
 

 

 

Självständigt arbete I, 15 hp 

Delade meningar om 

divisionens lösningsstrategier  
En studie om divisionens lösningsstrategier i 

årskurs 5 
 

Författare: Carita Hanssson 

Handledare: Gunilla Nilsson 

Examinator: Torsten Lindström 

Termin: HT14 

Ämne: Matematikdidaktik 

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4GN02E 



  
 

i 
 

Delade meningar om divisionens lösningsstrategier 

En studie om divisionens lösningsstrategier i årskurs 5 

 

Divided opinions about division´s solution strategies 
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Abstrakt 
Studiens syfte var att undersöka vilka lösningsstrategier som finns vid division, vilka 

som används vid av eleverna samt vilka lösningsstrategier som lärarna undervisar om i 

årskurs 5. För att ta reda på detta samlades data in genom enkäter där 77 elever deltog 

samt intervjuer med tre lärare och sju elever. Resultatet visar på att lärarnas 

lösningsstrategier inte stämmer helt överens med elevernas val av metod. Vid intervjuer 

med lärarna framkom det att lång division var den metod som användes mest frekvent. 

Multiplikation var det enda räknesätt som var inblandat vid utlärningen av division. 

Studien visar dock på att eleverna gärna använder subtraktion eller addition som 

lösningsstrategi istället för att använda någon form av divisionsalgoritm.  
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1 Inledning 
 

I den här studien undersökte jag olika lösningsstrategier inom division. Studiens syfte 

var att ge en ökad förståelse om vilka metoder som används i klassrummet, både av 

lärare och elever. Jag hoppas att studien kan bidra med kunskaper om vilka 

lösningsstrategier som finns, vilka som presenteras av lärarna och vilka eleverna främst 

använder sig av. 

 

När jag var ute på verksamhetsförlagd utbildning såg jag tydligt att division var det 

räknesätt som upplevdes som ett av de svåraste. Och jag, i min kommande lärarroll, bär 

på ett ansvar att se till att eleverna utvecklas, att de uppfyller Skolverkets kriterier för 

godkänt betyg och att de ska uppleva matematik som roligt. Enligt Svenska läroplanen 

för grundskolan, Lgr11 ska eleverna i årskurs 4-6 lära sig tillämpa och förstå centrala 

och skriftliga metoder inom räknesättet division (Skolverket 2011). I Lgr11 nämns dock 

inte vilka metoder som finns att tillgå och än mindre framgår om det finns mer 

fördelaktiga metoder än andra, vilka skulle kunna optimera lärandet inom området 

division. Anghileri (2006) skriver dessutom att elever inte alltid väljer den strategi som 

läraren undervisar  om, vilket gör mig intresserad av att ta reda på om det är så och i så 

fall vad det kan bero på. 

 

Jag hoppas att min uppsats kommer att bidra till elevernas utveckling av sina 

matematiska kunskaper, genom att, för mig och andra matematiklärare i årskurs 5, 

fungera som ett pedagogisk verktyg för att förstå hur elever lär och vilka 

lösningsstrategier de använder sig av. Detta genom att undersöka ovan nämnda 

strategiers logik, fördelar och nackdelar för olika individers tillämpning av dem. 

Anghileri (2006) nämner att det finns en mängd olika lösningsstrategier för att beräkna 

division. Dock är alla strategier inte effektiva metoder (2006).  

 

För att kunna genomföra denna undersökning krävs även en kunskap om vilka 

lösningsstrategier som tillämpas och därmed också lärs ut av dagens matematiklärare. 

Mina observationer under min verksamhetsförlagda utbildning tyder på att flera 

lösningsstrategier används vid andra räkneoperationer, som exempelvis addition, 

subtraktion och multiplikation. Detta är intressant eftersom det inom till exempel 

multiplikation, subtraktion och addition används flera olika lösningsstrategier inom 

räknesättet. Ur denna erfarenhet väcktes funderingar kring huruvida en enda 

lösningsstrategi kan vara optimal och gynna samtliga elever, då vi alla är olika även till 

sättet att lära. Mitt syfte är att i denna studie, genom enkäter till elever samt intervjuer 

med både elever  och lärare, försöka kartlägga olika lösingsstrategier i division. 
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2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilka olika lösningsstrategier som förekommer när 

det gäller undervisning om division i årskurs 5 för elever och lärare. Syftet har 

utmynnat i följande frågeställningar:  

 

 

• Vilka lösningsstrategier presenteras av lärare vid division och varför? 

 

• Vilka lösningsstrategier använder elever vid division och varför? 
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3 Teoretisk bakgrund 
 

Den teoretiska bakgrunden inleds med att förklara lite om division samt olika begrepp 

som är väsentliga i denna studie. Efter detta kommer en redogörelse av olika 

lösningsstrategier inom division. Därefter görs en beskrivning av skillnaden mellan 

innehålls- och delningsdivision. Avslutningsvis behandlas ineffektiva lösningsstrategier, 

signalord, undervisning om division och elevernas förkunskaper.    

 

3.1 Division  
 

Division går ut på att ta reda på hur många gånger ett tal går i ett annat tal (Vorderman 

2010). Division är omvänd multiplikation (Vejde & Roth 1998). Division har många 

olika uttryck, det kan vara exempelvis ”dela”, ”delar i”, ”delat med”, ”mitt itu”, 

”hälften” eller ”dividerat med” (Malmer 2002). Division innebär två tal ovanför och 

under ett talstreck. Talet ovanför talstrecket kallas för täljare. Talet under strecket kallas 

för nämnare (Vejde & Roth 1998).  Nämnaren är även en multipel av talet ovanför 

strecket. Svaret kallas för kvot. Går svaret inte jämt ut kallas det överflödiga för rest 

(Lindahl 2012). Rest skrivs i decimaler efter kvoten (Vorderman 2010). Divideras ett tal 

måste svaret bli mindre, denna uppfattning har elever. Kvoten av en divisionsuppgift 

blir dock endast mindre om talet divideras med ett heltal. Det är därför viktigt att en 

verklig förståelse skall etableras hos eleverna vilket tar både tid och konkretion (Malmer 

2002).  

 

3.2 Olika lösningsstrategier ur ett historiskt perspektiv  

 

Innan 1700-talet räknade man med kort division (figur 3.1) i en metod som hette 

Galärdivision (Johansson 2006).  

  

Figur 3.1 
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Under 1700- och 1800-talet introducerades lång division. Syftet var att underlätta att 

bestämma resterna  vilket blev för komplicerat med kort division (Johansson 2006). Den 

första svenska uppställningen inom division var den Italienska uppställningen (figur 

3.2), den byggde på delningsdivision (Löwing & Kilborn 2010). Även algoritm Celsius  

(figur 3.3) utvecklades under samma århundraden (Johansson 2006).   

 

Trappan (figur 3.4) utverkades i början av 1960-talet och liggande stolen (figur 3.5) 

kom tätt efter. Båda dessa lösningsstrategier för lång division användes som standard i 

Svensk matematikundervisning. Det fanns stora fördelar med att hela landet hade en 

gemensam metod, den största fördelen var att slippa problem vid byte av lärare, böcker 

eller skola (Johansson 2006). Trappan kom ursprungligen från USA, här bytte man 

placering på nämnaren och täljaren till skillnad från den Italienska uppställningen. 

Anledningen till varför man bytte plats var för att få fram innehållsdivisionen bättre. 

Efter några år upptäcktes det dock att täljare, nämnare och kvot återigen behövde byta 

plats. Den nya uppställningen fick namnet liggande stolen (Löwing & Kilborn 2010).  

 

Kort division (figur 3.6) är vanlig algoritm i svensk skola idag och används när 

nämnaren är ensiffrig. Kort division upptäcktes för flera hundra år sedan men övergavs 

då det uppstod problem när nämnaren var tvåsiffrig. Det är alltså en enkel algoritm men 

kan skapa problem för eleverna som måste lära sig ytterligare en metod när nämnaren 

blir tvåsiffrig, nämligen lång division (Löwing & Kilborn 2010). De små talen ovanför 

täljaren kallas för siffror i minne. Det betyder att när resultatet av en division blir ett helt 

tal samt en rest, förflyttas denna rest till nästa siffra till höger i täljaren (Vordeman 

2010). I England undervisar man inte om lång division i de primära skolåren. Istället 

använder man sig av kort division och upprepad subtraktion vilket är en ytterligare 

lösningsstrategi (Anghileri 2005).   

