför båda används, kan det göra att de blir 
förvirrade, blandar ihop tankesätten och får svårare att förstå och räkna division (Neuman, 
1999). Det är dock viktigt att påpeka för elever att det finns två olika tankesätt inom division 
och uppmärksamma dem på dessa, eftersom båda används i vardagen (Neuman, 1999; 
Löwing & Kilborn, 2010b; McIntosh, 2008). Även om båda tankesätten ger samma svar av 
exempelvis divisionen 12/4, är det olika tankesätt för att få fram svaret (Mårtensson, 2015). 
Inom delningsdivision tänker man exempelvis “12 delas lika mellan 4 personer, hur många får 
varje person?”. I innehållsdivision tänker man istället “Hur många 4or får plats i 12” 
(Mårtensson, 2015).  
 
Under början av 1900-talet fanns det olika slags tecken och namn för de olika sätten att tänka 
om division, men detta ändrades utifrån en utredning gjord av Skolöverstyrelsen (Mårtensson, 
2015). Detta resulterade i att division i fortsättningen bara skulle kallas för division och att det 
endast skulle finnas ett tecken för detta räknesätt, oberoende av tankesätt. Inom forskning 
diskuteras både innehållsdivision och delningsdivision och hur dessa används i 
undervisningen. I undervisningen är det svårt att veta vilket tankesätt som förekommer mest 
hos lärare och elever (Mårtensson, 2015). Precis som Häggblom (2015) skriver syns det inte i 
en uträkning om en elev har använt innehållsdivision eller delningsdivision, eftersom man 
skriver upp talet på samma sätt. Detta synliggörs genom att samtala med eleven.    
 
3.2 Undervisning om division 
Matematik kan av elever uppfattas positivt eller negativt, detta beroende på tidigare 
erfarenheter. Matematik handlar inte enbart om att lära sig regler utantill. Det handlar om att 
iaktta, utforska och förstå mönster och samband. Därför har läraren en viktig roll för att skapa 
goda erfarenheter för eleverna, vilket Olsson (2000) upptäckte genom intervjuer med elever i 
grundskolan. Division anses vara det svåraste av de fyra räknesätten och därför behöver 
eleverna träna mycket och utveckla kunskaper inom räknesättet, detta genom varierande 
arbetssätt (Häggblom, 2000). Författaren belyser elevers möjligheter att lättare klara av 
matematiken i senare årskurser om kunskaper inom division ökar.  
 
Elever hanterar ofta division på ett naturligt sätt i det vardagliga livet. Barn är vana vid att 
dela upp olika saker, t.ex. godisbitar. De har lätt att hantera division där de ska dela rättvist. 
Därför är det viktigt att inte alltid styra eleverna och välja vilken räknemetod de ska använda, 
utan låta dem testa sig fram och själva välja lämplig räknemetod till situationen (Roberts, 
2003). Detta såg Roberts (2003) i sin observation av elever då de under en lektion fick chans 
att välja valfritt sätt att dela upp ett antal kex mellan varandra, vilket gav eleverna möjlighet 
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att utveckla sitt eget tänkande men gav även läraren en chans att få syn på elevernas 
strategier. Hedrén (1999) hävdar att det vardagliga sammanhanget är viktigt i undervisningen. 
Detta stärker han med sitt forskningsprojekt då han observerat, intervjuat lärare och elever 
men även genomfört enkäter och tester. Han fick under projektet tydligt se att vardagliga 
kontexter är ytterst viktigt för elevers förståelse.    
 
Roberts (2003) skriver att läraren som observerats i forskningen belyser vikten av att integrera 
division i flera ämnen. Division dyker upp i många ämnen, t.ex hemkunskap när man ska dela 
upp bullarna som bakats så att alla får lika många vardera. Läraren menar även att skriftliga 
lösningar hjälper eleverna att förklara muntligt och vice versa. Det muntliga och skriftliga 
språket har stor koppling till varandra (Roberts, 2003). Om språket inte räcker för att få 
eleverna att förstå är laborativt material att föredra för att kunna konkretisera division 
(Löwing & Kilborn, 2010a; Bjärvall, 2016). Laborativt material är något som används över 
hela världen för att lösa vardagliga matematiska situationer. Exempel på laborativt material är 
kulram, centikub och pengar (Sveider, 2016). Syftet med att arbeta med laborativt material i 
klassrummet är att eleverna ska få arbeta med flera olika sinnen. De ska få arbeta praktiskt för 
att utveckla deras matematiska förståelse. Ett laborativt material är ett konkret material som 
ger eleverna en bildlig representation. Författaren menar att laborativt material är ytterst 
viktigt i undervisningen. Det är viktigt eftersom det utmanar eleverna men även ger eleverna 
motivation. Det är även bra att tillämpa i undervisningen för att förstärka ett matematiskt 
begrepp eller vid introduktion av ett nytt område (Sveider, 2016). Genom att blanda abstrakt 
undervisning med konkreta exempel får eleverna möjlighet att skapa sig en enhetlig bild av 
räknesättet. Detta eftersom elever vanligtvis får problem när de ska göra beräkningar och 
algoritmer om de bara fått “abstrakt” undervisning och saknar konkret, praktisk förståelse 
(Löwing & Kilborn, 2010a; Bjärvall, 2016). Konkreta material hjälper även eleverna att förstå 
och skapar samband mellan språk och fysisk material, kontexten blir mer precis. Detta är 
något Dewey och pragmatismen belyser, då pragmatismen fokuserar mycket på att utveckla 
kunskaper genom praktiskt arbete (Bjärvall, 2016; Dewey, 1997; Säljö, 2010).    
 
Det finns kända svårigheter kring räknesättet division, exempelvis alltför liten tabellkunskap, 
otillräckliga kunskaper om positionssystemet och bristande uppfattningar vad division är och 
dess förhållande till subtraktion (McIntosh, 2008). Författaren menar även att elevers 
förståelse brister i division på grund av att de inte vet hur de olika stegen ser ut i en algoritm 
eller hur de ska ställa upp ett divisionstal. Därför bör lärare vara uppmärksamma i 
undervisningen, och arbeta med positionssystemet samt undervisa om vilka metoder som 
finns och hur de används. Det är viktigt att kända missuppfattningar undviks och att varje 
elevs problem åtgärdas direkt. Således bör undervisningen vara formativ som handlar om 
kontinuerlig bedömning och feedback för elevers utveckling. Detta för att se hur elever ligger 
till och om de har förstått divisionens olika svårigheter (McIntosh, 2008). 
 
 
3.3 Kommunicera om division 
Diskussioner och grupparbeten gynnar elevernas förståelse och förmåga att argumentera för 
sin sak (Roberts, 2003). Genom diskussioner finns det möjlighet för läraren att se och höra 
elevens metoder, men det ger även möjligheter för eleven att utveckla sin förståelse för sitt 
eget tänkande. Att diskutera när uppgiften är klar möjliggör för eleverna att utveckla och 
fördjupa kunskaper kring matematikens språk och olika metoder samt även ge en mening om 
matematik (Roberts, 2003). Även Malmer (2011) anser att kommunikation är en viktig del i 
undervisningen. Elever ska få arbeta med uppgifter som går att koppla till vardagen och de 
ska även få arbeta laborativt och undersökande. Grupparbete är ett bra exempel där eleverna 
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får granska, argumentera, reflektera och diskutera. Så som Roberts (2003) och Malmer (2011) 
anser Sellers (2010) att grupparbeten och kommunikation är ytterst viktigt för att skapa 
förståelse för sitt eget lärande. Detta såg hon genom intervjuer och observationer av lärare och 
elever. Hur man responderar på elevers frågor, svar och lösningar har stor betydelse för att 
eleven ska lära sig att få tilltro till sin egen förmåga och sitt eget tänkande. Därför är det 
viktigt att bemöta och diskutera med eleverna (Olsson, 2000). Dock är det viktigt att läraren 
är medveten om sitt sätt att kommunicera med eleverna när det handlar om division. Elevers 
tankesätt blir olika beroende på om läraren säger “Vad är 36 delat på 6?” eller “Hur många 
gånger går 6 i 36?”. Språket har en viktig roll för att möjliggöra för eleverna att utveckla 
förtrogna kunskaper inom matematik och inom räknesättet division (Löwing & Kilborn, 
2010a; Hedrén, 1999; Bjärvall, 2016). 
 
    
3.4 Avgörande aspekter inom division 
En avgörande aspekt med division är divisionstecknet. Tecknet har förändrats genom tiderna, 
vilket har försvårat för oss människor att få en entydig bild av divisionstecknet. Tecknet som 
tidigare användes var “:”, vilket sedan ändrades till “÷” som idag står på miniräknare och 
används i andra länder. Det tecken för division som används i Sverige idag används även för 
bråktal, ¾, vilket kan skapa förvirring för eleverna. (Löwing & Kilborn, 2010a).    
 
Innehållsdivision och delningsdivision är som tidigare nämnts två olika sätt att tänka om 
division (Neuman, 1999). Det kan vara svårt för lärare att veta ifall elever upplever skillnad 
och har svårt att skilja på dessa två olika tankesätt. En avgörande aspekt är om eleverna inte 
har kännedom om innehålls- och delningsdivision (Neuman, 1999). Därför är det viktigt att ge 
elever erfarenheter inom båda tankesätten för att stärka deras möjlighet att förstå division 
bättre (Häggblom, 2015). Läraren måste vara väl medveten om de olika tankesätten och dess 
olikheter för att kunna förmedla detta i undervisningen. För att underlätta elevers tänkande vid 
division är det viktigt att läraren kan ge lämpligt stöd och bra undervisning. Det är även 
viktigt att ge elever stöd för att utveckla deras kompetens till att ställa passande frågor till en 
division, vilket hjälper dem att utveckla deras inre språk som blir en hjälp i deras egna 
tankesätt (Häggblom, 2015).     
 
En tredje avgörande aspekt är divisionsalgoritmer då eleverna arbetar från vänster till höger, 
medan algoritmer i andra räknesätt börjar från höger till vänster. Detta kan skapa förvirring 
hos eleverna (Sellers, 2010). Elever lär sig oftast stegen mekaniskt men förstår inte 
innebörden av vad de har beräknat. Den matematiska förståelsen är inte befäst. Eleverna 
förklarar själva att division är ett räknesätt med en uppsättning ologiska regler som inte verkar 
spela någon roll för uträkningen (Sellers, 2010). Därför är det viktigt med ett tydligt 
sammanhang för att eleverna lättare ska förstå (Sellers, 2010; Löwing & Kilborn, 2010a). Ett 
exempel är laborativt material för att elever lättare ska kunna se ett sammanhang (Sveider, 
2016; Bjärvall, 2016). Hedrén (1999) påpekar som föregående författare att elever inte ska 
arbeta med algoritmer förrän de har goda kunskaper inom taluppfattning. När de väl har god 
taluppfattning kan de se innebörden och sammanhanget vid algoritmräkning. En god 
taluppfattning är även viktigt för att kunna göra överslags- och huvudräkningar men även för 
att kunna se rimligheten i ett svar.   
 
