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Abstrakt 
Syftet med den här studien har varit att beskriva hur lärarens presentation 

av division i undervisningen för årskurs 3 påverkar elevernas val av 

strategier när de räknar division. Undersökningen genomfördes genom 

kvalitativa intervjuer med en lärare samt åtta elever. Vid intervjuerna fick 

eleverna räkna några tal och samtidigt förklara hur de tänker. Resultatet 

visar att eleverna till stor del använder sig av de strategier som läraren har 

presenterat i undervisningen. Dock var strategierna inte alltid effektiva. 

Vid textuppgifter var upprepad addition den vanligaste strategin, tätt följd 

av strategin att rita en bild. Vid tal utan text till var den vanligaste 

strategin att använda multiplikativa operationer.  
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1 Inledning 
Elevers bristande kunskaper i matematik har lyfts fram i olika utvärderingar de senaste 

åren (Löwing, 2011). Skolverkets rapporter från de internationella studierna TIMMS 

2007 och TIMMS 2011 visar att elever i årskurs 4 har lägre resultat än genomsnittet 

jämfört med övriga elever i EU/OECD-länder. Bland annat inom området 

Taluppfattning och aritmetik uppvisar de sämre resultat (Skolverket, 2008; Skolverket, 

2012). En viktig del inom taluppfattning är att behärska de fyra räknesätten.  

 

Elever har flera erfarenheter av fördelning och räkning med sig när de börjar skolan. 

När de till exempel delar olika föremål mellan sig får de upplevelser som senare kan 

kopplas till division (Ahlberg & Wallby, 2000; De Brauwer & Fias, 2009; Solem, 

Alseth & Nordberg, 2011). Enligt Solem m.fl. (2011) kan många elever hantera division 

som handlar om fördelning redan i årskurs 1. Om uppgiften är kopplad till en praktisk 

situation kan det rentav vara det enklaste räknesättet för eleverna.  

 

Trots elevers erfarenheter av informell division som de har med sig till skolan får många 

problem när de sedan ska börja lära sig division i skolan. Vad är det som orsakar de här 

problemen? Enligt McIntosh (2008) beror de fel elever gör ofta på tidigare 

missuppfattningar kring innehållet som eleven bär med sig. Även Skolverket (2012) 

menar att elevernas missuppfattningar ofta etableras redan under de tidiga skolåren och 

sedan stannar kvar under lång tid hos eleven.  

 

Eftersom grunden till elevernas matematiska kunnande läggs redan under de tidiga 

skolåren är det viktigt att de får rätt förutsättningar från början. Eleverna behöver få en 

begreppsuppfattning kring division som de kan ha med sig upp till kommande årskurser 

där de förstår vad division handlar om. Elever som har intervjuats av Skolverket (2003) 

efterlyser att lärare behöver ha mer kunskaper om olika sätt som elever tänker på när det 

gäller matematik. För att kunna skapa en undervisning som möter elevernas olika sätt 

att tänka när det gäller division behöver läraren veta hur eleverna använder olika 

strategier när de räknar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att beskriva hur lärarens presentation av division i 

undervisningen för årskurs 3 påverkar elevernas val av strategier när de räknar division. 

Det kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar: 

 Hur presenterar läraren division i undervisningen? 

 Hur beskriver eleverna division? 

 Hur tänker elever när de räknar division? 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en matematisk ordlista samt områdena taluppfattning och 

begreppsbildning. Därefter följer ett avsnitt med olika sätt att se på division samt 

sambandet med övriga räknesätt. Sen följer ett avsnitt om division i undervisningen och 

slutligen tas några svårigheter och missuppfattningar kring division upp.   

 

2.1 Matematisk ordlista 

Definitionerna som presenteras i den matematiska ordlistan är hämtade från Löwing 

(2008).  