 

Figur 3.2 

Figur 3.4 Figur 3.5 

Figur 3.6 

Figur 3.3 
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Anghileri (2006) gjorde en studie i årskurs 5 angående vilka metoder inom division som 

används. Resultatet blev allt från ineffektiva strategier till standardiserat skriftligt 

förfarande. Anghileri lyfter även fram en ytterligare metod som inte används i Sverige 

men som är värd att nämna då det är en nyare metod. Den heter Chunking algoritm  

(figur 3.7) och är en upprepad division. I Chunking algoritmen letar man efter en siffra 

som hör ihop med nämnaren (Anghileri 2005). Vid kort division är det svårt att 

kontrollera kvoten jämfört med lång division (Löwing & Kilborn 2010).  

 

 

 

Sollervall (2007) skriver att det går att kontrollera kvoten av en divisionsuppgift genom 

att använda multiplikation, nämnare multiplicerat med kvoten skall bli täljaren.  Han 

påvisar att en lösningsstrategi är huvudräkning. Tio delat på två är ett exempel på en 

divisionauppgift som går lösa med huvudräkning. Enligt Sollervall (2007) är det vanligt 

att eleverna använder huvudräkning när täljare och nämnare är mindre tal, men han 

påpekar att det även går att använda denna strategi när täljaren är ett större tal. Då går 

det att dela upp täljaren till mindre tal (figur 3.8) för att talen skall passa ihop med 

nämnaren. På så sätt blir talet förenklat och det går att räkna ut divisionen med 

huvudräkning (Sollervall 2007). 

 

 

 

 

Vejde och Roth (1998) skriver att det går att multiplicera täljare respektive nämnare för 

att beräkna uppgiften på ett enklare sätt (figur 3.9), vilket är en lösningsstrategi för att 

beräkna ut kvoten. Att dividera med ett decimaltal är inte enkelt, men genom 

faktorisering kan talet bli ett heltal.  Vorderman (2010) förklarar ytterligare än 

lösningsstrategi, det är att förkorta division (figur 3.10).  Genom att dividera täljare 

respektive nämnare går det att utföra enklare divisioner. 

 

 

Figur 3.7 

Figur 3.8 

Figur 3.9 Figur 3.10 
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När nämnaren inte går jämt upp med täljaren får vi en rest. Det går även att räkna med 

decimaler när man utför division (figur 3.11), då läggs det till nollor som decimaltal 

efter täljaren. Kvoten av en divisionsuppgift kan dock bli oändligt lång med decimaler. 

Detta kallas för periodisk decimalutveckling  (Vorderman 2010).  

 

 

 

3.3 Innehålls- och delningsdivision  

 

Innehållsdivision innehåller en variabel och delningsdivision innehåller två variabler, de 

är två olika räkningsoperationer (Neuman 1999). Delningsdivision utgår ifrån täljaren 

och innehållsdivision utgår ifrån nämnaren (Sollervall 2007). Vid innehållsdivision 

(figur 3.12) är frågor som handlar om ”hur många” centrala. Vid delningssdivision 

(figur 3.13) frågar man oftast om ”hur mycket” istället för hur många (Neuman 1999).  

 

 

 

Neuman (1999) påpekar att elevernas kunskaper när det gäller innehållsdivision blir till 

genom undervisning, annars förstår de inte den sortens division. Han menar att endast 

en primitiv modell för division finns och det är delningsdivision. Elever upplever både 

innehållsdivision och delningsdivision som den sistnämnda, men hanterar båda typerna 

som den förstnämnda. En orsak till varför det är så har att göra med  deras första möte 

med aritmetik i skolan och undervisningen. En vanlig uppgift, exempelvis 72÷9 kan bli 

problematiskt för en del elever. Om man däremot frågar, hur många 9:or det finns i talet 

72 kan det bli lättare för eleverna att beräkna kvoten. Det beror på att eleverna inte vet 

hur de ska göra vid innehållsdivision då de tolkar det som delningsdivision (Neuman 

1999). 

 

Delningsdivisionen ligger till grund för den traditionella algoritmen vilket innefattar 

kort och lång division. Innehållsdivisionen ligger till grund för Chunking algoritm 

eftersom man då letar efter en multipel till olika tal. Det är i årskurs 5 som eleverna 

börjar utveckla skriftliga strategier, i synnerhet för division (Anghileri 2006). 

 

Innehållsdivision förekommer sällan i matematikundervisningen, detta medför att 

eleverna upplever innehållsdivision som svårt. Om eleverna inte har förstått 

innehållsdivision använder de gärna andra lösningsstrategier än just division. Det blir 

problematiskt för eleverna i högre årskurser när de ska beräkna bråk om de inte 

behärskar innehållsdivision (Olsson & Forsbäck 2011). 

 

”Hur många barn kan 

vardera få 6 äpplen om det 

finns 42 äpplen?” 

 

 

”Sex barn har 42 kronor, 

hur  mycket pengar kan de 

få var?”   

Figur 3.12 Figur 3.13 

Figur 3.11 
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3.4 Intuitiva lösningsstrategier  
 

Det är dock inte alla elever som använder sig av någon av de ovanstående 

lösningsstrategier. Det går att beräkna en kvot med hjälp av andra räknesätt. I en studie 

som Keiser (2012) gjort finns det elever som använder sig av upprepad subtraktion 

(figur 3.14) samt multiplikation när de ska beräkna en kvot i årskurs 6. I Anghileris 

(2006) studie framkom det ytterligare strategier i årskurs 5, bland annat upprepad 

addition (figur 3.15), avprickning (figur 3.16) eller övrig strategi (figur 3.17) genom att 

dela upp uppgiften i mindre delar. Hon anser även att dessa metoder är informella 

strategier som eleverna lärt sig i tidigare årskurser. Neuman (1999) menar att alla 

ovanstående strategier fungerar när eleverna går i årskurs 1-3 men att de blir ineffektiva 

i årskurs 4-6. Att använda avprickning som en lösningsstrategi för att beräkna en kvot är 

ett krävande projekt och bör inte vara förslag som en lösningsstrategi (1999).  

 

 

 

 

Alla elever använder sig inte av strategier som läraren undervisat om. Elever använder 

sig av olika intuitiva strategier som de tillämpar när de ska beräkna en kvot (Anghileri 

2006). Elever använder informella lösningsstrategier som utvecklas genom en formell 

undervisning. Till en början kan eleverna använda deras matematiska kunskaper som de 

besitter sedan tidigare. Dock kan deras informella lösningsstrategier inte överföras till 

mer komplexa matematiska uppgifter. När eleverna skall tillämpa aritmetik kan deras 

strategier bli ineffektiva. Det är då viktigt att eleverna inte förlitar sig på sina intuitiva 

lösningsstrategier (Mulligan 1993).  

 

När det gäller huvudräkning inom subtraktion och addition finns det en övergång från 

att räkna till att tolka det som fakta. De elever som har denna förmåga kan svara direkt 

vad 10-4 är utan att behöva räkna. De elever som måste räkna har en lägre förmåga att 

härleda ny kunskap ifrån de fakta som de känner till. Det blir då svårt för dessa elever 

att förstå division om regler för subtraktion och addition inte fallit på plats (Neuman 

1999). 

Figur 3.14 

Figur 3.15 

Figur 3.16 

Figur 3.17 
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3.5 Signalord och nakna tal 

 

Aritmetik kräver en avkodingsförmåga samt en innehållsuppfattning av vad texten 

betyder. Att tillämpa problemlösning inom de fyra räknesätten kräver tålamod. Därför 

är en stegvis utökad svårighetsgrad lämplig. Inom addition och subtraktion finns en 

naturlig övergång (Malmer 2002). 

 

”Olle har 140 kr i sin spargris. När han fyllde år fick han 50 kr. Hur mycket pengar har 

Olle nu?” 

 

”Margareta hade 2353 stycken kor på sin gård 2009, året efter minskade antalet kor 

med 136 stycken. Hur många kor hade Margareta 2010?” 

 

I ovanstående meningar används ord såsom ”fick” och ”minskade” vilket vägleder 

eleverna till addition och subtraktion och då blir det en naturlig övergång för eleverna 

att förstå vilket räknesätt som är aktuellt (Malmer 2002).  

 

”En kattunge äter 0,1 kg torrfoder varje dag. Hur många dagar räcker en säck 

torrfoder som väger 2 kg?” 

 

I ovanstående mening saknas något vägledande ord som kan föra eleverna till division. 

Istället erbjuder sammanhanget olika lösningsstrategier för att beräkna uppgiften. 

Eleverna kan exempelvis använda sig av addition eller någon annan lösningsstrategi för 

att lösa uppgiften (Myndigheten för skolutveckling 2008).  

 

Det finns elever som inte läser matematikuppgiften så noggrant, de väljer istället att leta 

efter signalord som i sin tur ska vägleda dem till det räknesätt som skall användas 

(Myndigheten för skolutveckling 2008).  

 

Signalorden kan resultera i avsaknad noggrannhet i division. Bills (2003) gjorde en 

studie för att identifiera vanliga misstag som elever gör i sina beräkningar i division. 