Multiplikation och division är varandras motsatser (Löwing & Kilborn, 2010b). Räknesätten 
har även stora samband, eftersom exempelvis 8/4=2 och 2x4=8 (Häggblom, 2015; Karlsson & 
Kilborn, 2015). Elever har ofta svårt att koppla sambandet mellan multiplikation och division, 
vilket blir en fjärde avgörande svårighet. Läraren måste därför tydliggöra sambandet i 
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undervisningen för att elever lättare ska kunna tillägna sig det (Hedrén, 1999). Multiplikation 
kan även ses som upprepad addition, då 4+4+4 är samma sak som 4x3. Upprepad addition 
kan ses som ett förstadium till multiplikation. Elever behöver först använda och förstå 
upprepad addition för att utveckla användandet av multiplikation. Kunskapen om upprepad 
addition är ett krav för att förstå multiplikation (Larsson, 2015).  
 
Divisionens och matematikens utveckling är en femte avgörande aspekt att beakta. 
Divisionens utveckling och dess räknemetoder förändras ständigt (Johansson, 2006). 
Författaren menar att föräldrar kan ha svårt att hjälpa sina barn då de har använt sig av t ex 
“liggande stolen” eller “trappan” vid beräkning av division, något som i princip försvunnit 
från undervisningen. Även de föräldrar som ursprungligen inte är från Sverige kan ha svårt att 
ge stöd till sina barn eftersom de förmodligen har tillämpat andra räknemetoder under sin 
skolgång. Därför är stödet från läraren och undervisningen i skolan väldigt viktigt (Johansson, 
2006). Även Löwing & Kilborn (2010a) påpekar att algoritmers ändringar inom division lett 
till att vi beskriver divisioner och dess algoritmer på olika sätt muntligt. När man använder 
exempelvis “Trappan” står nämnaren till vänster, vilket gör att innehållsdivision passar bättre 
då man säger exempelvis 64 delat på 8, medan nämnaren står till höger i “Stolen”, vilket gör 
att delningsdivision blir aktuellt, 8 i 64. Dessa förändringar kring algoritmer i division har lett 
till att människor har olika uppfattningar och tankesätt om division. Detta kan leda till att 
lärare och föräldrar har olika personliga uppfattningar och tankar om division, beroende på 
hur de lärt sig division (Löwing & Kilborn, 2010a). Sammanfattningsvis är division komplext 
och räknesättet har många avgörande aspekter att beakta (McIntosh, 2008, Löwing & Kilborn, 
2010a; Johansson, 2006; Hedrén, 1999). 
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4 Teori 
I detta avsnitt redovisas vald teori som ligger till grund för konstruktionen av ett 
analysramverk. Vi fokuserar på den filosofiska utgångspunkten pragmatismen under 4.1, 
vilket blir vårt analysverktyg för vår första frågeställning. Avsnittet tar även upp olika 
räknemetoder gällande division, upprepad subtraktion, upprepad addition och sambandet 
mellan division och multiplikation, divisionsalgoritmer samt delnings- och innehållsdivision. 
Detta för att analysera vår andra och tredje frågeställning. 
 
4.1 Elevers möjligheter att få förståelse för division 
Pragmatismen är en filosofisk utgångspunkt som intresserar sig för och lägger fokus på hur 
människors kunskaper verkar i det vardagliga livet (Säljö, 2010). Utgångspunkten har som tes 
att kunskaper är något som ska vara användbart vid olika situationer i det vardagliga livet, 
exempelvis att kunna möta och lösa olika problem. Kunskap som kan sättas i en kontext och 
hjälpa människan i dess vardag är värdefull kunskap. Enligt pragmatismen integrerar teori och 
praktik med varandra. Exempelvis krävs det teoretiska kunskaper för att kunna utföra 
praktiska handlingar. Learning by doing härstammar från pragmatismen och handlar om att 
lära sig genom att arbeta praktiskt. Detta skulle göra skolarbetet mer elevcentrerat och även 
ge mer stöd till elever med särskilda behov (Dewey, 1997; Säljö, 2010). Dewey (1997) menar 
att elever lättare förstår undervisningens innehåll med hjälp av praktiska arbetssätt 
tillsammans med interaktion mellan individer. Exempelvis för att förstå division kräver det att 
eleverna arbetar praktiskt och med konkret material men även att få diskuterar tillsammans 
med klasskamrater och lärare. Detta arbetssätt ska enligt Dewey (1997) underlätta 
undervisningen och elevernas kunskapsinhämtning.  
 
Den filosofiska utgångspunkten fokuserar även mycket på relationen mellan individ, kultur 
och samhället (Säljö, 2010). Samspelet mellan dessa är viktigt. Eleven bör utveckla 
färdigheter och kunskaper för att kunna utvecklas till demokratiska medborgare. Det främsta 
verktyget för att utvecklas är språket. Genom kommunikation och diskussion får eleverna ta 
del av andras erfarenheter och kunskaper och kan således utveckla nya och viktiga kunskaper. 
Att förmedla sina kunskaper genom samtal och diskussion ska vara en central del i 
undervisningen. Detta utvecklas genom att förklara, läsa, diskutera, argumentera men även 
ställa frågor. Pragmatismen framhäver språket som den stora kunskapsbäraren för människan 
men även för skolan. Dock är det viktigt att inte endast läraren kommunicerar med eleverna 
och ger information. Eleverna måste få chans att bearbeta informationen och omformulera det 
till praktiska kunskaper (Dewey, 1997;Säljö, 2010; Bjärvall, 2016). Det gäller att skapa 
erfarenheter hos eleverna. Det är av vikt att läraren skapar tillfällen för eleverna då de kan få 
erfarenheter för att tillägna sig kunskap, både genom praktiskt arbete men även genom att 
samtala med varandra (Dewey, 1997). 
 
  
4.2 Räknemetoder 

Räknemetoder handlar om hur man löser en matematisk uppgift, i detta fall inom division 
(Malmer, 2011). Har en elev god räkneförmåga som är utvecklad, vilket leder till säker 
taluppfattning, kan eleven göra beräkningar på flera olika sätt och själv välja en lämplig 
räknemetod (Häggblom, 2015). Exempel på räknemetoder är huvudräkning, sambandet 
mellan multiplikation och division eller algoritm. Det är av vikt att variera sina räknemetoder 
för att kunna lösa många olika typer av tal och problem (Karlsson & Kilborn, 2015). Ett 
kunskapskrav i årskurs 3, inom division och multiplikation, är att elever behärskar att 
genomföra beräkningar där tal och svar ligger inom talområdet 0-20 (Skolverket, 2017). 
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4.2.1 Upprepad subtraktion 
Sambandet mellan division och subtraktion är viktigt och användbart (Löwing & Kilborn, 
2010b, McIntosh, 2008). En viktig likhet mellan division och subtraktion är att de kan ses ur 
olika perspektiv (McIntosh, 2008). I division bör man skilja på delnings- och 
innehållsdivision medan subtraktion måste man kunna skilja på metoderna ta bort, lägga till 
och jämföra. Sambandet mellan subtraktion och division kan man lätt se ifall man tänker en 
division som en innehållsdivision (McIntosh, 2008). Ifall divisionen är 24/6 kan man tänka 
hur många gånger 6 går i 24. Detta blir som en upprepad subtraktion eftersom man vill få 
fram hur många gånger 6 går i 24, dvs. 24-6=18, 18-6=12, 12-6=6, 6-6=0 och totalt tog det 
bort fyra stycken sexor (McIntosh, 2008; Sollervall, 2015). 
 
4.2.2 Upprepad addition och sambandet mellan division och multiplikation 
På samma sätt kan man tänka upprepad addition vid beräkning av division, vilket är vanligt 
att använda vid delningsdivision (Solem m.fl, 2011). Om det är samma division som tidigare 
nämnts, 24/6, tänker man exempelvis att 24 godisbitar ska delas upp i 6 högar med lika många 
i varje hög. Det blir en upprepad addition om man tänker 6+6=12, 12+6=18, 18+6=24, vi har 
alltså genom upprepad addition kommit fram till att 6+6+6+6 = 24, alltså går 4 stycken 6or i 
24. Även Hedrén (1999) nämner att elever använder sig av addition som en räknemetod för att 
beräkna divisionsuppgifter. Detta kan dock se olika ut, antingen upprepad addition eller att de 
testar sig fram till rätt svar.  
 
En multiplikation kan ses som upprepad addition, eftersom 4x4 kan uppfattas som 4+4+4+4 
(Karlsson & Kilborn, 2015). Multiplikation och division har nära samband till varandra och 
det har vid flera tillfällen diskuterats ifall multiplikation eller division ska introduceras först 
eller om de ska introduceras tillsammans (Häggblom, 2015). När täljare och nämnare är små 
tal är huvudräkning med multiplikation en bra räknestrategi (Sollervall, 2015). Genom att 
multiplicera nämnaren med kvoten får man fram täljaren. Ett exempel är 36/6=6 då 6x6=36. 
Författaren skriver även att multiplikation är bra att använda för att kontrollera om en division 
är rätt uträknad och om svaret är rätt. På så sätt används sambandet mellan multiplikation och 
division både för att beräkna en division och för kontroll av svar (Sollervall, 2015).  
   
4.2.3 Divisionsalgoritmer  
En algoritm är en uppsättning tydligt avgränsade regler eller instruktioner för att beräkna en 
uppgift. Det är olika steg som ska räknas i en viss ordning för att få fram ett slutresultat 
(Malmer, 2011). Löwing & Kilborn (2010) förklarar att meningen med algoritmer var att 
skolan skulle blir mer likvärdig och att alla lärare skulle lära ut samma sak. Dock resulterade 
detta till mer problem vid division och elever hade svårt att se logiken med 
divisionsalgoritmerna. Det finns många olika typer av divisionsalgoritmer och de som är mest 
bekanta är kort division, liggande stolen och trappan. Dessa algoritmer är lämpliga vid 
beräkning av större tal. Division anses svårare än multiplikation när det gäller algoritmer 
(Häggblom, 2015). De kunskaper som krävs för att kunna beräkna en divisionsalgoritm är att 
veta vad täljare och nämnare är och var de ska placeras, ha kunskap om 
multiplikationstabellen, börja åt rätt håll dvs tusentalet först om det är ett fyrsiffrigt tal. Det är 
bra om eleven kan ställa sig frågan “hur många gånger går, t.ex 3 i 15?”. Eleven behöver även 
subtrahera rätt och kunna se rimligheten i kvoten (Häggblom, 2015). Algoritmer stämmer 
oftast inte överens med hur vi vanligtvis tänker, vilket kan göra att elever känner sig styrda 
vid beräkning av divisionsalgoritmer. Dock finns det vissa fördelar vid kort och lång division, 
exempelvis att de kan användas vid stora tal, lätta att hantera och bedöma, ger skriftligt 
underlag och är självgående (Häggblom, 2015).   
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Kort division är en bra uppställning att använda sig av om nämnaren är ensiffrig (Sollervall, 
2015; Löwing & Kilborn, 2010a). Om kort division ska användas i divisionen 6636/3 utgår 
man från trean, nämnaren, för att sedan börja med att fråga sig hur många gånger nämnaren 
går i tusentalet och går sedan vidare på samma sätt med hundratal, tiotal och ental, d.v.s. från 
vänster till höger (Sollervall, 2015). Hedrén (1999) lyfter även kort division som något att 
visa eleverna, då det förenklar för dem och deras uträkningar. 
 