 

Delningsdivision – sätt att se på division där ett antal föremål fördelas lika 

 

Dividend – det tal som ska divideras (kallas även täljare) 

 

Divisor – det tal man delar med (kallas även nämnare) 

 

Innehållsdivision – sätt att se på division där man frågar hur många gånger nämnaren 

ryms i täljaren 

 

Invers – division är den inversa (motsatta) operationen till multiplikation 

 

Kvot – resultatet av en division (i talet 15/3=5 är 5 kvoten) 

 

Nämnare – det tal man ska dividera med (i talet 15/3=5 är 3 nämnaren) 

 

Rest – det som blir över när en division inte går jämnt ut 

 

Runda tal – tal som är vanligt förekommande och enkla att hantera, t.ex. 5, 10, 20, 25, 

50 och 100 

 

Täljare – det tal som ska divideras med nämnaren (i talet 15/3=5 är 15 täljaren) 

 

 

2.2 Taluppfattning 

Att ha en god taluppfattning och grundläggande färdigheter i räkning är viktiga 

grundkunskaper för all matematik. Att ha en god taluppfattning innebär att ha förståelse 

för relationer inom tal, mellan tal, och för relationer mellan tal och omvärld (Bergius, 

2011). Utöver förståelse för tal tar Sterner och Lundberg (2002) även upp lusten att 

använda den förståelsen som en del i taluppfattningen. De menar vidare att en god 

taluppfattning innebär att utveckla användbara och effektiva strategier för att operera 

med tal.  

 

De kunskaper vi har om talen ligger till grund för valet av metod vid beräkningar. 

Strategierna som används varierar beroende på vilka tal som ingår i en uppgift (Solem 

m.fl., 2011).  God taluppfattning krävs både vid huvudräkning och vid användandet av 

skriftliga metoder. En viktig del av detta är att eleverna ska behärska de fyra 

räknesättens tabeller med flyt (Löwing, 2009). Elever som har god taluppfattning samt 

grundläggande kunskaper i de fyra räknesätten har möjligheter till god förmåga i 

huvudräkning (Löwing & Kilborn, 2003). 



  
 

3 

 

Taluppfattning handlar enligt Löwing (2008) om att ha en känsla för talens uppbyggnad 

som gör att man kan operera med talen utan att behöva reflektera över vad som görs. I 

begreppet taluppfattning ingår bland annat följande enligt Löwing (2008). 

 

 att behärska talens ordning och dess grannar 

 att behärska positionssystemet, samt 10- och 100-talsövergångar 

 att behärska och kunna tillämpa de grundläggande räknelagarna 

 att behärska tals uppdelning i termer och faktorer 

 att kunna avgöra tals storleksordning, att avrunda tal, att arbeta med runda tal 

                                             

Att behärska talens faktorer är en viktig förkunskap både när det gäller multiplikation 

och division (Löwing & Kilborn, 2003). Talet 10 kan till exempel delas upp i faktorerna 

2 och 5, då 10=2*5 (Löwing, 2008).  

 

Vid en kartläggning av ca 40 000 elevers kunskaper i aritmetik gjord med hjälp av 

Skolverkets Diamant-diagnoser (ett diagnosmaterial i matematik), framkom stora brister 

när det gäller elevernas taluppfattning i årskurs 6-8. Den skriftliga räkningen förefaller 

bygga på teknisk färdighet snarare än taluppfattning och förståelse av räknelagarna 

(Löwing, 2011). McIntosh (2008) menar att arbetet med skriftliga beräkningar bör 

kopplas till elevernas taluppfattning så att de kan kontrollera om svaret är rimligt utifrån 

sin känsla för tal. 

 

2.3 Begreppsbildning 

När eleverna ska lära sig olika begrepp och metoder är det viktigt att de får möta olika 

representationsformer samt i olika sammanhang (Bergius, 2011; Sterner & Lundberg, 

2002). Även Herrlin, Ackesjö och Frank (2012) tar upp vikten av att använda olika 

representationsformer och att eleverna behöver kunna göra kopplingar mellan dem. 