Resultatet i studien visar att endast 39 % av eleverna använder divisionsalgoritm. 

Division är det räknesätt där noggrannhetsnivån är som lägst. Studien ger en indikation 

på att elever gör misstag på grund av avsaknad noggrannhet när de läser en uppgift 

(2003). 

 

En naken uppgift innefattar ett tal som inte ges i något sammanhang, oftast består det 

enbart av siffror (Keiser 2012). Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008) har 

elever lättare att räkna med uppgifter som har en förklarande mening än just nakna 

uppgifter. Det beror på att eleverna får en möjlighet att göra en rimlighetskontroll av 

kvoten, samt att elever gärna väljer en annan lösningsstrategi än just division vid en 

uppgift som ges i ett sammanhang (Myndigheten för skolutveckling 2008). 

 

3.6 Undervisning om division   

 

Innan Lgr 11 kom ut rekommenderade Skolöverstyrelsen liggande stolen som 

lösningsstrategi för division (Johansson 2006). I Lgr 11 rekommenderas ingen 

lösningsstrategi för division (Skolverket 2011). Undervisning skall enligt Löwing och 

Kilborn (2002) inte se likadan ut från generation till generation. De skriver att 
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förändringar gentemot samhällets utveckling behövs. Däremot saknas kontinuitet i 

förändringarna, detta är minst sagt aktuellt för divisionens lösningsstrategier. Olika 

algoritm inom division har genom historien utvecklats och bytts ut. Det beror på att 

eleverna fått problem med någon strategi, men istället för att utreda orsaken till detta har 

man bytt till en ny strategi. Algoritmerna inom division i Sverige har gått från 

Italienska, trappan, liggande stolen till den traditionella korta divisionen. Skillnaden 

mellan dessa algoritmer är placeringen på täljare, nämnare och kvot (Löwing & Kilborn 

2002).   

 

Det finns elever som inte förstår en algoritm men de kan å andra sidan ställa upp och få 

fram rätt kvot. Anledningen är att eleven då har lärt sig reglerna för algoritmen men inte 

förstått innebörden av den (Ahlberg & Wallby 2000). 

 

Ramdass och Zimmerman (2006) tycker att lärare borde vara observanta på elevernas 

självkritik. De menar att det finns få elever som tror att de kan  lyckas. Elever lär sig 

många olika lösningsstrategier i skolan genom åren för att lösa olika matematiska 

problem och de behöver återkoppling för att komma på rätt spår i utvecklingen (2006).  

 

Enligt Löwing och Kilborn (2002) är låtsaspengar ett bra verktyg att använda sig av vid 

division. Författarna poängterar att det går bra att göra en algoritm av en 

divisionsuppgift med hjälp av pengar som hjälpmedel, just för att få eleverna att förstå 

vad som händer konkret i algoritm. Genom detta arbetsätt sker en konkretisering till att 

så småningom ta bort pengarna och endast använda divisionsalgoritm (2002).  Persson 

(2010) hävdar att olika representationsformer är bra redan i tidig skolundervisning inom 

matematik. Han anser att övningar med fyrfältsblad är ett lämpligt verktyg att använda 

sig av. Det betyder att eleverna får visa sina svar i form av en text, en bild, numerisk 

och symboliskt (2010). Eleverna får dock inte bli beroende av något särskilt material 

eller någon särskild representationsform, anser Rystedt och Trygg (2010). För att 

undvika detta finns det fyra olika nivåer för att få till en bra konkretisering av 

matematik. Den första nivån är ett arbete med laborativa material och kallas för konkret. 

Sedan kommer halvkonkret vilket är den andra nivån och innebär att det laborativa 

materialet byts ut mot bilder. Därefter måste föremålen bytas ut till informella symboler 

vilket kallas för den halvabstrakta nivån. Sist kommer abstrakta nivån och betyder att de 

informella symbolerna ersätts med formella symboler (Rystedt & Trygg 2010).  

 

Multiplikation hör ihop med division, och kan därför vara en bra förkunskap att ha 

innan eleverna börjar arbeta med division. Om de kan beräkna kvoten av en 

divisionsuppgift går det att kontrollera svaret med hjälp av multiplikation. Om kvoten 

multipliceras med nämnaren är det täljaren som blir svaret. Om det inte fungerar att få 

ut täljaren vet man att kvoten är fel (Vorderman 2010). 

 

3.7 Elevernas förkunskaper    

 

En anledning till varför elever tycker det är svårt med divisionens lösningsstrategier kan 

vara att lärarna går för fort fram  i undervisningen (Löwing & Kilborn 2002). Eleverna i 

årskurs 4-6 ska lära sig att använda skriftliga metoder inom division. I årskurs 1-3 skall 

eleverna lära sig del av heltal, del av antal samt de fyra räknesätten (Skolverket 2011). 

Löwing och Kilborn (2002) tror att lärare använder  för lite av konkretisering för 

division vilket kan medföra att eleverna inte lär sig algoritmen utan istället väljer 

tidigare kunskaper. Persson (2010) instämmer att eleverna behöver få tid för att 

kunskapen skall kunna etableras. Han menar att förståelse och färdighet kräver sin tid 
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för att kunskapen skall kunna bli stabil. Vidare påpekar han dock att undervisningen  

inte får ta för lång tid. Lärarnas ansvar är att effektivisera utan att skapa stress hos 

eleverna (2010).  

 

Elever är kreativa och vill lära sig nya saker. När eleverna får lära sig en mängd olika 

strategier inom division blir strategierna dock allt mer ineffektiva och tidskrävande. 

Lärarna får dessutom kämpa för att få eleverna att acceptera effektivare strategier, det 

blir för många strategier att lära sig helt enkelt (Keiser 2012).  

 

Keiser (2012) skriver att det inte är någon idé att undervisa direkt om lång division när 

eleverna börjar på mellanstadiet. Hon menar på att de behöver en lugnare övergång så 

att de inte väljer sina gamla lösningsstrategier i framtiden. Hon hävdar att eleverna 

behöver se bevis på varför lång division är en effektivare lösningsstrategi än exempelvis 

upprepad addition som de fått lära sig på lågstadiet (2012). Ahlberg och Wallby (2000) 

nämner att steget till det abstrakta symbolspråket är för stort för eleverna. De nämner 

även att när en elev kan rita sig fram till ett svar behöver det inte betyda att de kan den 

korrekta algoritmen. Det leder i sin tur till att eleven inte förstått lösningsstrategin som 

är effektivare. Enligt Keiser (2012) kommer elever aldrig att lära sig någon effektivare 

metod än vad de har lärt sig tidigare om de inte inser och förstår att det finns bättre 

strategier som är fullt möjligt att lära sig.  
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4 Metod  
 

Metoddelen inleds med att förklara vilka undersökningsmetoder som använts. Därefter 

kartläggs urvalet bland eleverna angående intervjun. Sedan beskrivs genomförandet, 

etiska överväganden, reliabilitet och validitet. Avslutningsvis beskrivs hur insamlad 

data bearbetas för att fram resultatet.   

 

4.1 Val av metod  

 

Studien utgörs av en empirisk studie där tre olika klasser besöktes för att undersöka det 

valda området. Eleverna fick lösa en enkät (bilaga 1) innehållande fyra olika 

divisionsuppgifter. Enligt Dimenäs (2007) är enkäter ett bra redskap för att samla på sig 

information. Han skriver vidare att det finns olika typer av enkäter. I den här studien 

användes en gruppenkät. Gruppenkäter betyder att det delas ut till många elever 

(Dimenäs 2007).  

 

Intervjuer med både lärare (bilaga 2) och elever (bilaga 3) genomfördes i skolan efter 

enkäten. Lärarna var klassföreståndare för eleverna som genomförde enkäterna. En 

kvalitativ intervju gjordes med eleverna och en mer strukturerad intervju genomfördes 

med lärarna. En kvalitativ intervju  kan associeras till ett vanligt samtal mellan två 

människor men med ett bestämt fokus (Dimenäs 2007). En strukturerad intervju har 

förutbestämda frågor (Johansson & Svedner 2010). Det var öppna frågor i intervjuerna 

med både elever och lärare vilket gav en möjlighet till att ställa följdfrågor. Däremot var 

det fler bestämda frågor till lärarna än till eleverna. Enligt Dimenäs (2007) ska den som 

intervjuar undvika att ställa ja- och -nejfrågor när respondenten ska berätta utifrån sin 

egen upplevelse eller erfarenhet. Därför avslutades varje fråga öppet vilket gav en 

möjlighet för de intervjuade att förklara hur de hade tänkt.  