   
  Bild: Annie Eriksson 
 
Att stryka nollor eller förminska talet kan ses som kort division, exempelvis 8000/400, där 
man som regel stryker så många nollor som står i nämnaren d.v.s. talet blir istället 80/4. Detta 
blir ett betydligt enklare tal att räkna ut då talet förminskats hundra gånger. Ett annat sätt att 
se på kort division är t ex talet 6000/6=1000. Här kan man tänka 6/6 och sedan lägga till 
nollorna i slutet eller räkna 6/6 och sedan beräkna hur många gånger 6 går i 0 (Sollervall, 
2015). Det finns en annan metod som kan ses som kort division och som passar när täljaren är 
ett stort tal och nämnaren går jämt ut med täljaren, t.ex. 6363/3 räknas först 6000/3, vilket är 
2000, 300/3 är 100, 60/3 är 20, 3/3 är 1. Detta kan ses som en kort division då man räknar 
varje talsort för sig, 2000+100+20+1=2121 (Sollervall, 2015).  
 
Under 1960-talet kom liggande stolen som är en typ av lång division som utförs genom 
skriftlig uträkning med papper och penna (Sollervall, 2015; Löwing & Kilborn, 2010a). 
Författaren förklarar att denna uppställning passar när det är flersiffriga tal. Ska man beräkna 
kvoten skriver man exempelvis 2500/5 fast som en stol som ligger ner. Nämnaren ställer man 
under stolsitsen och täljaren över stolsitsen. Även i denna divisionsalgoritm tar man en talsort 
åt gången, tusental först, hundratal, tiotal och sist entalen. Exempelvis talet 4752/12, där 
börjar man med tusentalet och räknar ut hur många gånger 12 går i 4 som i detta fall inte går, 
då ser man istället hur många gånger 12 går i 47 som är 3 gånger. 12 gånger 3 blir 36 och 
därför skriver man det nedanför 47. Detta fortsätter för varje steg tills man har fått fram 
kvoten (Sollervall, 2015). Liggande stolen är ytterst ovanlig i skolsammanhang nuförtiden 
(Löwing & Kilborn, 2010a).  

 
Bild: Emma Gustavsson 
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Trappan är en typ av lång division som inte används i skolsammanhang i samma utsträckning 
som förr. Trappan har ett liknande tillvägagångssätt som liggande stolen trots att metoden 
uppkom senare (Sollervall, 2015; Löwing & Kilborn, 2010a). Trappan är den algoritm som är 
bra att använda om man räknar med decimaler, eftersom nämnaren skrivs till vänster och 
skapar plats för decimaler (Sollervall, 2015). 
 
 

   
  Bild: Annie Eriksson 
 
4.2.4 Innehållsdivision & delningsdivision 
Delningsdivision är ett tankesätt där man tänker på “innehållet/numret i varje del”, medan 
innehållsdivision beskrivs med “antal delar” (Neuman, 1999). Det är av vikt att eleverna kan 
använda och behärska båda tankesätten, eftersom båda används i vardagliga sammanhang 
samtidigt som det vid olika tillfällen kan vara bra att tänka antingen delningsdivision eller 
innehållsdivision för att underlätta sina tankar och räknemetoder (Löwing & Kilborn 2010b).   
  
Precis som Neuman (1999) beskriver kan man i divisionen 12/4 inom delningsdivision fråga 
sig frågan “Hur många äpplen får varje barn om 4 barn delar på 12 äpplen?”. Samma division 
inom innehållsdivision frågar man sig frågan “Till hur många barn räcker 12 äpplen om varje 
barn får 4 äpplen?”. På detta sätt blir dessa två tankesätt olika och kan uppfattas som två olika 
räknestrategier för att räkna division (Neuman, 1999). Innehållsdivision är den metod som är 
mest lämplig när nämnaren är tämligen stor, exempelvis 600/200 då det är smidigast att tänka 
hur många gånger 200 ryms i 600 istället för att dela upp talet 600 i 200 högar (Löwing & 
Kilborn, 2010b). 

 
Bild: Emma Gustavsson  
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5 Metod 

I denna del av arbetet presenteras metodval som använts i studien, men även material. 
Områdena som kommer behandlas i avsnittet är datainsamling, urval, genomförande och 
databearbetning. Studien har en fenomenografisk utgångspunkt då vi undersökte lärare och 
elevers tankar och uppfattningar om division och dess räknemetoder (Allwood & Erikson, 
2017). 
 
5.1 Datainsamling 
I en empirisk studie är det framgångsrikt att använda sig av flera olika metoder (Denscombe, 
2016). I vår studie använde vi oss av både observationer, intervjuer och 
divisionsuppgifter.  Detta för att vi skulle få en så bred och tillförlitlig studie som möjligt. Vi 
använde oss även av tidigare litteratur- och forskningsstudier för att kunna diskutera vårt 
resultat. Eftersom vi använde oss av intervjuer och observationer i studien blir det en 
kvalitativ studie (Allwood & Erikson, 2017). Kvalitativa metoder är en vetenskapsteoretisk 
utgångspunkt där man fokuserar på människors uppfattningar. Siffror och tabeller är 
ointressant vid kvalitativa metoder och är mer passande för kvantitativa metoder (Allwood & 
Erikson, 2017). 
 
5.1.1 Observationer 
Vi observerade två lärare vid deras genomgång om division, då vi ville se hur de arbetar med 
division och vilka räknemetoder de använder sig av i undervisningen. Observationer ingår i 
kvalitativa metoder (Allwood & Erikson, 2017). 
 
5.1.2 Divisionsuppgifter 
Vi utformade 5 divisionsuppgifter konstruerade utifrån studiens syfte och frågeställningar 
som eleverna skulle genomföra (Bilaga C). Uppgifterna var av blandad karaktär då de bestod 
av både nakna tal, textuppgifter och att de skulle skriva en räknehändelse utifrån en division. 
 
5.1.3 Intervjuer  
Intervjuer är ett bra och smidigt sätt att ta reda på information och kräver enkel utrustning 
(Denscombe, 2016). I vår datainsamling genomfördes två olika intervjuguider, en till lärare 
(Bilaga A) och en till elever (Bilaga B). För att få en så tillförlitlig studie som möjligt valde vi 
även att genomföra observationer, eftersom det som en respondent säger vid ett 
intervjutillfälle inte alltid är korrekt (Denscombe, 2016). Det är viktigt att inte avbryta 
respondenten eller sammanfatta det som sagts under intervjun (Trost, 2010). Det bästa är att 
ställa följdfrågor för att vara säker på att man tolkat rätt och att inte avbryta respondenterna, 
vilket vi försökte förhålla oss till. 
 
5.2 Urval 
Vi valde att kontakta de två klasslärare vi haft VFU hos för att genomföra vår studie, då detta 
kändes naturligt. Dessa två lärare intervjuades och observerades vid ett tillfälle. I deras klasser 
genomfördes även våra matematikuppgifter och intervjuer av elever. Vi gjorde därför ett 
klusterurval eftersom vi studerade två naturliga heterogena grupper. Det blir även ett 
bekvämlighetsurval och en känd population för oss, eftersom vi kände både lärare och elever i 
de två klasser där studien genomfördes, då vi gjort VFU i de klasserna (Denscombe 2016). Vi 
valde även att kontakta två andra verksamma lärare på två andra skolor. Dessa två lärare 
kände vi sedan tidigare, vilket gjorde det bekvämt och det var lätt att ta kontakt och bestämma 
tid för intervju. De gav oss även mer inblick i hur verksamma lärare arbetar med division och 
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vilka räknemetoder lärare tillämpar.  Vi intervjuade fyra olika lärare, dessa i tre olika 
kommuner. Allt för att studien skulle få en hög reliabilitet och trovärdighet (Denscombe, 
2016) 

Divisionsuppgifterna och intervjuerna genomfördes i två olika klasser i två olika kommuner, 
vilket gjorde att reliabiliteten och trovärdigheten för arbetet ökade i vår studie (Denscombe 
2016). I studien medverkade 41 elever, varav 8 intervjuades. Dock transkriberades endast 7 
intervjuer då en intervju inte gav några givande svar. Vi genomförde intervjuerna under 
samma lektion som divisionsuppgifterna genomfördes. De elever som vi visste kunde förklara 
och resonera kring sina lösningar och svar, blev de elever som intervjuades. Vi intervjuade 
fyra pojkar och fyra flickor för att eleverna skulle tycka det var rättvist. Studien blev mer 
tillförlitlig och validiteten ökade då vi intervjuade åtta stycken elever och inte styrde deras 
svar. Studien gav ett rikt och trovärdigt resultat (Denscombe, 2016). 

5.3 Genomförande 
För att studien ska kunna genomföras av andra forskare, på samma sätt med liknande resultat, 
förklaras vårt tillvägagångssätt och genomförande under denna rubrik. 
 
5.3.1 Missivbrev 
Det första vi gjorde var att skapa missivbrev, både ett till de medverkande lärarna (Bilaga D) 
samt ett till elevernas vårdnadshavare (Bilaga E). Lärarna i respektive klass som var 
klasslärare i de två klasser vi skulle göra divisionsuppgifter med hjälpte oss att dela ut 
missivbrev till elevernas vårdnadshavare, för att få samtycke till elevernas medverkan i 
studien. Något som måste beaktas i en empirisk studie är etiska principer, vilka Denscombe 
(2016) och Vetenskapsrådet (2002) skriver om. Dessa principer är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som vi tydliggjorde i våra 
missivbrev och tog i beaktande under hela studien. Missivbreven, både breven till lärarna och 
vårdnadshavarna, innehöll information om studien och dess syfte, att det var frivilligt att delta 
samt att det var anonymt. 
 
5.3.2 Skapandet av intervjufrågor till lärare 
Intervjuguiden (Bilaga A), var kopplad till studiens syfte och frågeställningar, vilket skulle 
göra studien trovärdig och öka validiteten (Denscombe, 2016). Vi valde att ställa öppna frågor 
som innebär att frågorna inte har några självklara svar. Frågan är kort och svaret ska bli 
tämligen längre (Denscombe, 2016). De första frågorna skapade vi för att få respondenten att 
känna sig bekväm och komma igång med samtalet, exempelvis “Hur länge har du varit 
verksam lärare?”. Sådana frågor kallas fasta där syftet är att få ett specifikt svar (Denscombe, 
2016). Överlag var våra intervjufrågor semistrukturerade, där det finns ett färdigbehandlat 
ämne, dock var vi flexibla med att ställa följdfrågor vid behov. Denscombe (2016) kallar en 
intervju med en forskare och en respondent för en personlig intervju. 
  
5.3.3 Genomförande av intervjuer med lärare 
Vid genomförandet av våra intervjuer mailade vi först ut information om vår studie samt gav 
ett missivbrev som de skrev under. Därefter intervjuade vi de fyra lärarna med stöd av vår 
intervjuguide (Bilaga A). Vi intervjuade två lärare var, vilket innebar att det medverkade en 
respondent och en informant. Intervjun spelades in med hjälp av en mobiltelefon 
och transkriberades därefter i sin helhet. 
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5.3.4 Förberedelser och genomförande av observationer 
Vi mailade de två lärare som vi haft VFU hos om att ha en genomgång om division innan 
eleverna skulle få divisionsuppgifterna. Vi gav endast instruktion om att de skulle ha en 
genomgång om division, inte vad den skulle innehålla. Uppgifterna hade inte lärarna sett 
innan lektionen, detta för att undvika att genomgången skulle bli påverkad. Syftet var att se 
hur de undervisar om division och vilka räknemetoder de väljer att använda, utan att känna sig 
styrda av oss. Vi ville se hur de arbetar i sin naturliga miljö och hur deras undervisning såg ut. 
Observationen skedde i en naturlig miljö, vilket innebär att vi observerade en situation som 
hade ägt rum oavsett om vi var där eller inte (Denscombe, 2016). Då vi tidigare haft insyn i 
hur lärarna arbetar utgick vi ifrån att de med stor sannolikhet skulle ha en genomgång innan 
de lät eleverna arbeta självständigt. 
 