Enligt Malmer (2002) är det viktigt att eleverna får en förståelse för olika begrepp på ett 

konkret plan innan symbolerna för begreppen införs. Med detta menas t.ex. att använda 

olika sorters material som klossar eller ta hjälp av bilder för att lösa olika uppgifter, 

istället för att teckna det som tal. Undervisningen bör ta sin utgångspunkt i en konkret 

situation som ses som meningsfull av eleverna (Malmer, 2002). En konkret situation 

skulle t.ex. kunna handla om att eleverna ska delas in i grupper, eller att de ska dela upp 

ett visst antal pennor mellan sig.  

 

Användandet av bilder för att lösa uppgifter kan hjälpa eleverna att utveckla en 

förståelse för det matematiska begreppet. Att rita kan spela en viktig kognitiv roll för 

eleverna (Matalliotaki, 2012).  

 

Att hjälpa eleverna att utveckla olika matematiska begrepp är ofta en stor utmaning för 

lärare (Ahlberg & Wallby, 2000). Ett sätt att stödja begreppsutvecklingen är att lyfta 

fram sådant som kännetecknar ett begrepp och vad som särskiljer det från andra 

begrepp. Såväl likheter som skillnader mellan olika företeelser bör uppmärksammas 

(Rystedt & Trygg, 2009). För division skulle det till exempel kunna innebära att lyfta 

fram skillnaderna i tankesätt mellan delningsdivision och innehållsdivision.  

 

Vid arbetet med begreppsbildning är det viktigt att läraren återkopplar till eleverna och 

ger dem stöd, eftersom det annars finns risk att missuppfattningar blir befästa. En 

felaktig uppfattning som blivit befäst hos eleven kan vara svår att ändra på (Rystedt & 

Trygg, 2009). Även Ahlberg och Wallby (2000) tar upp att felaktiga begrepp kan finnas 
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med eleven under lång tid. Inlärningen av ett nytt begrepp kan alltså ses som en kritisk 

del i undervisningen som behöver ägnas mycket uppmärksamhet.  

 

En viktig aspekt vid inlärning av nya begrepp handlar om att binda samman olika 

erfarenheter (Rystedt & Trygg, 2009). Elever har tidigt flera erfarenheter av delning, 

som de sedan i skolan ska binda samman med begreppet division. En viktig aspekt här 

är att elevernas personliga begreppsuppfattningar inte nödvändigtvis stämmer överens 

med det som gäller inom matematik (Ahlberg & Wallby, 2000). Elever kan även ha 

väldigt olika uppfattningar om ett begrepp, och det är inte säkert att alla uppfattningar är 

funktionella (Löwing, 2008). Här behöver läraren bli medveten om vilka uppfattningar 

eleverna bär med sig kring ett begrepp för att kunna utforma en undervisning som 

stödjer begreppsutvecklingen.  

 

Ett sätt att få reda på hur elever tänker kring ett begrepp är att samtala enskilt med dem. 

“Vardagsuppfattningar”, ofullständiga begrepp eller missuppfattningar kring ett begrepp 

kan då uppmärksammas (Ahlberg & Wallby, 2000).  

 

Språket har stor betydelse vid begreppsbildning inom matematik. I undervisningen är 

det viktigt att läraren arbetar med olika matematiska ord och uttryck som eleverna 

behöver lära sig (Sterner & Lundberg, 2002). Det är viktigt att eleverna får höra vuxna 

använda matematiska begrepp för att själva utveckla sin förmåga att kommunicera 

(Roberts, 2003). Gällande division är det viktigt att läraren är noggrann med språket då 

det kan leda till missuppfattningar gällande de olika aspekterna av division, vilket 

kommer att behandlas mer längre fram.  

 

2.4 Olika sätt att se på divison 

I det här avsnittet tas olika sätt att se på division upp. De olika synsätten kan också 

kopplas till strategier som eleverna kan använda när de räknar division. Avsnittet 

avslutas med en kategorisering av olika strategier som används vid division.  

 

2.4.1 Delningsdivision och innehållsdivision 

De erfarenheter elever har med sig till skolan som kan kopplas till division handlar ofta 

om delning (Matalliotaki, 2012). Detta begrepp utgör tyvärr inte en tillräcklig grund för 

att förstå division. Eleven måste förstå olika sätt att tolka division (De Brauwer & Fias, 

2009; Martin, 2009). I grunden handlar division om att bilda grupper, men detta kan 

göras på olika sätt (Roche & Clarke, 2013).  