 

4.2 Val av uppgifter  

 

Matematikenkäten till eleverna innehöll fyra olika divisionsuppgifter (bilaga 1). Den 

första uppgiften var en naken uppgift. Tanken var att ta reda på om eleverna behärskade 

en enkel uppgift som kunde lösas med exemeplvis kort division. Den andra uppgiften 

var innehållsdivision och den tredje uppgiften var delningsdivision, det skulle 

undersökas om det var någon skillnad mellan innehålls- och delningsdivision för 

eleverna. Den sista uppgiften var ytterligare en naken uppgift med  tvåsiffrig nämnare 

eftersom jag ville ta reda på om eleverna kunde behärska division med tvåsiffrig 

nämnare. 

 

4.3 Urval  

 

Tre klasser med tre olika matematiklärare undersöktes i årskurs 5, totalt 77 elever i en 

och samma skola. Det blev ett slumpmässigt urval vilken skola jag besökte. Varje 

matematiklärare för eleverna intervjuades, dock intervjuades inte alla elever som gjorde 

enkäten utan totalt sju elever valdes ut som skulle undersökas lite mer. Några särskilda 

elever valdes ut som var intressanta, grundat på deras svar på enkäten. Två elever hade 

gjort lång division men fått fram fel svar, det tyckte jag var intressant så därför ville jag 

undersöka och ta reda på hur eleven hade tänkt och se vart misstaget låg. En annan elev 

hade inte skrivit något svar på andra uppgiften, jag ville då ta reda på orsaken till detta. 
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Tre stycken elever hade använt sig av multiplikation, addition och subtraktion som 

lösningsstrategier istället för division. Jag blev då nyfiken på att ta reda på varför de 

valde just dessa lösningsstrategier. På sista uppgiften hade en elev dividerat med tre 

istället för 35, jag blev intresserad av att ta reda på om eleven hade gjort det medvetet 

eller omedvetet. Hermerén (2011) skriver att det måste vara frivilligt för den 

medverkande att delta eller inte i en intervju. Därför valdes sju elever, så att jag hade  

tillräckligt med antal intervjuer ifall någon kanske inte ville ställa upp.   

 

I studien var det viktigt att intervjuerna gjordes med de lärare som undervisade 

respektive klass i matematik så att lärarnas lösningsstrategier  kunde analyseras mot 

elevernas. Det blev därför naturligt att till intervjuerna välja de tre lärare som 

undervisade i matematik i de klasser som de utvalda eleverna gick. 

 

4.4 Genomförande  

 

Enkäterna genomfördes i tre klasser, i årskurs 5, med tre olika lärare, i respektive 

klassrum. Totalt var det 77 elever. Eleverna fick en  muntlig instruktion så att alla fick 

lika förutsättningar. Klassläraren var med när klassen besöktes och hjälpte till ifall det 

behövdes. Genomförandet av enkäten  började med att förklara vem jag var och med ett 

tack. Därefter började jag gå igenom enkäten (bilaga 1) med eleverna. Jag berättade att 

de skulle skriva sitt namn högst upp, att de endast fick använda penna och sudd samt att 

alla uträkningar skulle finnas kvar på pappret. De uppmanades att lösa uppgiften precis 

hur de ville. Vidare sa jag att de självklart fick räcka upp handen vid frågor eller 

funderingar. När de var klara med enkäten skulle eleverna vända papperet upp och ned 

och börja läsa i en bok, eller rita en bild på baksidan. De fick max 20 minuter på sig att 

lösa uppgifterna. 

 

Direkt efter att eleverna genomfört sina enkäter intervjuerna jag lärarna. Det var inte 

lika lätt som jag hade förväntat. Alla lärare hade ont om tid så intervjuerna blev inte så 

djupgående som jag hade önskat. Antingen satt vi i klassrummet eller utanför medan 

eleverna fick se en kort film. Intervjuerna genomfördes i den ordning frågorna togs upp 

i intervjuguiden (bilaga 2). Jag antecknade samtidigt som jag intervjuade. Jag valde att 

inte spela in intervjuerna eftersom jag inte hade tillgång till en inspelningsbar box.  

 

Intervjuerna med eleverna genomfördes dagen efter enkäterna. Vid elevintervjuerna satt 

jag och eleven utanför klassrummet så att vi inte blev störda. Vi satt på golvet så att det 

inte skulle kännas som ett förhör. Jag började med att fråga hur det kändes mer allmänt 

så att vi fick en bra start. Därefter frågade jag om eleven kunde berätta lite mer vad 

tanken var bakom deras resultat utifrån intervjuguiden som jag hade förberett (bilaga 3).  

 
4.5 Databearbetning  

 

Enligt Dimenäs (2007) går det oftast snabbare att sammanställa enkäter för hand. En 

skriftlig tabell utformades som kunde kryssas i. Alla 77 enkäter granskades och därefter 

fylldes tabellen i, fråga för fråga. Enkäterna sammanställdes genom sex kategoriseringar 

och dessa var: inget svar, lång division, kort division, addition, subtraktion och 

multiplikation. Sedan gjordes stapeldiagram efter varje fråga (figur 5.1-5.4) om vilka 

lösningsstrategier eleverna använde. Studiens syfte var att ta reda på vilka 

lösningsstrategier som eleverna använder. Varje lösningsstrategi som förekom i 

elevernas svar blev en ny kategorisering. En ny skriftlig tabell gjordes även för lång 
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division. Det var två olika lösningsstrategier för lång division, dessa var Celsius och 

trappan. Resultatet utformades därefter i ett cirkeldiagram. För att tydliggöra hur många 

elever som använde divisionsalgoritmen, hur många som inte angav något svar och hur 

många som använde andra lösningsstrategier gjordes ett cirkeldiagram för detta. 

 

Intervjuanteckningarna bearbetades direkt efter klassbesöket så att texten blev tydligare 

att läsa. Alla ord och meningar skrevs ned så nära deras uttalanden som möjligt.   

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  

 

De etiska principerna från Vetenskapsrådet för att skydda elevernas identitet har 

prioriterats. Den första principen är  informationskravet (Dimenäs 2007). Eleverna fick 

information  innan de fick genomföra enkäten, de fick höra anledningen till att jag var 

där samt vad syftet var med undersökningen. Det andra kravet  är samtyckeskravet och 

handlar om att varje individ har rätt till att bestämma om de vill medverka eller ej 

(Dimenäs 2007). Detta togs hänsyn till genom att skicka ut en förfrågan till 

vårdnadshavare angående  undersökningen. Hermerén (2011) skriver att personer under 

15 år måste ha målsmans godkännande för utförandet. Elevernas målsman fick skriva 

under (bilaga 4) om de ansåg att deras barn skulle medverka eller inte innan 

undersökningen genomfördes. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och handlar 

om att alla personuppgifter skall skyddas (Dimenäs 2007). För att fullfölja detta 

användes  inte elevers och lärares riktiga namn i  studien. Jag såg även till att obehöriga 

inte kunde ta del av personuppgifterna. Det sista kravet är nyttjandekravet och betyder 

att all information eller uppgifter endast får användas till forskningsändamål (Dimenäs 

2007). Alla uppgifter samt resultat användes endast till denna studie.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

 

Frågor som ställs i en enkät bör ha god reliabilitet, vilket betyder att alla medverkande 

skall kunna förstå dem (Dimenäs 2007). Frågorna var tydliga för eleverna och de fick 

instruktioner samt upplysningar om att de fick räcka upp handen om det var något de 

inte förstod. Dimenäs (2007) nämner även innebörden av god validitet, något som man 

också måste ta hänsyn till i sina enkäter, vilket innebär att frågorna ska behandla 

undersökningens syfte och handlar om trovärdighet. Syftet var att undersöka divisionens 

lösningsstrategier. Utifrån studiens syfte och den forskning som har lästs kunde en  

utformning av enkäter och intervjuer bli på ett sådant sätt att divisionsuppgifterna 

innefattade kort division, lång division, innehållsdivision och delningsdivision (bilaga 

1). Eleverna visste dock inte om upplägget utan fick lösa uppgifterna precis som de 

ville. Jag kunde då se om eleverna använde sig av olika lösningsstrategier.  Allwood 

och Erikson (2010) skriver att forskning ska vara bärande i ett sammanhang. De menar 

att det är viktigt att sträva efter en hög validitet om man vill ha studien och resultatet 

verklighetstroget. Jag valde att genomföra min enkät hos tre klasser vilket ger en hög 

validitet. Jag använde frågor som eleverna kunde förstå vilket skapar en hög reliabilitet. 
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61% 

39% 

Celsius Trappan 

 

5 Resultat  
 

Resultatdelen inleds med att redogöra för vilka lösningsstrategier lärarna undervisar om 

och vilka eleverna använder sig av utifrån den enkät som de fick genomföra. Därefter 

följer elevernas resonemang kring de valda lösningsstrategierna.  