5.3.5 Skapande av divisionsuppgifter 
Divisionsuppgifterna (Bilaga C) skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket 
tidigare nämnts. Eftersom vi utförde uppgifterna i de två klasser vi gjort VFU i visste vi 
elevernas kunskapsnivå och kunde konstruera uppgifterna på lämplig nivå. Eftersom båda 
klasserna har samma läromedel i matematik har de arbetat på liknande sätt och tagit del av 
samma områden. Detta resulterade att vi kunde ge ut samma divisionsuppgifter till båda 
klasserna.  
 
Uppgifterna utformades utifrån vår teori för att kunna få ett så bra och givande underlag som 
möjligt för studien. Varje uppgift har ett syfte och vi har förutspått vad respektive uppgift 
kommer ge för resultat, angående lösningar och metodval. Uppgifterna genomfördes direkt 
efter lärarens genomgång. 
 
Uppgift 1 
!"
!
=            !"

!
=             !"

!
=     

 
                           

8000
8

= 

 
Uppgiften är utformad av nakna tal, vilket i denna studie betyder att det bara står ett skrivet tal 
utan någon tillhörande text till. De olika nakna talen ger eleverna möjlighet att välja 
räknemetod utefter lämplighet eller vad de har för kunskaper inom räknesättet, vilket ger oss 
en möjlighet att ta reda på vilka räknemetoder de väljer och använder sig av. Räknemetoder 
som kan bli aktuella är sambandet mellan multiplikation och division, upprepad subtraktion 
eller upprepad addition samt divisionsalgoritm. Alla dessa räknemetoder beskriver McIntosh 
(2008) och Sollervall (2015) som räknemetoder för division. 
 
Uppgift 2 
 “En kaka kostar 4 kronor. Naomi har 36 kr. Hur många kakor kan Naomi köpa?” 
 
Uppgiften är utformad efter tankesättet innehållsdivision. Detta eftersom elever behöver räkna 
36/4 och tänka hur många 4 som ryms i 36, vilket Löwing & Kilborn (2010b) och Mårtensson 
(2015) påpekar. 
 
Uppgift 3 
“Under en idrottslektion var det 28 elever. Hur många blir det i varje lag om det ska vara 7 
lag?” 
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Uppgift 3 är utformad utefter tankesättet delningsdivision. Detta eftersom eleverna behöver 
dela upp 28 elever i 7 olika lag och att det ska vara lika många i varje lag. På så vis blir 
uppgiften utformad utefter delningsdivision (Mårtensson, 2015; Löwing & Kilborn, 2010b). 
 
  Uppgift 4 
“Skriv en räknehändelse till 24/6” 
 
Uppgift 4 ger stor möjlighet till att få reda på hur elever tänker om division. När elever skriver 
en räknehändelse till 24/6 kan man exempelvis få fram om eleven i första hand tänker 
innehållsdivision eller delningsdivision, vilka är två olika tankesätt inom räknesättet division 
(Neuman, 1999). Genom uppgift 4 kan vi även få reda på om eleverna förstår vad division är 
och hur räknesättet kan användas i vardagen. 
 
Uppgift 5 
 
240
2

=         
36
6
=          

2000
100

= 

 
15
3
=           

250
5

=           
16
4
= 

 
Uppgift 5 består av sex divisionsuppgifter i form av nakna tal. Dessa olika sorters tal ger 
möjlighet för studiens syfte att se vilka räknemetoder eleverna använder och behärskar, samt 
få reda på när de använder respektive räknemetod. Karlsson & Kilborn (2015) nämner att det 
är av vikt att elever kan använda sig av olika räknemetoder, vilket vi kan se ifall elever kan 
med hjälp av uppgift 5. 
 
5.3.6 Skapande av intervjufrågor till elever 
Vi skapade en intervjuguide till elevintervjuerna som innehöll några basfrågor (Bilaga B). Vi 
valde att inte ha fler frågor eftersom vi inte visste hur eleverna beräknat uppgifterna. På så sätt 
använde vi oss av semistrukturerad intervju då vi hade ett förutbestämt ämne, men ställde 
frågor på plats utefter elevernas svar (Denscombe, 2016). Den mest förekommande frågan vi 
ställde var “Hur löste du den här uppgiften?”. Denna fråga ställde vi eftersom vi ville ta reda 
på vilken räknemetod de använde för att lösa de olika uppgifterna. Vi valde att inleda 
intervjun med frågor som “Hur kändes det att lösa uppgifterna?” i hopp om att skapa en trygg 
stämning och lugn miljö för eleven. Detta anser Denscombe (2016) är väldigt viktigt i en 
intervju. 
 
5.3.7 Genomförande av divisionsuppgifter och elevintervjuer 
Först inledde läraren med en genomgång om division i cirka 15 minuter, något som vi 
observerade. Direkt efter lärarnas genomgång och vår observation förklarade vi för eleverna 
vad lektionen gick ut på och vad uppgifterna handlade om, dvs. division. Vi förklarade även 
att de inte skulle få någon hjälp och att de skulle göra uppgifterna utefter egen förmåga med 
papper och penna.  
 
Därefter fick eleverna resterande tid av lektionen på sig att beräkna divisionsuppgifterna 
(Bilaga C). Eleverna fick ungefär 35 minuter på sig. Under tiden som eleverna beräknade 
divisionsuppgifterna tog vi ut elever för intervju. De elever vi valde ut för intervju var de 
elever vi visste kunde förklara och resonera sina svar och lösningar. Vi valde ut fyra elever 
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från vardera klass. Intervjun utgick utifrån vår intervjuguide (Bilaga B) och därefter ställdes 
individuella frågor beroende på resultatet och lösningarna av divisionsuppgifterna. 
Denscombe (2016) beskriver detta som en semistrukturerad intervju. Eftersom vi har haft 
VFU i dessa klasser hade vi kännedom om eleverna, lärarna och hur många som skulle 
medverka i studien och en känd population vidtogs (Denscombe, 2016). När alla elever var 
klara med divisionsuppgifterna rättade vi deras svar och sammanställde ett resultat. 
 
5.4 Databearbetning 
Inledningsvis sammanställdes och jämfördes lärarintervjuerna med varandra för att hitta 
skillnader och likheter i deras sätt att arbeta med division och vilka räknemetoder de använder 
i sin undervisning. För att vi skulle få ett så bra och tillförlitligt resultat som möjligt 
observerades lärarna vid ett tillfälle. 
 
Vi valde att intervjua åtta elever direkt efter att de hade löst divisionsuppgifterna, detta för att 
göra allt på en gång eftersom vi hade svårt att hitta tid med klassen p.g.a. nationella prov. 
Sedan analyserades divisionsuppgifterna som eleverna löst. Vi tittade på samtliga 
divisionsuppgifter för att försöka analysera hur eleverna har tänkt i sina lösningar, detta efter 
intervjuerna. Slutligen analyserades elevintervjuerna då vi tittade på likheter och skillnader i 
elevernas svar och lösningar av divisionsuppgifterna. Här ville vi få fram vilka räknemetoder 
eleverna valde att använda till respektive uppgift.  
 
Vi valde att använda oss av våra frågeställningar som underrubriker i vår resultat- och 
analysdel. Under första frågeställningen “Hur arbetar lärare med division?” skapades 
underrubriker då vi kopplade hur lärare arbetar med division och använde oss av 
pragmatismen som ett analysverktyg. Under andra och tredje frågeställningen “Vilka 
räknemetoder fokuserar lärare på i undervisningen?” och “Vilka räknemetoder väljer elever 
att tillämpa när de beräknar division?” delade vi upp underrubrikerna utefter räknemetoderna. 
Vi försökte koppla vårt resultat av divisionsuppgifterna och intervjuerna till de olika 
räknemetoderna. 
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6 Resultat och Analys 

Resultatet struktureras utifrån studiens frågeställningar. Varje frågeställning är dessutom 
uppdelad i olika underrubriker för att tydligare spegla resultatet av undersökningen. Bärande 
begrepp i teorikapitlet utgör ramverket för analysen. 
 
6.1 Hur undervisar lärare om division? 
Här kommer frågeställningen “Hur undervisar lärare om division” att sammanställas i ett 
resultat och analyseras. Detta bearbetas genom underlag av observationer, intervjuer och 
divisionsuppgifter. 
 
6.1.1 Konkretisera undervisningen och skapa sammanhang 
Lärarna är tydliga med att division kräver konkretisering. Undervisningen ska skapa 
sammanhang för att eleverna ska utveckla kunskaper, men även lättare förstå vad division 
innebär. Något respondenterna lyfter fram är konkret material. En av respondenterna nämner 
att hen ibland tar med chokladkakor och låter eleverna lära sig att dela lika. Samma 
respondent nämner även att division är det första räknesättet eleverna får ta del av i sin 
vardag, särskilt om de har syskon. Redan i tidiga år får de lära sig dela med sig och divisionen 
finns i ett tydligt sammanhang. 
  
 

“Jag tänker att det är bland det första räknesättet som barn använder åtminstone om 
man har syskon, man lär sig att dela med sig med syskon och familj.” - Lärare 4  

 
“Jag tycker om att arbeta med konkret material, t ex kanske ta med chokladkakor och 
sen får eleverna dela så att alla ska få lika många var, självklart får de äta upp 
chokladen sen. Det brukar vara uppskattat. Men försöka konkretisera division så de 
ser det i ett sammanhang... Var ju som jag sa innan, konkret material, försöka skapa 
ett sammanhang, låta eleverna få försöka” - Lärare 2  

 
6.1.2 Diskutera tillsammans 
Resultatet av intervjuerna visar att lärarna är eniga om att det är viktigt att diskutera och 
samtala om division tillsammans med eleverna. Två lärare nämner att elever på så sätt kan 
delge varandra olika tankesätt, tips och metoder, vilket kan göra att de hjälper varandra. Alla 
lärare är överens om att det är viktigt att eleverna får vara med i diskussioner och lösa 
divisionsuppgifter tillsammans. En av respondenterna hävdar även att det är viktigt att låta 
eleverna komma fram och lösa uppgifter på tavlan. Vid dessa tillfällen nämner läraren att hen 
gärna vill att eleverna gör fel, eftersom det kan skapa bra diskussioner i helklass. Under 
lärarnas genomgångar får eleverna möjlighet att diskutera och resonera kring olika svar och 
lösningar. 
   