 

Division kan tolkas utifrån delningsdivision och innehållsdivision (Martin, 2009; 

McIntosh, 2008; Sollervall, 2007). McIntosh (2008) beskriver de två aspekterna på 

följande vis: 

 

1. Delningsdivision - vi har en helhet som ska fördelas i ett givet antal delar och 

vill då veta hur stor varje del blir.  

2. Innehållsdivision - vi vet storleken på varje hel del och vi vill veta hur många 

sådana delar som ryms i helheten.  

 

McIntosh (2008) exemplifierar de båda tankesätten genom att beskriva divisionen 

20/5=4 utifrån både delningsdivision och innehållsdivision. Ser vi på det som en 

delningsdivision kan vi tänka att vi har tjugo kulor som ska delas upp på fem barn, varje 

barn kommer att få fyra kulor. Siffran fem syftar här på antalet delar. Ser vi istället på 

det som en innehållsdivision kan vi tänka att vi har tjugo kulor som ska fördelas så att 
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barnen får fem kulor var. Då räcker det till fyra barn. Här syftar siffran fem istället på 

storleken av varje del.  

 

Sollervall (2007) beskriver divisionen 24/3=8 utifrån delningsdivision och 

innehållsdivision på ett annat sätt. Sett som en delningsdivision har vi 24 bilder som 

delas upp i tre högar, det blir då åtta i varje hög (figur 1). Sett som en innehållsdivision 

kan vi tänka att alla tre ska få lika många. Vi plockar ut tre bilder i taget och ser att det 

ryms åtta stycken treor i 24 (figur 2).  

 

             
 

Figur 1.   24/3=8 som delningsdivision           Figur 2.   24/3=8 som innehållsdivision 

 

Enligt Löwing (2008) är delningsdivision det första räknesätt barn brukar lära sig. 

Fördelningen av föremål sker enklast genom att fördela ett föremål i taget. Divisionen 

15/3 sett som en delningsdivision kan förklaras med att 15 kakor ska fördelas på 3 barn. 

Då fördelas en kaka i taget till vart och ett av de tre barnen, tills alla 15 kakor har delats 

ut. Varje barn har då fått 5 kakor var.    

 

Correa, Nunes och Bryant (1998) har funnit i sina studier att delningsdivision är lättare 

än innehållsdivision, detta vid undersökningar med elever i åldrarna 5-7 år. 

Undersökningarna bestod inte i att eleverna skulle räkna, utan att de skulle uppskatta 

förhållandet mellan kvoten, nämnaren och täljaren om en av dem ändrades.  

 

Enligt Sollervall (2007) skiljer sig tankesättet mellan de båda divisionerna åt på så vis 

att de tar sin utgångspunkt endera i täljaren eller ifrån nämnaren. Vid delningsdivisionen 

är täljaren 24 utgångspunkten, medan innehållsdivisionen utgår ifrån nämnaren tre. I 

den senare används tankesättet “hur många av nämnaren ryms i täljaren”. Då kvoten är 

densamma oavsett om vi räknar delningsdivision eller innehållsdivision förespråkar 

Löwing (2008) att man använder den strategi som är smartast för tillfället vid en 

beräkning. Martin (2009) menar att det är sammanhanget i situationen som avgör vilken 

aspekt av divison det handlar om. Enligt Löwing (2008) kan dock en uppgift som är av 

innehållstyp till sin karaktär lösas enklast med hjälp av en delningsdivision. Som 

exempel tar hon en uppgift som handlar om hur många danspar det går att få av 600 

personer. Det är en innehållsdivision på så vis att frågan är hur många par man kan ta 

från 600. Dock löses uppgiften oftast enklast som en delningsdivision där 600 delas 

med 2 (Löwing, 2008).  