 

5.1 Vilka lösningsstrategier presenteras av lärare och varför? 

 

Lärarna uppgav att lång division var den metod de främst undervisade om. Det 

framkom även att kort division användes i årskurs 4 men att lång division var den metod 

de fokuserade på i dagsläget. Algoritmen var aktuell i alla klasser som undersöktes. 

Multiplikation användes vid undervisning av division eftersom de enligt lärarna hörde 

ihop, något annat räknesätt såsom addition och subtraktion var inte något som de lärde 

ut när det gäller division.  

 

Anledningen till varför lärarna använde sig av lång division var för att den ansågs som 

ett betydelsefullt moment i utvecklingen för den teoretiska delen. De menade på att lång 

division var den lösningsstrategi som ansågs som mest lämplig för att kunna beräkna 

stora tal utan miniräknare. Lärarna konkretiserade division genom att använda 

exempelvis bilder, filmklipp och spel i undervisningen.  

  

Lärarna var eniga om att räknesättet division uppfattades som svårt hos eleverna. Det 

berodde enligt dem på att divisionsalgoritm kräver att komma ihåg många steg för att 

kvoten skall bli korrekt. En lärare nämnde att algoritmen för division och framför allt 

lång division tog lång tid för inlärning. Ju längre tid en räkneoperation tar desto 

tråkigare upplever eleverna den, enligt en av lärarna.  

 
5.2 Vilka lösningsstrategier använder elever vid division?  

 

De lösningsstrategier som eleverna använde sig av i enkäten var kort division, lång 

division, upprepad addition, upprepad subtraktion, multiplikation eller inget svar alls. I 

40 % av alla fyra uppgifter använde eleverna sig av en divisionsalgoritm (figur 5.1), 29 

% använde antingen addition, subtraktion eller multiplikation och 31 % av uppgifterna 

saknade svar. Totalt 85 svar av alla uppgifter användes med hjälp av lång division för 

att beräkna kvoten i enkäterna (bilaga 1).  61 % av dessa elever använde Celsius 

lösningsstrategi och 39 % använde trappan som lösningsstrategi (figur 5.2). 

 

 

Figur 5.1 

40% 

29% 

31% 

Divisionsalgoritm Övrigt räknesätt Ej svar 

40% 

29% 

31% 

Divisionsalgoritm Övrigt räknesätt Ej svar 

Figur 5.2 
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I kommande stapeldiagram kommer X-axeln att representeras av valt räknesätt.Y-axeln 
kommer alltid att representera antal elever.  Totala antalet elever kommer alltid att vara 
77 elever.  
 
5.2.1 Fråga 1: 132/8 

 

Vid en naken uppgift med ensiffrig nämnare förekommer lång division i stor 

utsträckning hos eleverna (figur 5.3). 39 elever använde sig av lång division, 19 elever 

använde sig av kort division, det betyder att 75 % av eleverna använde sig av 

divisionsalgoritm. Totalt sju elever använde antingen addition, multiplikation eller 

subtraktion. Utöver dessa lösningsstrategier var det 12 elever som inte gav något svar 

alls vilket utgör 15 % av eleverna.  

 

 
5.2.2 Fråga 2: Varje barn skall ha 35 kr. Till hur många barn räcker 280 kr? 

 

Vid innehållsdivision var det endast två elever som använde sig av lång division och 

ingen använde sig av kort division (figur 5.4). Det betyder att ca 3 % av alla elever 

använde divisionsalgoritm. 20 elever angav inte något svar vilket utgör 26 % av 

eleverna. Resten av eleverna använde sig av addition, multiplikation eller subtraktion, 

totalt 55 stycken. Det var alltså 71 % av eleverna som löste uppgiften utan att dividera.  
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5.2.3 Fråga 3: 7 cyklar kostar 833 kr. Hur mycket kostar en cykel? 

 

Vid delningsdivision var det 26 elever som använde sig av lång division och 16 elever 

använde kort division. Totalt 55 % av eleverna använde alltså divisionsalgoritm (figur 

5.5). 16 elever angav inte något svar vilket betyder att 20 % av eleverna inte visste hur 

de skulle lösa uppgiften. 19 elever använde sig av antingen addition eller multiplikation 

som lösningsstrategi vilket är totalt 24 % av eleverna.  

 

 
5.2.4 Fråga 4: 565/35 

 

Resultatet på denna fråga påverkades av att inte alla klasser hade gått igenom hur man 

skall göra när man dividerar med tvåsiffrigt tal vid en naken uppgift (figur 5.6). 18 

elever använde lång division och ingen elev använde kort division, 23 % av eleverna 

använde alltså divisionsalgoritm. Nio elever använde antingen addition, multiplikation 

eller subtraktion vilket utger 12 %. Fyra elever dividerade 565/3 istället för 565/35. 46 

elever angav inte något svar vilket är 60 % av alla elever.  
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5.3 Varför använder eleverna dessa lösningsstrategier? 

 

Intervjuerna gav svar på varför eleverna använde en specifik lösningsstrategi.  

 
5.3.1 Fråga 1: 132/8 

 

Majoriteten av eleverna som intervjuades tyckte att första uppgiften var enkel. Bland 

dem som svarat fel på första frågan framkom det i en intervju att en elev som använt sig 

av en metod (figur 5.7), som han eller hon trott kunnat behärska, men som inte förstått 

till fullo. ”Vi har gått igenom på lektionen hur man gör, så jag gjorde så. Svaret borde 

bli rätt”, sa eleven.  
 

 
 

Hälften av eleverna använde lång division som lösningsstrategi. När jag frågade varför 

en elev använde sig av just lång division (figur 5.8) som lösningsstrategi blev eleven 

osäker på vad jag menade och svarade inte. Jag försökte förklara för eleven vad jag 

menade och fick tillbaka en bekräftelse på att de lärt sig metoden på lektionen.  

 
 
5.3.2 Fråga 2: Varje barn skall ha 35 kr. Till hur många barn räcker 280 kr? 

 

Vid denna uppgift var det många olika lösningsstrategier som dök upp, men det var 

även många elever som inte svarade på uppgiften huvudtaget. En elev intervjuades om 

varför inte något svar hade angetts och jag fick till svar att eleven inte hade arbetat med 

problemlösning på senaste tiden.”Inte van med problemlösning”, sa eleven.  

 

Figur 5.7 

Figur 5.8 
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Addition och multiplikation var de två räknesätt som användes mest frekvent vid denna 

uppgift. En elev hade använt sig av båda dessa räknesätt (figur 5.9). Eleven berättar 

vidare att det var självklart att börja med addition men att det samtidigt var svårt att veta 

hur uppgiften skulle lösas för att få fram svaret. ”Var tvungen att experimentera mig 

fram, för här skulle man använda sig av både plus och gånger” , sa eleven.  

 

 

 

Några elever använde sig av subtraktion. En elev förklarade varför subtraktionsmetoden 

användes och sa till svar att det var lätt och smidigt (figur 5.10). ”Jag tog 280-35, 

därefter svaret minus 35, och så gjorde jag så tills det inte gick att ta bort 35 längre” , sa 

eleven.  

 

 

 

Figur 5.9 

Figur 5.10 
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5.3.3 Fråga 3: 7 cyklar kostar 833 kr. Hur mycket kostar en cykel? 

 

Det var intressant att intervjua en elev som hade använt sig av kort division för att 

undersöka varför de valde just den metoden. En elev som löste uppgiften med kort 

division hade gjort rätt uträkning men fått fram fel svar, när eleven gick igenom hur hon 

gjorde uppmärksammades misstaget självmant (figur 5.11).  ”Kändes bra, gjorde som 

på fråga 1”, sa eleven.  

 

 

 

 

En  elev som använde sig av addition för att räkna ut uppgiften intervjuades (figur 5.12). 

Svaret på varför det blev just addition var för att eleven inte kom på någon annan 

lösningsstrategi. ”Jag tänkte 100 till 700, då blir det 133 kvar. då tog jag lite i taget, 

först 10:or, sedan 5:or och sist 1:or”, sa eleven.  

 

 

 

Figur 5.11 

Figur 5.12 
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5.3.4 Fråga 4: 565/35 

 

Alla elever som intervjuades hade svarat fel på sista uppgiften. De berättade att de inte 

visste hur de skulle dividera med tvåsiffrigt tal eftersom de inte hade gått igenom det 

ännu. En elev hade dividerat med tre istället för 35 (figur 5.13). Orsaken var att när 

eleven tog bort 5:an blev talet lätt att lösa med kort division. Eleven hade ingen insikt 

om skillnaden mellan att dividera med tre eller 35 utan det viktiga var att få fram ett 

svar. ”Den här var svår, vi har inte lärt oss hur man gör med två tal där nere så jag tog 

bort 5:an”, sa eleven.  