 

“Vi brukar samtala mycket i klassen om division och då får eleverna vara med i 
diskussioner” - Lärare 3 

 
“Det är viktigt att samtala mycket om division och låta eleverna vara med i 
diskussioner...det gör att de tipsar varandra om metoder och hur man kan tänka vid 
division” - Lärare 1 
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6.1.3 Analys av hur lärare undervisar om division 
En av respondenterna nämner att division är det räknesätt som man får ta del av försti 
vardagen. Redan innan man börjat skolan får man lära sig att dela med sig t.ex i sin familj. 
Denna kunskap om division krävs för att kunna utföra och lösa vardagliga problem, precis 
som Dewey (1997) och Säljö (2010) beskriver. Samtliga lärare är överens om att undervisning 
om division kräver konkretisering. De menar även att man måste koppla division till 
vardagliga sammanhang så eleverna förstår dess kontext. Kunskap ska sättas i kontext för att 
människan ska kunna använda det i sitt vardagliga liv (Dewey, 1997; Säljö, 2010). 
Respondenterna nämner att konkret material hjälper eleverna att förstå sammanhanget. 
Exempel på ett konkret material kan vara en chokladkaka. Eleverna får dela chokladkakan så 
att alla får lika många bitar. En praktisk handling som har teoretiskt utgångspunkt från början. 
Undervisningen har en teori och praktiken hjälper eleverna att utveckla dessa kunskaper, 
learning by doing (Dewey, 1997; Säljö, 2010; Bjärvall, 2016). Genom att utöva praktiska 
handlingar är det lättare att sätta det i en kontext och förstå sammanhanget (Dewey, 1997; 
Säljö, 2010; Bjärvall, 2016).  
 
Något som alla lärare är eniga om är vikten av att föra diskussioner tillsammans med eleverna 
för att öka elevernas förståelse för räknesättet. Respondenterna menar att eleverna på så sätt 
kan hjälpa varandra och ge tips och idéer om tankar och metoder. Detta tillhör den filosofiska 
utgångspunkten pragmatismen, som lyfter vikten att samtala och diskutera för att utvecklas 
tillsammans och hjälpa varandra i kunskapsutvecklingen (Dewey, 1997; Säljö, 2010; Bjärvall, 
2016). Lärarna lyfter vikten av att eleverna får vara med i diskussioner för att utvecklas 
genom andras erfarenheter och resonemang. 
 
6.2 Vilka räknemetoder fokuserar lärare på i undervisningen? 
Under 6.2 sammanställs vårt resultat till frågeställningen “Vilka räknemetoder fokuserar 
lärare på i undervisningen?”. Därefter görs en analys av resultatet kopplat till de 
räknemetoder som ingår i vårt ramverk. 
 
6.2.2 Upprepad subtraktion 
Ingen av respondenterna fokuserar på upprepad subtraktion i sin undervisning. En av 
respondenterna nämner att subtraktion kan vara användbart vid division, men att det inte är 
någon metod hen fokuserar på i sin undervisning. 
 

“Upprepad subtraktion kan vara användbart vid vissa uppgifter inom division, men 
det är ingen räknemetod jag fokuserar på att lära ut i lågstadiet.” - Lärare 1 

 
“Nej upprepad subtraktion är inget jag använder utan fokuserar mest på sambandet 
mellan multiplikation och division.” - Lärare 4 

 
6.2.3 Upprepad addition och sambandet mellan multiplikation och division 
Alla lärare använder och lär ut upprepad addition och sambandet mellan multiplikation och 
division i sin undervisning. En av respondenterna är väldigt tydlig med att sambandet mellan 
multiplikation och division är byggstenen vid beräkning av division. Respondenten förklarar 
att elever i lägre åldrar har mycket svårare att se sambandet och att det tar tid innan elever kan 
koppla sambandet mellan multiplikation och division. Hen menar även att det krävs 
tabellkunskaper för att kunna tillämpa denna räknemetod, innan dess använder elever sig av 
upprepad addition. 
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“Jo absolut,  all division och multiplikation hör ju ihop, så det kan man ju dubbelkolla 
brukar jag säga. Har man inte nämnaren så blir svaret gånger nämnaren blir ju 
täljaren. Likadant men subtraktion och addition det hör ju också ihop. Men självklart 
sambandet mellan multiplikation och division är ju jätteviktigt.” - Lärare 2 

 
“Det är ganska svårt i de lägre åren, det är nog något som man försöker printa i dem 
så de kan det mekaniskt. Men när de sedan har mognat och blivit äldre brukar de börja 
förstå sambandet mellan multiplikation och division och lättare se det.” - Lärare 4 

 
6.2.4 Divisionsalgoritmer 
Ingen av lärarna vi intervjuat/observerat använder sig av trappan eller liggande stolen som 
räknemetod, vilket betyder att eleverna inte fått ta del av dessa metoder. 
 

“Trappan eller liggande stolen är inga metoder jag använder mig av i 
undervisningen...men det är ju kanske metoder som vissa föräldrar kanske kan”. - 
Lärare 1 

 
Kort division är den divisionsalgoritm som respondenterna nämner att de lär ut till eleverna. 
En av respondenterna arbetar även i en årskurs 6 och nämner att divisionsalgoritmer 
förekommer mer i äldre åldrar. I årskurs 3 arbetar man med tal som är jämna och inte kräver 
minnessiffra eller rest. 
 

“Ja men just det att hur många gånger om det är 369 t ex… hur många gånger får 3 
plats i täljaren, hur många gånger det får 3 plats i 300, 60 och sedan 9 är en typiskt 
kort division som elever får ta del av.” - Lärare 4 

 
“Att komma ihåg minnessiffran eller som jag sa tidigare förstå att man inte kan hoppa 
över när det kommer en nolla in, att de hoppar över den, de förstår inte att 3 går 0 
gånger i 0. Det är ett kritisk moment.” - Lärare 2 

 
6.2.5 Innehålls- och delningsdivision 
Samtliga respondenter anser att innehålls- och delningsdivision inte ska förtydligas i 
undervisningen. De anser att det viktigaste är att eleverna förstår hur de ska angripa ett 
problem och hitta en lämplig lösning. De medverkande respondenterna är överens om är att 
de introducerar division som delningsdivision och använder sig för det mesta av det 
tankesättet i sin undervisning, vilket vi även såg på våra observationer. 
 

“Jag koncentrerar mig mest på delningsdivision. Blandar man in båda rör det ofta till 
det för eleverna.” - Lärare 1  

 
“Jag att det försvårar för eleverna att ta upp delnings- och innehållsdivision. det är 
mer i problemlösning och hur man ska angripa problemet, men är viktigare att de 
förstår att multiplikation och division hör ihop då brukar det mesta falla på plats.” - 
Lärare 2 

 
“ Först när vi arbetat med delningsdivision ett tag tar man upp innehållsdivision. Men 
jag namnger aldrig de olika sätten att tänka för det tror jag kan förvirra eleverna” - 
Lärare 3 
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6.2.6 Analys av vilka räknemetoder lärare fokuserar på i undervisningen 
Lärarna använder sig inte av upprepad subtraktion i sin undervisning, något som är mer 
användbart vid innehållsdivision (McIntosh, 2008). Eftersom lärarnas undervisning fokuserar 
mer på delningsdivision kan detta vara en av orsakerna till att upprepad subtraktion inte 
förekommer. Vid delningsdivision är tankesättet upprepad addition användbart (Solem m.fl, 
2011). Detta kan vara anledningen till att lärare använder sig av upprepad addition som 
räknemetod. Respondenterna lär dock ut tankesättet innehållsdivision, men de sätter inte 
namn på de olika sätten att tänka. Detta eftersom respondenterna tror att det endast skulle 
försvåra processen till att utveckla sina divisionskunskaper. Båda tankesätten används i 
respondenternas undervisning, vilket Löwing&Kilborn (2010b) förespråkar eftersom både 
delnings- och innehållsdivision används i vardagen.        
 
Sambandet mellan multiplikation och division är det räknesätt som lärarna förespråkar. 
Samtliga respondenter anser att denna räknemetod är ytterst viktig och att eleverna ska få ta 
del av detta i undervisningen. En av respondenterna påpekar även att tabellkunskaper är 
väldigt viktig för att få förståelse för sambandet mellan multiplikation och division. Lärarna 
nämner även att sambandet mellan multiplikation och division hjälper eleverna att 
kontrollräkna sina svar, vilket Sollervall (2015) nämner. Detta genom att multiplicera kvoten 
med nämnaren, blir då svaret blir lika mycket som täljaren är svaret korrekt (Sollervall, 
2015).   
 
Kort division är den divisionsalgoritm som lärarna tillämpar i sin undervisning. Trappan och 
liggande stolen nämner någon av respondenterna som förgången. Dessa är förmodligen något 
som elevernas föräldrar eller morföräldrar har fått ta del av. Kort division, liggande stolen och 
trappan är lämpliga divisionsalgoritmer vid större tal (Häggblom, 2015). Detta nämner en av 
respondenterna i sin intervju. Respondenten som arbetar både i årskurs 3 och 6 förklarar att 
kort division är den som hen anses vara mest lämplig att fokusera på i undervisningen och det 
är den räknemetod som eleverna får ta del av. Kort division är en lämplig räknemetod att visa 
eleverna eftersom den förenklar för eleverna och deras uträkningar (Hedrén, 1999). Detta 
nämner en av respondenterna, dock förklarar hen att siffran 0 kan lätt ställa till det för 
eleverna. Eleverna har svårt att förstå att t ex 3 går 0 gånger i 0 och man ska då skriva en 0. 
Här är det lätt att elever istället hoppar över 0 och kvoten blir därmed felaktig. 
 
6.3 Vilka räknemetoder väljer elever att tillämpa vid beräkning av 
division? 
Här sammanställs resultatet av frågeställningen “Vilka räknemetoder väljer elever att 
tillämpa vid beräkning av division?”. Resultatet analyseras sedan i slutet av rubriken. 
 
6.3.1 Upprepad subtraktion 
Upprepad subtraktion är den räknemetod som ingen av eleverna valde att tillämpa. Samtliga 
respondenter svarar att de aldrig använder denna räknemetod. 
 

“Njäe.. Jag använder aldrig subtraktion när jag räknar division”  
 
6.3.2 Upprepad addition och sambandet mellan multiplikation och division  
Upprepad addition och sambandet mellan multiplikation är de mest förekommande 
räknemetoder som elever väljer att använda. Vid de nakna talen då täljaren är tvåsiffrig och 
nämnaren är ensiffrig räknar eleverna med upprepad addition eller sambandet mellan division 
och multiplikation vid sex av tio tal. Resultatet av dessa uppgifter visar att 33 av 41 elever 
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svarar rätt på de uppgifter som har tvåsiffrigt tal i täljaren och ensiffrigt tal i nämnaren. 
Genom intervjuer framkommer det att elever vid dessa tal använder upprepad addition och 
sambandet mellan multiplikation och division som räknemetod. 
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!
=             !"

!
= 

 

 
!"
!
=         !"

!
=              !"

!
= 

 
“Jag tänker 6+6=12 och +6 igen” - Elev 1 

 
“Jag gjorde femskutt. För 5 gånger 5 är 30” - Elev 6 

 
“Jag tänkte någonting gånger 3 ska bli 18 och det blev 6”-  Elev 3 

 
Även på de två nakna tal som hade fler än två siffror i täljaren använder några elever sig av 
sambandet mellan multiplikation och division. 
 
!"""
!

=    “Man tar 8 tusen gånger så blir det 8000” - Elev 4 

 
!"#
!
=      “Njäe, då visste jag att 5 gånger 5 är 25, alltså en femma. Sen hade jag en nolla                                                    

                    kvar och la till den och då blev det 50” - Elev 5 
 
!"""
!""