 

2.4.2 Division som upprepad subraktion och upprepad addition 

Enligt Solem m.fl. (2011) är halvering, upprepad addition och upprepad subtraktion de 

första faktakunskaperna som elever kan använda när det gäller division. Tankesättet 

upprepad addition kan kopplas till delningsdivision (Solem m.fl., 2011). Att tänka 

utifrån en innehållsdivision är det som tydligast visar sambandet mellan division och 

subtraktion (Malmer, 2002; Martin, 2009; McIntosh, 2008). Det finns forskning som 

visat att aritmetiska operationer kan kopplas till olika intuitiva och omedvetna modeller. 

För innehållsdivision är den intuitiva modellen upprepad subtraktion (Fischbein m.fl., 
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1985, se Matalliotaki, 2012). Det finns dock forskning som delvis motsäger detta, vilket 

kommer behandlas under avsnitt 2.4.5 Strategier.  

 

Om vi ser på talet 160/40 som en innehållsdivision kan vi tänka hur många gånger 40 

ryms i 160. Detta kan vi få fram genom att subtrahera 40 i taget från 160 och se hur 

många gånger vi kan göra det. Divisionen har då lösts med hjälp av upprepad 

subtraktion.  

 

Här kommer en delningsdivsion att förklaras utifrån upprepad addition. Vi har 28 

godisbitar. De ligger i 7 påsar med lika många bitar i varje. Hur många bitar finns det i 

varje påse? Uppgiften kan lösas med upprepad addition genom att tänka att vi först har 

en godisbit i varje påse, vilket innebär sju bitar. Därefter har vi två karameller i varje 

påse, alltså sju bitar till. Vi fortsätter addera sju bitar i taget tills vi är uppe i totalt 28 

godisbitar (Solem m.fl, 2011). 

 

Utifrån synsättet att upprepad subtraktion lämpar sig bäst vid innhehållsdivision tar 

Solem m.fl. (2011) upp att läraren kan styra eleven mot tankesättet upprepad 

subtraktion istället för upprepad addition. Innehållsdivisionen går ut på att vi har ett 

snöre som är 30 meter långt, hur många snören räcker det till om varje snöre ska vara 5 

meter långt? Genom att fråga eleverna hur mycket som finns kvar efter att man klippt av 

ett snöre går det att styra eleverna att tänka på divisionen som en upprepad subtraktion. 

Det kan även illustreras med en tallinje i undervisningen, där man börjar på 30 och går 

bakåt för varje snöre som klipps av.  

 

2.4.3 Sambandet mellan division och multiplikation 

En del i att få förståelse för ett begrepp handlar om att kunna se sambandet mellan olika 

begrepp (Sterner & Lundberg, 2002). Tidigare har tagits upp hur division kan kopplas 

samman med både addition och subtraktion. Division har även ett samband med 

multiplikation på så vis att de är reversibla räknesätt, vilket innebär att de kan byta 

riktning (Malmer, 2002). Detta kallas även att division är inversen till multiplikation, 

den motsatta operationen (Löwing, 2008). 

 

Sambandet kan visas med hjälp av tallinjen. Om vi startar på noll och gör t.ex. fyra 

hopp framåt i taget så illustrerar vi fyrans multiplikationstabell. Startar vi däremot på en 

godtycklig punkt och gör fyra hopp bakåt i taget så illusterar det en uppgift där vi 

dividerar med fyra. Svaret på uppgiften är det antal hopp vi gör (Solem m.fl., 2011). I 

figur 3 nedan visas hur divisionen 24/4 kan visas med hjälp av tallinjen. Antalet hopp är 

6 st, vilket då är svaret på uppgiften, alltså är 24/4=6.  

 

 

 

 

 

0 4 8 12 16 20 24 
Figur 3.   Divisionen 24/4 visad med hjälp av en tallinje  

 

Malmer (2002) beskriver även att detta samband kan visas med hjälp av talblock. Detta 

illustreras i figur 4. Ett annat sätt att illustrera sambandet är med hjälp av rutnät. 