 

 

 

 

  

Figur 5.13 
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6 Analys  
 

I denna del analyseras resultatet från enkäter och intervjuer med koppling till 

litteraturen. Frågeställningarna besvaras och är rubrikerna i detta avsnitt. Det vill säga 

vilka lösningsstrategier lärare undervisar om och vilka eleverna använder samt 

anledningen till detta. 

 

6.1 Vilka lösningsstrategier presenteras av lärare vid division och 

varför? 

 

Lång division var aktuellt i undervisningen just nu hos de klasser som undersöktes. Kort 

division var den lösningsstrategi som eleverna hade lärt sig. I undersökningen var det 35 

svar som löstes med kort division av alla fyra uppgifter. Det betyder att endast 12 % av 

uppgifterna i undersökningen löstes med hjälp av kort division. Det kan bero på att 

eleverna arbetar med just lång division. Ahlberg och Wallby (2000) skriver att elever 

ibland kan lösa en uppgift med rätt algoritm men att de själva inte har förstått uppgiften. 

 

I undersökningen förekom andra lösningsstrategier än division trots att alla var 

divisionsuppgifter. Mulligan (1993) skriver att det är lärarens ansvar att se till att bryta 

elevernas tidigare kunskaper om vilka lösningsstrategier som är mest effektiva. Keiser 

(2012) anser att en lugn omväxling till divisionsalgoritm behövs. Hon skriver vidare att 

eleverna behöver se bevis på varför lång division är en effektivare lösningsstrategi än 

exempelvis upprepad addition som de fått lära sig på lågstadiet (2012). Bland lärarna 

var det ingen som nämnde att de diskuterade varför eleverna skulle lära sig just lång 

eller kort division. Informationen som jag fick var att eleverna skulle lära sig lång 

division på grund av att det var nödvändigt för att kunna lösa en divisionsuppgift med 

stora tal utan miniräknare.  

 

En orsak till varför eleverna väljer intuitiva lösningsstrategier för att beräkna division 

kan vara för att eleverna har lärt sig dessa metoder i tidigare årskurser (Anghileri 2006). 

Ingen av lärarna lärde ut addition eller subtraktion när det gällde division. Däremot var 

räknesättet multiplikation inblandat för att kunna kontrollera svaret vid en 

divisionsalgoritm. 

 

Löwing och Kilborn (2002) anser att en anledning till varför eleverna tycker division är 

svårt är att lärarna går för fort fram i undervisningen. Lärarna i min studie var alla eniga 

om att division samt lång division upplevdes som svårt för eleverna. Lärarna berättade 

att lång division kräver många steg och att det var därför som eleverna tappade intresset. 

Lärarna underströk att vägen till framgång måste få ta den tid som behövs, vilket 

självklart är individuellt från elev till elev. Kanske har de inte anammat teorin som 

Keiser (2012) förklarar om att eleverna behöver ett lugn i övergången till lång division. 

Denna undersökning visar att lärarna inte använder några strategier för att göra 

övergången till lång division lite mjukare. Det enda hjälpmedel lärarna i 

undersökningen använde var olika typer av konkretiserande material, som bilder, filmer 

och spel. Ingen av dem använde låtsaspengar, trots att detta lyfts fram som ett bra 

hjälpmedel av bland andra Löwing och Kilborn (2002) 
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6.2 Vilka lösningsstrategier använder elever vid division och varför?  

 

Uppgift 2 i enkäten som eleverna gjorde handlade om innehållsdivision och uppgift 3 

var delningsdivision. Neuman (1999) hävdar att elever har svårt att skilja på de två olika 

typerna av division, det kan vara en orsak till varför det var stor skillnad på val av 

lösningsstrategi av eleverna i enkäten. Neuman (1999) skriver vidare att elever tolkar 

båda divisionsuppgifterna som delningsdivision. I undersökningen var det stor skillnad 

på innehållsdivision och delningsdivision. Majoriteten av eleverna använde addition 

eller multiplikation vid innehållsdivision då endast 3 % av alla elever använde 

räknesättet division. Anghileri (2006) påpekar att delningsdivision är kopplat till kort 

och lång division. Det kan vara en orsak till varför majoriteten av eleverna använde just 

lång eller kort division vid delningsdivision i enkäten och inte vid innehållsdivision. 

Uppgiften med delningsdivision var det 55 % av alla elever som använde räknesättet 

division för att räkna ut uppgiften. Olsson och Forsbäck (2011) hävdar dessutom att 

innehållsdivision är den sortens division som lärs ut minst i undervisningen. Ingen av 

lärarna berättade om att de undervisade om innehålls- och delningsdivision. 

 

Uppgift 1 och 4 var nakna uppgifter i min enkät. Enligt Neuman (1999) kan en vanlig 

naken uppgift bli problematiskt för eleverna att lösa. Det var fler elever som inte hade 

angivit något svar på de nakna uppgifterna än de uppgifter som var förklarade i ett 

sammanhang i studien. 36 elever angav inte något svar på uppgift 2 och 3, de uppgifter 

som var förklarade i ett sammanhang. Vid de nakna uppgifterna var det totalt 58 elever 

som inte hade angett något svar. Myndigheten för skolutveckling (2008) förklarar att 

när en uppgift ges i ett sammanhang kan eleverna välja vilken lösningsstrategi de vill 

använda. Det betyder att när det är en naken uppgift måste eleverna använda räknesättet 

division vilket blir problematiskt för de elever som inte har lärt sig alla grunder för 

division (2008). Det förklarar varför det var så många som använde andra räknesätt än 

just division vid uppgift 2 och 3 i studien. 74 elever använde antingen addition, 

multiplikation eller subtraktion vid uppgift 2 och 3. Men det var endast 16 elever som 

använde dessa lösningsstrategier på uppgift 1 och 4. Vid en intervju kom det dock fram 

att den sista uppgiften som innefattade division med tvåsiffrigt tal blev svår då de inte 

hade gått igenom detta ännu.  

 

I enkäten var det ingen av uppgifterna försedd med något vägledande ord som kunde 

kopplas till ett specifikt räknesätt. Myndigheten för skolutveckling (2008) påtalar att 

elever använder sig av andra lösningsstrategier än just division när ett vägledande ord 

saknas. En elev intervjuades angående tankegångar vid uppgift 2. Till svar fick jag att 

det var en svår uppgift som man var tvungen att experimentera sig fram till, just på 

grund av att eleven inte visste vilket räknesätt som var det korrekta i detta sammanhang. 

Det var alltså en anledning till att eleven använde både multiplikation och addition. Å 

andra sidan skriver Bills (2003) att endast 39 % av eleverna i hans undersökning 

använde divisionsalgoritm på grund av avsaknad av noggrannhet. I min undersökning 

var det en elev som hade gjort en algoritm korrekt men fått fram fel svar. Vid en senare 

intervju kom det fram att eleven hade räknat fel på grund av avsaknad av noggrannhet. 

 

Neuman (1999) hävdar att ineffektiva lösningsstrategier för division är upprepad 

addition och subtraktion. Nästan en tredjedel av svaren i  undersökningen som eleverna 

gjorde bestod av andra räknesätt än just division, trots att alla uppgifter var kopplade till 

division. Avprickningsmetoden förekom i min undersökning vid uppgift 1 och 2 vilket 

blev en upprepad addition exempelvis. Neuman (1999) anser att det är ett krävande 

arbete att räkna division och tar lång tid för att få fram kvoten. En anledning till varför 
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eleverna använder just det kan vara för att eleverna inte insett att det finns en effektivare 

strategi än de tidigare strategierna som de lärt sig (Keiser 2012).  Denna teori stämmer 

bra överens relaterat till  intervjuerna med eleverna. En elev använde sig av upprepad 

addition eftersom eleven inte kom på någon annan lösningsstrategi, det var helt naturligt 

att använda den metoden. En annan elev använde upprepad subtraktion och anledningen 

varför eleven använde just denna lösningsstrategi var för att den var enkel och smidig.  

 

Undersökningen visade på att alla elever som hade gjort en algoritm inte hade svarat rätt 

på alla uppgifter. Ahlberg och Wallby (2000) skriver att det finns elever som lär sig 

reglerna för en algoritm för att de måste men det betyder inte att de lär sig innebörden 

av algoritmen (2000). Vid en av intervjuerna framkom det att en elev hade lärt sig hur 

man skulle ställa upp men visste sedan inte om svaret blev rätt. Anledningen till varför 

eleven hade valt lång division var för att de hade lärt sig det. Eleven berättade vidare att 

svaret borde vara rätt eftersom hon gjort algoritmen precis som de gått igenom på 

lektionen. Detta är ett bra exempel på en elev som lär sig reglerna för en algoritm men 

egentligen inte förstår innebörden av den eftersom eleven inte fått fram rätt svar. 