=    “Jag tänkte först hur många hundralappar det får plats i 1000 och det är tio. Och   

                     då blir det ju 20 på 2000. Så då visste jag att det skulle vara 20”- Elev 5 
  

2. En kaka kostar 4 kronor. Naomi har 36 kr. Hur många kakor kan Naomi köpa? 

Uppgift 2 är konstruerad utefter tankesättet innehållsdivision. De flesta elever klarar av att 
lösa uppgiften, men genom observationer och intervjuer framkom det att detta är den uppgift 
eleverna tycker är svårast. Räknemetoder som används är upprepad addition då de räknat 
4+4+4+4+4+4+4+4+4 = 36, samt multiplikation då de räknat 4x9, vilket är 36. 
 

“Jag räknade 4+4+4+4+4+4+4+4+4” - Elev 7 
  
“Ja för först tänkte jag plus 4 på den, men det gick liksom inte. Det gick inte för mig 
att plussa på 4 hela tiden. Så det blev svårt och då kom jag på att man skulle ta 
gånger, alltså 4x9=36” - Elev 3 

 
3. Under en idrottslektion var det 28 elever. Hur många blir det i varje lag om det ska vara 
7 lag? 
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Samtliga elever klarar uppgiften och de har inga svårigheter alls att se sambandet mellan 
multiplikation och division. Endast ett fåtal elever löser uppgiften genom att räkna upprepad 
addition. En av respondenterna beräknar räknehändelsen genom upprepad addition, dock 
skrev hen svaret med division då hen visste att även det var en korrekt räknemetod. Eleven 
visar stora kunskaper om sambandet mellan multiplikation och division, då eleven skriver ett 
divisionstal för att få fram rätt svar. 
 

“Jag räknade inte så mycket utan tog bara 4a stycken 7or är 28 och då visste jag att 
det skulle vara 4 i varje lag” - Elev 5 

 
“Ehm.. jag tänker addition men jag har inte skrivit upp det, jag tänker 
4+4+4+4+4+4+4. Men sen skrev jag det i division 28/4=7” - Elev 1 

 
6.2.3 Divisionsalgoritmer 
Resultatet av de uppgifter med tresiffrigt tal i täljaren och ensiffrigt tal i nämnaren har 34 
elever räknat rätt. Dock varierar deras räknemetoder. Några elever har använt sig av 
sambandet mellan multiplikation och division, t.ex. 5x5=25 och sen lagt till en 0, då det 
handlar om hundratal. Andra elever har räknat kort division och räknat varje talsort för sig. 
Somliga börjar med hundratalet och fortsätter med tiotal och ental, endel börjar med att dela 
tiotalet och sedan hundratalet. Samtliga har svarat rätt. På uppgiften med talet 240/2 använder 
många elever sig av uttrycket hälften. Någon elev tänker hälften av 24 och lägger sedan till 0 
efteråt. En annan tar hälften av 200 och sen hälften av 40. 
 
!"#
!
= “Där tänkte jag 200/2 och sen 40/2” -Elev 1 

             “20+20=40 och sen 100+100=200, så  jag tänkte att jag delar av det när det är          
              hälften” - Elev 4 
 
!"#
!
= “Njäe, då visste jag att 5 gånger 5 är 25, alltså en femma. Sen hade jag en nolla kvar      

              och la till den och då blev det 50” - Elev 5 
 
De två uppgifter där täljaren är ett fyrsiffrigt tal räknar eleverna antingen uppgiften med 
multiplikation, kort division eller strukit/tänkt bort nollorna. Flertalet elever klarar dessa två 
uppgifter med fyrsiffriga tal i täljaren, men vissa elever kan inte göra en korrekt beräkning. 
 
!"""
!""

=  “Jag tog bort de två nollorna så det blir 20/1” - Elev 1 

 
!"""
!

=  “Jag tänkte 8/8, sen la till nollorna” - Elev 3 

 
Inga elever väljer lösningsmetoden trappan eller liggande stolen. I intervjun med lärare 1 lyfts 
denna lösningsmetod då läraren menar att den kan vara bekant för några av elevernas 
föräldrar. 
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“Trappan eller liggande stolen är inga metoder jag använder mig av i 
undervisningen...men det är ju kanske metoder som vissa föräldrar kanske kan”. 
- Lärare 1 

 
6.3.4 Innehålls- och delningsdivision 
4. Skriv en räknehändelse till 24/6. 

Till en valfri räknehändelse till divisionen 24/6 skriver endast 4 elever utifrån tankesättet 
innehållsdivision. Resterande elever skriver utifrån delningsdivision. Cirka hälften av 
eleverna skriver antingen en räknehändelse som inte passar till divisionen, skriver endast det 
nakna talet eller lämnar uppgiften blank. En elev förstod inte att det var ett divisionstal utan 
antog att det stod den 24 juni. 
 

“Lina har bakat 24 kakor. 6 barn ska dela lika på de. Hur många kakor får de var?” 
- Elev 7  

 
“ Det var 24 bollar och det var 6 barn. Hur många bollar får varje barn om de ska 
dela upp bollarna? - Elev 4 

 
“Polly ska ha kalas och hon köper 24 godisbitar. Hon ska ge lika många till varje 
barn, hon har bjudit 6 gäster. Hur många får de var?” - Elev 1 

 
6.3.5 Analys av vilka räknemetoder elever väljer att tillämpa vid division 
De räknemetoder som visar sig vara det mest förekommande av elever är upprepad addition 
och sambandet mellan multiplikation och division. Då elever räknar ut 18/6 tänker de att de 
multiplicerar 6 med något tal, vilket är 3, för att få täljaren 18. Alltså blir svaret 3. På detta vis 
har de flesta elever räknat, vilket är en bra och fungerande räknemetod då multiplikation och 
division har ett samband (Sollervall, 2015). Det är många elever som räknat upprepad 
addition som Hedrén (1999) nämner som en vanligt förekommande räknemetod inom 
division. De har löst t ex uppgiften 18/3 genom att addera 6+6 och sedan sett att de måste 
addera 6 till. Upprepad addition hör även ihop med multiplikation (Karlsson & Kilborn, 
2010). Vissa respondenter har istället räknat 3x__=18 som gjort att de använder sig av 
multiplikation för att få fram kvoten 6. De två medverkande klasser har arbetat med 
multiplikationstabellen upp till 10ans tabell. Dock finns det inget kunskapskrav i årskurs 3 
som säger att eleverna måste behärska alla dessa tabeller. Inom division och multiplikation 
ska de kunna genomföra beräkning när talen och svaren ligger inom 0-20 (Skolverket, 2017). 
Detta behärskar i princip samtliga elever i båda klasserna. På så sätt kan man se att de elever 
som befäst multiplikationstabellerna har stor nytta av det eftersom det går fortare att räkna 
6x4 än att tänka 6+6+6+6, vilket de elever gör som inte har befäst tabellerna.   
 
Vid tal där nämnare endast är ensiffrig är kort division en lämplig räknemetod (Sollervall, 
2015; Löwing & Kilborn, 2010a). Flera elever har nyttjat den räknemetoden och har antingen 
räknat varje talsort för sig eller först räknat t.ex. 25/5 och sedan lagt till en nolla. Kort division 
är en bra räknemetod att visa för eleverna eftersom det förenklar deras uträkningar (Hedrén, 
1999). De elever som använt sig av kort division behärskar det på ett bra sätt och deras 
uträkningar är tydliga och enkla. En annan typ av kort division som en del elever i den ena 
klassen tillämpade var att först tänka bort nollorna, exempelvis på uppgiften 8000/8. Första 
tänkte de bort nollorna och räknade 8/8 och lade sedan till nollorna efteråt. På uppgiften 
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2000/100 tog de bort så många nollor som finns i nämnare, d.v.s. två stycken nollor och 
räknade ut talet 20/1, vilket blir betydligt lättare än det ursprungliga talet. Den ena klassen 
behärskade detta medan den andra inte lärt sig denna metod och använde sig av sambandet 
mellan multiplikation och division. I den andra klassen tänkte flera elever hur många gånger 
100 ryms i 1000, vilket är tio gånger och som gör att 100 ryms 20 gånger i 2000. Denna 
metod beskriver Löwing & Kilborn (2010b) som ett lämpligt tanke- och räknesätt då 
nämnaren är stor och innehållsdivision blir passande. Detta eftersom det hade blivit svårt att 
dela upp 2000 i 100 högar.    
 
Uppgift 2 som är utformad utifrån tankesättet innehållsdivision visar sig vara den uppgift 
eleverna tyckte var svårast att lösa. De flesta lyckas lösa uppgiften ändå, men behöver mer tid 
till denna uppgift än övriga uppgifter. Några av respondenterna berättar att de först tänkt 
upprepad addition på uppgift 2, vilket är en vanlig räknemetod inom division (Hedrén, 1999; 
Solem m.fl, 2011). Däremot insåg flera elever att det blir svårt att beräkna detta tal med 
addition, då 4 ska adderas 9 gånger. Detta resulterade att eleverna antingen beräknade talet 
med addition som en typ av kontrollräkning och sedan skrev ut det i multiplikation. Vissa 
försökte räkna addition men tappade bort sig och valde multiplikation istället. Precis som 
Häggblom (2015) skriver är multiplikation en bra och väl fungerande metod för att räkna ut 
en divisionsuppgift då räknesätten har ett samband. En av respondenterna förklarar att hen 
räknat addition men skrivit multiplikation för hen trodde att det var de vi var ute efter.   
 
Uppgift 3 utformad utefter delningsdivision visar sig vara enkel, då samtliga elever löst 
uppgiften. De flesta elever har valt att använda sig att sambandet mellan multiplikation och 
division, endast ett fåtal elever har valt att använda upprepad addition. Detta tyder på att 
eleverna har utvecklat kunskaper inom matematik och lärt sig att välja den metod som är mest 
lämplig, vilket på ett långsiktigt vis är multiplikation (Sollervall, 2015). Resultatet visar att de 
flesta elever har förmåga att tänka division som både innehållsdivision och delningsdivision, 
vilket är viktigt och användbart att kunna (Löwing & Kilborn (2010b). Dock visar det sig att 
elever tycker det är lättare att räkna delningsdivision än vad det är att räkna en 
innehållsdivision. 
 
På resultaten av divisionsuppgifterna och vid intervjutillfällena märks det tydligt att de flesta 
som skrivit en korrekt räknehändelse till divisionen 24/6 valt att skriva utifrån en 
delningsdivision. Detta märks eftersom de flesta utgår från täljaren som man gör i 
delningsdivision (Neuman, 1999). Detta för att sedan dela upp täljaren 24 på något sätt i 6 
högar eller mellan 6 barn för att sedan i räknehändelsen fråga sig exempelvis hur mycket det 
blir i varje hög eller hur många godisbitar varje barn får. På så vis blir vår analys att flest 
elever tänker delningsdivision om de får konstruera en egen uppgift, i detta fall via en 
räknehändelse. Precis som Neuman (1999) hävdar är uppgifter med små täljare oftast mer 
lämpliga som delningsdivision än innehållsdivision, vilket de flesta elever har valt att ta i 
anspråk.   
 