Användandet av rutnät är något som ofta förknippas med multiplikation. Genom att 

även skapa divisionstal utifrån rutnäten kan vi visa på sambandet mellan räknesätten 

(Solem m.fl., 2011). Detta visas i figur 5.  
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Figur 4. Talblock som visar sambandet                                 Figur 5. Rutnät som visar sambandet  

mellan multipliaktion och division                                        mellan multiplikation och division 

 

Genom att se på division på det här sättet blir det inversa sambandet mellan division 

och multiplikation tydligt. De elever som behärskar multiplikationstabellen får flera 

kombinationer inom division gratis. Multiplikationen 6*8=48 svarar mot de båda 

divisionerna 48/6=8 och 48/8=6. Divisonen 48/6 kan då lösas genom att tänka ”vilket 

tal multiplicerat med 6 är lika med 48”. Alla divisioner är dock inte inverser till en 

multiplikation. De divisioner som ger rest har inte en direkt motsvarighet i 

multiplikationstabellen (Löwing, 2008).  

 

Att använda strategin där man löser en division genom att tänka utifrån motsvarande 

multiplikation kan vara lika snabbt och effektivt som att lösa divisionen direkt. Detta 

utifrån en studie där elever mellan 9 och 12 år gamla fick lösa divisionsuppgifter på tid 

och därefter förklara hur de löste dem (De Brauwer & Fias, 2009). Författarna påpekar 

dock att det kan vara svårt för eleverna att skilja på de två metoderna när de ska förklara 

hur de har tänkt. Det går därför inte att veta säkert hur eleverna har tänkt när de har 

räknat. 

  

McIntosh (2008) anser att elever bör få lära sig att använda sambandet mellan 

multiplikation och division när de räknar division. Det underlättar för eleverna om de 

lär sig att se förhållandet mellan de båda räknesätten. Robinson och Dube (2009) menar 

att det inte är lika ansträngande för eleverna att utnyttja sambandet som att behöva göra 

beräkningar. Den omedelbara kopplingen mellan division och multiplikation kan även 

användas för att kontrollera uträkningar (Sollervall, 2007). Till exempel kan divisionen 

42/6=7 kontrolleras med multiplikationen 6*7=42. 

 

2.4.4 Storleks-effekten, lika-effekten och fem-effekten 

Det finns olika saker som kan påverka när elever ska lösa uppgifter. Några saker som 

påverkar är problem size effect, tie effect och five effect (Roche & Clarke, 2013). Här har 

jag översatt dem till storleks-effekten, lika-effekten och fem-effekten.  

 

Storleks-effekten handlar om att tal med höga faktorer (t.ex. 7*8) tar längre tid att lösa 

än tal med små faktorer (t.ex. 3*4). Detta är utifrån undersökningar i årskurs 3 gällande 

multiplikation. Storlekseffekten har även visat sig vid division, och då vid 

undersökningar från årkurs 4 och uppåt (Roche & Clarke, 2013). En 2 år lång studie 

med elever i årskurs 2 och 3 visade på skillnader i lösningsstrategier beroende på talens 

storlek. Studien fokuserade både multiplikation och division. Andelen korrekta svar 

minskade när talen blev större. Lösningsstrategierna ändrades även från att lösa talen 

med hjälp av minnet till olika räkneprocedurer (Roche & Clarke, 2013). Det anges inte 

vad som räknades som stora tal i den senare studien.    
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Undersökningar där elever har fått lösa uppgifter på tid har visat att multiplikationer 

med två lika faktorer (t.ex. 8*8) är lättare att lösa än vad som kan förväntas utifrån 

talens storlek. Det har även visats att multiplikationer där den ena faktorn är 5 (t.ex. 

8*5) är enklare än andra tal (t.ex. 8*6) (De Brauwer & Fias, 2009). Lika-effekten och 

fem-effekten var tydliga i 4:e klass, det framgår dock inte om yngre elever undersöktes.  

 

Vid ytterligare undersökningar av lika-effekten och fem-effekten, från starten av årskurs 

3, visades att fem-effekten var närvarande redan från starten av årskurs 3 vid både 

multiplikation och division. Lika-effekten visades först i slutet av årskurs 3 för division. 