 

I studien förekom även multiplikation som en lösningsstrategi. Sollervall (2007) 

påpekar att multiplikation är en acceptabel metod på grund av att det räknesättet 

används när man skall kontrollera ett rätt svar för division. Totalt 37 gånger i enkäterna 

användes multiplikation som lösningsstrategi till uppgifter i undersökningen.  

 

Uppgift 4 var en uppgift med tvåsiffrig nämnare, majoriteten av eleverna lämnade inte 

något svar på frågan. Vid intervjuerna framkom det att eleverna inte arbetat med 

tvåsiffrig nämnare. Eleverna i en klass hade däremot löst uppgiften på ett korrekt sätt 

och fått fram ett korrekt svar betydligt oftare än övriga två klasser. 23 % av alla elever 

hade löst uppgiften med lång division. Löwing och Kilborn (2010) hävdar att kort 

division är den lösningsstrategi som är vanligast i skolan och undervisningen idag. Men 

denna studie visar på att lång division är den lösningsstrategi som är vanligast.  
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7 Diskussion  
 

I diskussionsdelen förklaras vad som gick bra eller mindre bra i undersökningen. Det 

som kunde ha gjorts ytterligare eller annorlunda för att förbättra undersökningen tas 

också upp. Diskussionen delas upp i metod och resultat.  

 

7.1 Metoddiskussion 

 

För att ta reda på vilka lösningsstrategier eleverna använder vid division ansåg jag att en 

enkät med uppgifter var lämpligast för att besvara mitt syfte. En enkät är tidsbesparande 

istället för att intervjua alla elever var för sig, Dimenäs (2007) skriver även att enkäter 

är ett bra redskap att använda sig av. Enkäterna delades ut i tre klasser till sammanlagt 

77 elever i årskurs 5 i en och samma skola. Enkäten bestod av fyra olika 

divisionsuppgifter. Jag hade i förväg bestämt att två uppgifter skulle vara nakna 

uppgifter, en uppgift med en innehållsdivision och en med delningsdivision. Nu i 

efterhand anser jag att uppgifterna var för svåra för eleverna. Det var inte många som 

klarade sista uppgiften, kanske skulle jag ha tagit reda på hur eleverna arbetat med 

division och var i utvecklingstrappan de låg.  

 

Det blev svårt att jämföra innehålls- och delningsdivision eftersom uppgifterna var så 

olika. Den ena uppgiften hade ensiffrig nämnare medan den andra innehöll tvåsiffrig 

nämnare. Kanske hade det sett annorlunda ut om uppgifterna var mer lika varandra. Den 

ena uppgiften var definitivt svårare än den andra vilket kan bero på att den innehöll 

svårare tal. Vid sammanställningen av enkäterna kunde jag tidigt se att uppgifter med 

tvåsiffrig nämnare var något som alla elever hade svårt för. Detta spelar självklart roll 

för mitt resultat då resultaten på uppgifterna blir svårtolkade. Detta hade kunnat 

uppfattas tidigare och justerats om dessa uppgifter lösts i samband med en intervju, då 

jag tidigt sett att denna uppgift ofta inte genererat ett svar. 

 

Att endast tre klasser har studerats kan ses som negativt för studiens tillförlitlighet. 

Resultatet kan eventuellt få ett annat utfall vid genomförande av en större studie. Detta 

beroende på i vilken stad studien genomförs med hänsyn till bland annat kultur, 

föräldrarnas inblandning och intresse i sina barns lärande. I mitt val av vilka klasser som 

skulle studeras har jag inte tagit hänsyn till dessa faktorer då det skulle behöva föregås 

av en väldigt omfattande studie i sin helhet. 

 

För att få ytterligare djup till resultatet genomfördes intervjuer med sju elever. Jag valde 

elever med svar som jag var intresserad av att lyssna på hur de gjorde. Dimenäs (2007) 

påpekar att urvalet av elever till intervjuer kan vara avgörande för en studie. Jag hade 

kunnat intervjua fler elever och därmed hade flera förklaringar till elevernas val av 

lösningsstrategi erhållits. Om fler intervjuer genomförts samt att varje uppgift kunnat 

diskuteras direkt med eleverna hade jag kanske fått ett annorlunda resultat. Detta hade 

dock inte genererat lika mycket material till resultatet inom samma tidsram jämfört med 

att använda enkäter och endast intervjua ett fåtal elever. Det hade dock varit väldigt 

intressant att gå vidare med en helt intervjubaserad studie, för att på så sätt få mera djup 

i resultatet. Mina enkäter gick bra och smidigt men samtidigt kunde resultatet ha sett 

annorlunda ut om jag hade valt att fokusera mer på intervjuerna. Vid intervjuerna 

framkom det ytterligare att eleverna inte visste hur man dividerar med en tvåsiffrig 

nämnare. Kanske hade undersökningen varit mer passande för årskurs 6 då eleverna har 

kommit en bit längre i matematikundervisningen. Men å andra sidan valde jag just 
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årskurs 5 på grund av att jag inte ville att det skulle ha gått för många år sedan eleverna 

gick på lågstadiet. Lärarna berättade att alla hade arbetat med division. Eleverna 

behöver eventuellt mer tid för att etablera kunskaperna om division. 

 

Intervjuer genomfördes även med matematiklärarna för respektive klass. Dessa 

intervjuer gav inte så mycket material då lärarna hade ont om tid och vi fick hasta oss 

fram. Jag skulle kunna ha informerat tydligare om intervjuerna då lärarna trodde att 

enkäten var det väsentliga. Vidare kunde frågorna ha varit lite mer öppna för lärarna att 

tala mera fritt, samt att intervjuerna skulle kunna ha spelats in med en bandspelare för 

att förenkla och förbättra analysprocessen. Vid intervjuerna kände jag mig stressad och 

trots att jag hade öppna frågor kom jag inte en enda följdfråga. Det blev korta svar och 

jag fick ingen chans att fördjupa mig i intervjuerna.  

 

Mitt arbetsätt angående databearbetningen kändes bra. Jag skrev ned alla mina svar från 

intervjuerna när jag kom hem. Jag sammanställde svaren från enkäterna för hand vilket 

jag tyckte gick smidigt och bra. Därefter kunde jag enkelt göra stapel- och 

cirkeldiagram på datorn.  

 

Intervjuerna med lärarna genomfördes direkt efter att eleverna gjort enkäterna. Det var 

en stor nackdel att jag i förväg valde att intervjua lärarna innan jag tittat på elevernas 

svar. Om jag hade analyserat elevernas svar och därefter intervjuat lärarna hade jag 

kanske fått fram djupare intervjuer och mer användbar information.   

 

7.2  Resultatdiskussion  
 

Resultatet visar att eleverna använder sig av ineffektiva lösningssstrategier när de ska 

beräkna en divisionsuppgift, detta gäller främst vid innehålls- och delningsdivision. 

Anledningen till varför eleverna använder sig av ineffektiva lösningsstrategier kanske 

beror på de uppgifter jag valde att använda i enkäten. Det hade eventuellt sett 

annorlunda ut om jag valt enklare uppgifter. Mulligan (1993) skriver att elevernas val av 

strategier kan komma att bli ineffektiva om de förlitar sig på tidigare lösningsstrategier. 

Vid intervjuerna framkom det dock att eleverna använde ineffektiva strategier eftersom 

de ansåg att de metoderna gick smidigast. Jag anser då att elevernas valda metoder beror 

på att de inte lärt sig någon annan effektivare metod. Lärarna berättade i intervjun att 

lång och kort division var de metoder som de undervisade om inom division. Här blir 

det en krock mellan lärarnas svar och elevernas. Kan det vara så att eleverna inte tolkar 

innehålls- och delningsdivision som division. Om eleverna inte ser division som den 

effektivaste lösningsstrategin kan detta bli problematiskt för eleverna när uppgifterna 

blir större.  

 

Angående dividering med tvåsiffrig nämnare, behöver det inte betyda att eleverna måste 

lära sig en ny lösningsstrategi, speciellt inte för elever som redan kan lång division. 

Neuman (1999) skriver att division kan vara svårt att förstå. Det kan vara så att många 

elever inte försökt löst sista uppgiften eftersom den såg svår ut. Det som är intressant är 

att uppgift 2 i enkäten innehöll även den en tvåsiffrig nämnare, där var det endast 26 % 

som inte angav något svar och i uppgift 4 var det 60 % som inte angav något svar.  

Uppgift 2 var dock formulerad i ett sammanhang. Myndigheten för skolutveckling 

(2008) hävdar att uppgifter blir enklare att lösa för elever när det framställs i ett 

sammanhang. Det kan givetsvis vara en orsak till varför eleverna kunde lösa uppgift 2 

men inte uppgift 4.  
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Lång division var den lösningsstrategi som användes mest i studien.  28 % av alla frågor 

löstes med hjälp av lång division. 11 % av alla frågor löstes med hjälp av kort division. 