En av respondenterna berättar att hen först trodde att uppgift 4 handlade om datum. Detta var 
något vi la märke till i klassrummet och valde att ta upp i helklass. Vi förklarade att det inte 
går att skriva ett divisionstal på ett korrekt sätt om man gör uppgifterna på datorn och att vi 
var tvungna att skriva med symbolen snedstreck. När vi förklarat detta kunde hen fortfarande 
inte lösa uppgiften. Även vid intervjun när vi läste räknehändelsen högt kunde hen inte se att 
den var felaktig. När man kan använda sig av lämplig räknemetod vid matematiska tal har 
man en utvecklad räkneförmåga och taluppfattning, eftersom respondenten inte löser 
uppgiften visar hen bristande taluppfattning och räkneförmåga (Malmer, 2011). Det var flera 
elever som valde att endast skriva ut det nakna talet och inte skriva en räknehändelse. Detta 
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kan bero på språkliga brister då eleverna som gjort detta fel har svenska som andraspråk. 
Några elever lämnade uppgiften blank. Även detta kan bero på språkliga brister eller att de 
inte har förståelse/kunskaper för vad en räknehändelse är. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först våra metodval och eventuella konsekvenser. Därefter diskuteras 
vårt resultat förhållande till litteraturbakgrunden. 
 
7.1 Metoddiskussion 
Vår studie fick ett rikt material då vi tillämpade olika metoder såsom intervjuer, observationer 
och divisionsuppgifter. Detta resulterade i att vi fick ett tillförlitligt resultat av vår 
datainsamling (Denscombe, 2016).  
 
Våra observationer av lärares undervisning om division genomfördes i samband med 
divisionsuppgifterna för att vara så effektiva som möjligt. Vi var väl medvetna om att en 
genomgång om division kan vara väldigt omfattande, men vi ville få en inblick i hur lärarnas 
undervisning ser ut. Vi hade velat se mer genomgångar om division, dock var inte detta 
möjligt på grund av tidsbrist. Ändock har vi tack vare VFU-perioder i respektive klass fått 
inblick hur lärarna arbetar och vilken nivå eleverna ligger på, något som även hjälpte oss vid 
val av respondenter. Vi valde även att genomföra elevintervjuer vid samma tillfälle, vilket 
passade bra då eleverna blev klara olika snabbt med uppgifterna. I vår förra studie var vi ute 
på två besök i respektive klass, ett där eleverna fick genomföra matematikuppgifter och det 
andra där intervjuer genomfördes. Vi upptäckte att detta tog tid, då vi först rättade alla 
uppgifter och valde ut elever till intervju. Det tog även tid att hitta en ny tid för att kunna 
genomföra intervjuerna. Därför planerade vi våra metodval i denna studie bättre och utförde 
dem på ett effektivare sätt. Då nationella proven tar mycket tid under vårterminen i årskurs 3 
hade vi svårare att hitta tid till besök. Därför ansåg vi att det var lämpligt med ett besök 
istället för två.  
 
Vid genomförandet av divisionsuppgifterna upptäckte vi att det på “Uppgift 4” (Bilaga C) 
uppstod problematik hos eleverna. Divisionstecknet såg inte ut som de är vana vid och någon 
elev trodde att de skulle skriva om datum, inte division. Detta resulterade i att vi fick gå 
igenom detta uttryck på tavlan för att eleverna skulle förstå att det var ett divisionstal. Vid de 
nakna talen hade vi svårigheter med att skriva likhetstecknet på rätt ställe på datorn. Detta var 
något vi var medvetna om och som vi gick igenom med eleverna innan de fick göra 
divisionsuppgifterna.   
 
I vår förra studie upptäckte vi att fler intervjuer gav ett bredare resultat. Detta resulterade i att 
vi intervjuade och transkriberade fler elever. Vi intervjuade åtta stycken elever men valde att 
endast transkribera sju elever, detta eftersom den sista intervjun inte gav något användbart 
material. Till elevintervjuerna valdes de elever ut som vi visste kunde föra resonemang och 
förklara hur de tänkt, men även de elever som blev klara först. Detta eftersom vi valde att 
genomföra divisionsuppgifter och intervjuer vid samma tillfälle. Självklart hade vi velat ha 
fler intervjuer med både lärare och elever, men tidsbristen påverkade antalet genomförda 
intervjuer. Under intervjun valde vi att endast ställa frågor som gav eleverna möjlighet att 
utveckla egna svar, vi undvek frågor som kunde påverka och styra deras svar, allt för att få 
validitet och reliabilitet i studien (Denscombe, 2016). 
 
7.2 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik diskuteras resultatet tillsammans med vald litteraturbakgrund. Denna del 
är uppdelad efter frågeställningarna. 
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7.2.1 “Hur undervisar lärare om division?” 
Alla respondenter är överens om att det är viktigt att konkretisera undervisningen för att 
elever ska få full förståelse för division. Det är viktigt med ett varierande arbetssätt 
(Häggblom, 2000). Lärarna använder sig av konkret material och vardagliga föremål som 
pennor, chokladkakor, knappar eller elever själva för att de ska testa sig fram och skapa 
förståelse, vilket är att föredra (Bjärvall, 2016; Löwing & Kilborn, 2010a; Hedrén, 1999; 
Sveider, 2016). Elever möter division redan vid tidig ålder då de exempelvis ska dela lika 
många godisbitar mellan syskonen, vilket en av lärarna nämner i sin intervju (Roberts, 2003). 
Laborativt material är väldigt viktigt i undervisning, både för att skapa motivation men även 
för att eleverna ska få arbeta med olika sinnen, vilket lärarna förespråkar (Sveider, 
2016).  Dock fick inte eleverna använda sig av konkret material vid beräkningen av 
divisionsuppgifterna, något som kan ha påverkat resultatet då vissa elever eventuellt tillämpar 
konkret material för att skapa förståelse.  
 
Lärarna påpekar, precis som Roberts (2003) vikten av att diskutera tillsammans med elever 
om räknesättet. De menar att det är framgångsrikt då läraren kan få syn på vilka metoder 
elever använder och eventuella missförstånd, men även att eleverna får möjlighet att delge 
varandra idéer, tankar och metoder, exempelvis genom grupparbeten. Lärarna löser även 
uppgifter tillsammans i helklass för att fördjupa och utveckla elevernas förståelse för 
räknesättet, vilket är viktigt då eleverna får diskutera, reflektera och utveckla sitt eget 
tänkande (Malmer, 2011; Roberts, 2003; Sellers, 2010). På så sätt får läraren också möjlighet 
att ta reda på eventuella missuppfattningar kring räknesättet och rätta till dessa tillsammans 
med eleverna, vilket vi fick se under genomgångarna (McIntosh, 2008).  
 
7.2.2 ”Vilka räknemetoder fokuserar lärare på i undervisningen?” 
Resultatet visar att upprepad subtraktion inte tillämpas av lärare och de väljer att fokusera på 
andra räknemetoder i deras undervisning. Även om både Löwing & Kilborn (2010b) och 
McIntosh (2008) skriver att sambandet mellan division och subtraktion är viktigt visar 
resultatet att det inte är något som verksamma lärare tillämpar i sin undervisning. Trappan och 
liggande stolen är inga räknemetoder lärarna lär ut idag, men som elevers föräldrar 
förmodligen har kunskap om (Löwing & Kilborn, 2010a). På så vis blir lärarens roll viktig 
eftersom räknemetoder förändrats genom tiderna och nya aktuella metoder används i 
undervisningen (Johansson, 2006).   
 
Den räknemetod som är mest förekommande är sambandet mellan multiplikation och 
division. En av respondenterna förklarar sambandet mellan multiplikation och division som 
en byggsten vid beräkning av division. Respondenterna påpekar att elever i lägre åldrar har 
svårare att se sambandet mellan multiplikation och division medan äldre elever med mer 
tabellkunskaper, större kunskap om positionssystemet och utvecklad matematikkunskaper 
överlag ser sambandet lättare (Hedrén, 1999). Då multiplikation är upprepad addition 
fokuserar lärare även på denna räknemetod. Det är viktigt att lärare fokuserar på upprepad 
addition så eleverna sedan kan behärska multiplikation och kan se sambandet mellan 
multiplikation och division (Larsson, 2015). En annan vanligt förekommande räknemetod är 
kort division, en typ av divisionsalgoritm. Lärarna anser att kort division är lämplig att 
använda vid större tal, dock nämner en av respondenterna att divisionsalgoritmer förekommer 
mer i äldre åldrar. Det krävs tabellkunskap och kunskap om positionssystemet för att kunna 
lösa en divisionsalgoritm. Det kan vara lämpligt att vänta med algoritmer tills eleverna fått en 
god taluppfattning och kan se meningen med algoritmer (Hedrén, 1999; Sellers, 2010). Detta 
nämner lärarna i sina intervjuer.   
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Det tankesätt som lärarna väljer att fokusera på är delningsdivision, vilket de även 
introducerar för eleverna. De behandlar även innehållsdivision i undervisningen, men de 
namnger inte de två olika sätten att tänka. Respondenterna är eniga om att de tror det kan röra 
till det för eleverna om man lägger stort fokus på att ge namn åt de olika tankesätten. De 
tycker dock att båda tankesätten ska användas i undervisningen, vilket är gynnsamt för 
eleverna när de ska lösa olika typer av uppgifter och problem (Neuman, 1999; Löwing & 
Kilborn 2010b; McIntosh, 2008). Mårtensson (2015) skriver att det i forskning diskuteras ifall 
lärare idag använder innehålls- eller delningsdivision i undervisningen och i vilken grad det 
används. Resultatet av denna studie visar att lärare fokuserar på delningsdivision, men att de 
inte använder begreppen innehåll- och delningsdivision. 
 
7.2.3 “Vilka räknemetoder väljer elever att tillämpa när de beräknar division?” 
Vi hade endast två uppgifter med relativt givna lösningar, uppgift 2 och 3 (Bilaga C). 
Resterande uppgifter gav eleverna möjligheter till att enskilt välja lämplig metod. Eftersom 
man inte kan se om eleven har räknat delnings- eller innehållsdivision är det viktigt att 
samtala med eleven om hur de har löst uppgiften, detta gjorde vi genom intervjuer 
(Mårtensson, 2015; Häggblom, 2015). I intervjuerna framkom det att delningsdivision 
förekommer mer än innehållsdivision. När eleverna fick skriva en valfri räknehändelse till en 
division valde endast 4 elever att skapa en räknehändelse utifrån tankesättet innehållsdivision. 
Nästan alla elever, vilka gjort uppgiften korrekt, valde att skriva en räknehändelse utifrån 
tankesättet delningsdivision. Detta kunde vi se eftersom man i en delningsdivision gör en 
uppgift liknande “12 äpplen delas lika på 4 barn, hur många äpplen får varje barn?” och att 
man utgår från täljaren (Mårtensson, 2015; Neuman, 1999; Sollervall, 2015). Resultatet visar 
att de flesta elever kan lösa textuppgifter som är konstruerade både efter delnings- och 
innehållsdivision, vilket Neuman, (1999) påpekar är av stor vikt. Det visar sig dock vara 
lättare för elever att räkna en textuppgift konstruerad efter delningsdivision. Detta märktes i 
studien då elever poängterade att uppgiften som var konstruerad efter innehållsdivision var 
svårast att lösa.     
 
Nästintill alla elever använder sig av sambandet mellan multiplikation och division som 
räknemetod vid beräkning av divisionstal. Resterande elever är påväg mot denna räknemetod 
men använder sig av upprepad addition som kan ses som ett förstadium till sambandet mellan 
multiplikation och division. Detta eftersom upprepad addition är samma sak som 
multiplikation. Hedrén (1999) nämner att elever ofta har svårt att förstå sambandet mellan 
multiplikation och division. I de två klasser vi utfört studien är det dock denna metod som 
eleverna använder mest. Flera respondenter har förståelse för sambandet, men några använder 
sig av metoden utan att ha förståelse varför, vilket även är en svårighet lärarna påpekar. 
Eleverna har förmodligen då inte har lärt sig vad själva räknesättet division innebär utan 
räknar endast ut det mekaniskt (Sellers, 2010).  
 
Divisionsalgoritmen kort division var något eleverna använde vid divisionsuppgifterna. 
Täljaren består antingen av två, tre eller fyra siffror. Här upptäcktes det att de flesta räknade 
från vänster till höger, som oftast är det vanligaste sättet (Sellers, 2010). Dock fanns det 
elever som gjorde tvärtemot och räknade från höger till vänster, något som också fungerade 
bra. Då talet inte krävde varken minnessiffra eller rest gick det bra att räkna från vilket håll 
som helst. Sellers (2010) nämner dock att divisionsalgoritmer kan förvirra eleverna eftersom 
man ska räkna från vänster till höger och i andra algoritmer är det tvärtemot.  
 
Kort division var något som eleverna använde och klarade galant, ingen av respondenterna 
föll vid kort division. Eleverna klarade även uppgifter med fyrsiffriga täljare. Deras metoder 
varierade dock. På talet 8000/8 räknade några elever först 8/8 och lade sedan till nollorna 
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efteråt. Andra använde sig av sambandet mellan multiplikation och division och tänkte “hur 
många gånger går 8 i 8000?”. Under elevintervjuerna kändes det inte som eleverna hade 
förståelse för positionssystemet och varför de gjorde som de gjorde i vissa uträkningar. Det 
kändes ibland mer som mekaniskt räknande och att de endast räknade så för att de har lärt sig 
olika regler vid division, precis som Sellers (2010) skriver. På så vis blir det viktigt att 
diskutera tillsammans i klassen om olika metoder och tankar för att elever ska utveckla sina 
kunskaper (Olsson, 2000). Det blir även viktig att arbeta praktiskt för en fördjupad förståelse 
(Sveider, 2016; Löwing & Kilborn, 2010a).      
 
Räknesättet division är känt för att ha vissa svårigheter. Elever faller ofta vid division då de 
krävs tabellkunskap, kunskap om positionssystemet men även veta de olika stegen i en 
algoritm (McIntosh, 2008). Eftersom studien genomfördes i en årskurs 3 var talen inte så stora 
så de krävde minnessiffror. Vi valde att använda oss av jämna tal för att kvoten skulle gå 
jämnt ut. Detta resulterade i att eleverna fick relativt goda resultat på divisionsuppgifterna och 
även om flera har svårigheter med positionssystemet och multiplikationstabellen, löste de 
uppgifterna med gott resultat. Det är viktigt att eleverna inte blir styrda utan får välja lämplig 
metod själva och även ge dem möjlighet att testa sig fram för att lösa ett tal (Roberts, 2003; 
Hedrén, 1999).  
 
En tanke som uppstod när vi sammanställde och analyserade divisionsuppgifterna var att 
eleverna tillämpade de metoder som dess lärare valt att använda i sin undervisning. Den ena 
klassen hade arbetat mycket med att stryka nollor vid fyrsiffriga och tresiffriga tal, detta 
använde klassen flitigt medan den andra klassen inte använde denna räknemetod 
överhuvudtaget. Resultatet visar att elever tar till sig de räknemetoder som deras lärare väljer 
att tillämpa i sin undervisning. Roberts (2003) och Hedrén (1999) skriver att man inte ska 
styra eleverna utan låta dem själva få välja lämplig räknemetod. Dock verkar ändå 
undervisningen och läraren påverka elevernas val av räknemetod. Detta är bra eftersom 
läraren förhoppningsvis formar sin undervisningen utefter lämpliga och aktuella metoder för 
räknesättet. Eleverna utvecklar då kunskaper som krävs för att beräkna division och utvecklas 
vidare inom matematiken (Johansson, 2006). 
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8 Sammanfattning och förslag till vidare forskning 

Studiens resultat visar att lärare lägger stor vikt vid att konkretisera och utföra divisioner 
praktiskt i undervisningen. Detta för att elever ska få en djupare förståelse för vad som sker 
vid en division och att de lär sig genom “learning by doing”. Lärarna samtalar om räknesättet 
i klassrummet och låter elever diskutera tillsammans för att de ska dela tankar, idéer och 
utvecklas tillsammans. De belyser även vikten av att tillämpa laborativt material för att 
eleverna ska få arbeta med flera olika sinnen och få möjlighet att utveckla sin matematiska 
förståelse. Lärarna anser att laborativt material är ytterst viktigt för matematikundervisningen.  
 
Lärare fokuserar främst på delningsdivision i sin undervisning, men behandlar även 
innehållsdivision. Det läggs dock ingen större vikt på att benämna dessa två tankesätt, vilket 
lärarna tror skulle förvirra eleverna och förståelsen för räknesättet. Elever i årskurs 3 har 
förmåga att tänka både delningsdivision och innehållsdivision, men studiens resultat visar att 
elever har lättare att räkna uppgifter i delningsdivision. Sammanfattningsvis syns det tydligt 
att de räknemetoder lärare väljer att använda i sin undervisning tar eleverna efter och 
använder vid beräkning av division. De metoder som är vanligast, både hos elever och lärare, 
är upprepad addition, sambandet mellan division och multiplikation samt kort division. 
Metoder som varken eleverna eller lärarna använder är upprepad subtraktion, liggande stolen 
och trappan. Något som hade varit intressant att forska vidare om är att undersöka om det är 
någon skillnad på val av räknemetod, beroende på om det är en textuppgift eller om det endast 
står ett naket tal, detta både ur lärar- och elevperspektiv. 
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Bilaga A: Intervjuguide Lärare 
 

• Hur länge har du varit verksam lärare? 
• Hur länge har du jobbat här? 
• Vad håller ni på med i matematik just nu? 
• Vad är dina första tankar om division? 
• Hur tänker du kring din undervisning om division?  
• Hur arbetar du med division i klassrummet? Vilka strategier lär du ut? 
• Hur hjälper du eleverna att förstå division?  
• Brukar du ge några speciella tips till eleverna kring division?  
• Vad är det som brukar vara svårast för eleverna när de ska arbeta med division? 
• Förtydligar du innehållsdivision och delningsdivision för eleverna?   
• Vad anser du är viktigt att kunna för att kunna, förstå och räkna division? 
• Hur tänker du kring sambandet mellan multiplikation och division? 
• Brukar elever ha svårt att förstå sambandet mellan multiplikation och division? 
• Vilka elever brukar ha svårast för division? 
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Bilaga B: Intervjuguide elever 
 

• Tycker du om matematik?  
• Hur tyckte du det var att lösa uppgifterna? 
• Vad tycker du om division? 
• Var det någon uppgift du tyckte var extra svår?  
• Hur löste du det talet?  
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Bilaga C: Divisionsuppgifter 
 

1.  
 
 

                     
18
6
=               

30
5
=              

18
3
= 

 

                                          
8000
8

= 
 
 
2. En kaka kostar 4 kronor. Naomi har 36 kr. Hur många kakor kan Naomi 
köpa? 
 
 
 
 

 

3. Under en idrottslektion var det 28 elever. Hur många blir det i varje lag om 
det ska vara 7 lag?  
 
 
 

 

4. Skriv en räknehändelse till 24/6 
 
 

 
 
5.         

 !"#
!
=                !"

!
=                  !"""

!""
=            

  
 15
3
=                  

250
5

=                     
16
4
=        
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Bilaga D: Missivbrev lärare 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Annie Eriksson och Emma Gustavsson som just nu utbildar oss 
till grundlärare med inriktning F-3 lärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser vårt sista år 
och har nu börjat skriva på vårt andra examensarbete. Arbetet handlar om division och olika 
räknemetoder inom räknesättet. Vi har valt en kvalitativ metod, som innebär att vi kommer 
genomföra vår studie med observationer och intervjuer för att få information. Vi kommer 
därför behöva göra intervjuer med verksamma lärare.  
 
Vi hade varit tacksamma om du skulle vilja delta i vår studie genom att vi får tillåtelse att 
intervjua dig. Detta gör du genom att skriva under med namn, datum, ort och underskrift här 
nedanför och ge den till någon av oss. Utifrån forskningsrådets etiska riktlinjer och principer 
kommer både skolans namn och ditt namn vara anonymt. Det är helt frivilligt att vara med i 
undersökningen. Informationen du ger i intervjun kommer endast användas till studien och 
dess syfte och skyddas så att ingen utomstående kan ta del av den.  
 
Har du frågor?  
Kontakta oss gärna:  
 
Annie Eriksson, ae222wm@student.lnu.se 
Emma Gustavsson, eg222mj@student.lnu.se 
 
Handledare: Berit Roos Johansson  
berit.roos-johansson@lnu.se  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag, ___________________________ tillåter att bli intervjuad och vill delta i studien.  
 
Datum:__________ Ort:_____________    Underskrift: ___________________________   
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Bilaga E: Missivbrev elever 
 
Hej!  
Vi heter Annie Eriksson och Emma Gustavsson och studerar till lärare på Linnéuniversitetet i 
Växjö med inriktning F-3. Jag Annie Eriksson/Emma Gustavsson har precis haft min praktik i 
klassen och det är därför vi har valt att komma ut till den här klassen. Just nu läser vi vårt sista 
år på utbildningen och ska skriva vårt andra examensarbete. Examensarbetet ska handla om 
division och olika räknemetoder inom räknesättet. Därför har vi skapat divisionsuppgifter som 
vi vill att ert barn ska lösa. Vi kommer även intervjua ett par elever efter att de har löst 
uppgifterna och ser hur de tänker kring uppgifterna och sina lösningar.  
 
Allt i vårt arbete kommer att vara anonymt och inga namn kommer nämnas, varken barnens 
namn eller skolans namn. Informationen som ert barn ger oss kommer endast användas till 
vårt examensarbete och de har rätt att säga till om de inte vill vara med och delta, då avbryts 
intervjun. Informationen vi har fått fram kommer finnas med i forskningen som betyder att 
andra forskare får ta del av vårt material. Vi skriver denna information eftersom vi som 
forskare har skyldighet att ge er information om etiska forskningskrav, där vi måste informera 
om vår studie och även få samtycke och godkännande från vårdnadshavare att ert barn är med 
i studien. Ett annat krav är att vårt material som samlas in under intervjuer och när eleverna 
ska lösa uppgifterna endast får användas till forskning.  
 
Vi är tacksamma om ni vill hjälpa oss med vår undersökning och vill ni inte att ert barn ska 
vara med i studien får ni höra av er till oss eller klassläraren senast fredag 13/4.  
 
Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser: 
Eg222mj@student.lnu.se 
Ae222wm@student.lnu.se 
Handledare: Berit Roos-Johansson  
Berit.roos-johansson@lnu.se  
 
Med vänliga hälsningar, Annie och Emma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