Detta är intressant då Löwing och Kilborn (2010) påstår att kort division är den algoritm 

som används mest i svensk undervisning. Studien genomfördes i tre olika klasser, dock i 

samma skola. Det kan ha varit så att skolan som jag besökte undervisade mer om lång 

division än vad andra skolor i Sverige gör. Resultatet kanske hade sett annorlunda ut om 

jag hade undersökt flera olika skolor. Nu i efterhand hade det även varit intressant att 

intervjua lärarna mer ingående om just lång och kort division. Det kan också vara så att 

undervisningen angående divisionsalgoritm i Sverige är tillbaka till lång division istället 

för kort division.   

 

Studien visar vilka lösningsstrategier eleverna använder vid division vid enkäterna. Jag 

har inte tagit hänsyn till om eleverna hade fått fram rätt eller fel svar eftersom studiens 

syfte var att undersöka vilka lösningsstrategier som användes. 29 % av alla svar på 

enkäten löstes av andra räknesätt än just division trots att alla var divisionsuppgifter. 

Enligt Anghileri (2006) är dessa ineffektiva lösningsstrategier. De elever som jag 

intervjuade tyckte att deras val till metoder var självklara. Enligt lärarna som jag 

intervjuade är dessa lösningsstrategier dock inga som de undervisar om. Min fundering 

blir då om lärarna själva är medvetna om detta. Resultatet i studien visar på att elevernas 

lösningsstrategier inte alltid stämmer överens med lärarens undervisning om 

lösningsstrategi. Det kan bli problematiskt om eleverna inte tar till sig undervisningen. 

Det finns andra lösningsstrategier inom division som är effektiva metoder. Sollervall 

(2007) skriver att det går att förenkla talen. Vejde och Roth (1998) nämner att det går att 

multiplicera täljare och nämnare och Vorderman (2010) skriver att det går att förkorta 

talen genom att dividera täljare och nämnare. Dessa lösningsstrategier användes inte av 

någon elev  i enkäterna. Det som gör mig fundersam är om lärarna tar reda på vilka 

lösningsstrategier eleverna tidigare har lärt sig. Genom att ta reda på detta kan lärarna 

berätta och förklara för eleverna att det finns effektivare lösningsstrategier inom 

division. När undervisningen om division går för fort fram för eleverna kan det medföra 

att eleverna endast lär sig reglerna för division och en algoritm men de vet inte i själva 

verket vad det betyder. Det saknas en bättre övergång från lågstadiet till mellanstadiet 

angående lösningsstrategier. Blir algoritmerna för svåra att förstå väljer eleverna hellre 

en ineffektiv metod som de vet att de klarar av. 

 

Johansson (2006) skriver att Sverige hade en gemensam lösningsstrategi vid beräkning 

av division omkring 1960-talet. Dagens läroplan nämner ingen specifik lösningsstrategi 

angående division. Det är en kittlande tanke att elevers matematikkunskaper samt 

utveckling i matematik inte har samma förutsättningar trots samma riktlinjer och 

arbetsmaterial. Den avgörande faktorn kan alltså anses vara lärarens inställning och 

förmåga att lära ut. Detta betyder att barns framtida kunskaper och därmed indirekt 

möjligheter till exempelvis en högre utbildning avgörs av vilken lärare eleven blir 

tilldelad. Resultatet var väldigt olika beroende på vilken klass eleverna gick i. Detta blir 

väldigt intressant då klasserna borde ligga jämsides vad gäller matematisk kunskap sett 

till att de går i samma årskurs och skola.  

 

40 % av alla svar bestod av divisionsalgoritm. Det är inte ens hälften av alla elever som 

använde räknesättet division trots att alla fyra uppgifter var divisionsuppgifter. Lärarna 

berättade att alla arbetade med lång division samt att kort division hade lärts ut. Det är 

då möjligt att föräldrastödet kanske har en påverkan av elevernas resultat. Kanske är det 

så att föräldrarna besitter på för lite kunskaper om de olika divisionsalgoritmerna. Detta 

kan medföra till att eleverna inte får lika mycket hjälp hemma som de andra räknesätten.  
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Johansson (2006) skriver att det blir för komplicerat med kort division om man vill 

beräkna med rester. Ändå så hävdar Löwing och Kilborn (2010) att kort division är den 

vanligaste algoritm i Sverige. Nackdelen med kort division är att du inte kan beräkna 

med en oändlig rest, du måste alltså i förväg bestämma hur många nollor du vill räkna 

med efter heltalet. Däremot behöver du inte bestämma i förväg när du räknar med lång 

division. Det kan vara en orsak till varför lärarna hade valt att undervisa om lång 

division. 

 

7.3 Fortsatt forskning 
 

Det finns helt klart delade meningar om division, vilket är en nackdel för eleverna. Efter 

denna studie har jag sett flera saker som vore intressanta att fördjupa sig vidare i.  

 

Innehållsdivision och delningsdivision är något som eleverna har väldigt svårt för på 

grund av att de inte förstår skillnaden mellan dessa. Det hade varit intressant att 

undersöka hur lärarna arbetade med innehålls- och delningsdivision.  

 

Studien visade att eleverna inte valde den lösningsstrategi som var mest effektiv utan 

den lösningsstrategi som eleverna nyligen lärt sig. Får eleverna lära sig att välja 

lösningsstrategier beroende på vilken som är mest effektiv? Om de inte får lära sig att 

veta skillnaden mellan en effektiv respektive ineffektiv metod blir det problematiskt för 

eleverna i framtiden när uppgifterna blir svårare. Detta är ett viktigt område att 

undersöka.  

 

Eftersom många elever valde lösningsstrategier som lärarna inte undervisade om 

uppstår ett dilemma. Är lärarna medvetna om detta? Det hade varit intressant att 

undersöka om lärarna tar reda på tidigare kunskaper. Finns det något samarbete eller 

samverkan i dagens skola mellan årskurs 1-3 och 4-6? Det kan bli problematiskt om 

eleverna inte tar till sig undervisningen utan istället väljer tidigare kunskaper.  

 

Denna studie tar inte hänsyn till om eleverna fick rätt eller fel svar på uppgifterna i 

enkäten. Att undersöka vilken lösningsstrategi som ger flest rätt svar är något som 

förefaller sig intressant.  

 

Något som definitivt kan undersökas vidare om är hur olika lösningsstrategier kan 

komma att påverka eleverna i framtiden. Det vill säga, konsekvenserna av hur de valda 

metoderna berör fortsatta studier.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1  

MATEMATIK-ENKÄT 
Namn:______________________ 

 

*Rita eller skriv hur du löst uppgiften! 

*Låt alla dina uträkningar finnas kvar på papperet 

*Miniräknare ej tillåtet 

 

Fråga 1:      132/8 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Fråga 2:    Varje barn skall ha 35 kr. Till hur många barn räcker 280 kr? 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Fråga 3:    7 cyklar kostar 833 kr. Hur mycket kostar en cykel? 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Fråga 4:   565/35  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan!  

  



  

 

 

II 

 
Bilaga 2 

 

 

 

Intervjuguide till lärare 
 

 

*Skulle du vilja berätta lite om vilka lösningsstrategier du undervisar i 

division? 

 

*Varför har du valt just den/dessa metoder? 

 

*Vilka svårigheter anser du att elever har med lösningsstrategier inom 

division?  

  



  

 

 

III 

 

 
Bilaga 3 

 

 

 

 

Intervjuguide till elev 
 

 

 

 

 

*Hur tänkte du när du löste uppgift…. 

 

 

*Varför löste du den här uppgiften genom… 

  



  

 

 

IV 

 
Bilaga 4 

 

 

Hej! 
 

Jag studerar på lärarutbildningen 4-6 vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu skriver jag 

ett examensarbete inom matematikdidaktik.  

 

Jag kommer att göra ett litet test med eleverna och därefter intervjua några stycken för 

mer analys. Resultatet kommer att användas som underlag till mitt arbete. Jag kommer 

att använda informationen från eleverna så att de inte kan kännas igen.  

 

För att använda insamlat material enligt ovan behöver jag ditt/ert samtycke. Vänligen 

fyll i nedanstående talong och lämna den till ansvarig lärare så fort som möjligt. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar Carita Hansson  

Kontakt: ch222ft@student.lnu.se  

 

Handledare: Gunilla Nilsson 

Kontakt: gunilla.i.nilsson@lnu.se  

 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Samtycke för:_______________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas 

enligt ovan 

 

JA   (   )      NEJ   (   )  

 

 

Vånadshavarens underskrift:_____________________________________ 

  

 
 

 

 

 