Vid test av både lika-effekten och fem-effekten löste eleverna multiplikationerna 

snabbare än divisonerna (De Brauwer & Fias, 2009).  

 

2.4.5 Kategorisering av strategier 

Mulligan och Mitchelmore (1997) har gjort en kategorisering av olika strategier som 

används. De har undersökt vilka strategier elever använder för att göra beräkningar vid 

division och multiplikation i årskurs 3 och 4. Abstraktionsnivån löpte från användandet 

av konkreta objekt till att använda sig av kända fakta om multiplikation. Uppgifterna 

som testades var av både delnings- och innehållskaraktär. De kom fram till fyra olika 

intuitiva modeller, var och en bestående av olika beräkningsstrategier. Dessa presenteras 

nedan. Intuitiva modeller beskrivs som interna mentala strukturer som motsvarar olika 

räknestrategier. Med multiplikativa operationer menas operationer som leder antingen 

till en multiplikation eller division (Mulligan & Mitchelmore, 1997).  

 

1. Direkt räknande          fysiskt material eller bilder används för att 

    modellera problemet, objekten räknas utan 

    någon uppenbar koppling till den 

                                            multiplikativa strukturen 

 

2. Upprepad subtraktion         - rytmiskt räknande bakåt (“6, 5, 4, 3, 2, 1) 

                  - hopp-räkning bakåt (“6, 4, 2”) 

                  - upprepad subraktion (“6-2=4, 4-2=2”) 

                  - additiv halvering (“att dela 10 på hälften ger 5 

    och 5”) 

 

3. Upprepad addition        - rytmiskt räknande framåt 

                 - hopp-räkning framåt  

       - additiv dubblering  

     (“2 och 2 är 4, 4 och 4 är 8”) 

 

 

4. Multiplikativa operationer - kända multiplikativa fakta (“3 gånger 3 är 9”) 

                    - kan härledas från kända multiplikativa fakta 

                    (“3*3 = 3*2+3) 

 

(Mulligan & Mitchelmore, 1997:316) 

 

I Mulligans och Mitchelmores (1997) undersökning var det många som valde att 

använda upprepad addition oavsett den språkliga strukturen i uppgifterna. Tidigare 

forskning som de hänvisar till har visat att elever väljer strategi beroende på om 

uppgiften är en delningsdivision eller innehållsdivision utifrån den språkliga strukturen. 
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Mulligan och Mitchelmore (1997) kom istället fram till att elever har olika modeller 

som de kan använda till både multiplikation och division oavsett den språkliga 

strukturen. De hänvisar även till en annan studie som visat att elever inte använder olika 

strategier beroende på om det är delnings- eller innehållsdivision. Att eleverna väljer 

upprepad addition i så stor utsträckning kan bero på att de använder sig av kopplingen 

mellan division och multiplikation (Mulligan & Mitchelmore, 1997).  

 

2.5 Division i undervisningen 

2.5.1 Division i styrdokumenten 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 finner vi att en del 

av syftet med ämnet matematik är att eleverna ska utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder. Eleverna ska även kunna använda 

och se samband mellan olika begrepp (Skolverket, 2011).  

 

Vad som ska behandlas i undervisningen i årskurs 3 tas upp i det centrala innehållet för 

årskurs 1-3. Där finner vi följande delar som kan kopplas till division. 

 
• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över- 

slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 

Metodernas användning i olika situationer. 

                (Skolverket, 2011:63) 

 

Kopplar vi detta till räknesättet division så bör undervisningen alltså behandla 

sambandet mellan division och multiplikation. Undervisningen bör även behandla 

sambandet till addition och subtraktion då division kan ses som både upprepad addition 

samt upprepad subtraktion.  

 

Enligt kunskapskraven i matematik för årskurs 3 ska eleverna använda skriftliga 

räknemetoder endast till addition och subtraktion, för division är det huvudräkning som 

gäller (Skolverket, 2011). 

 

2.5.2 Division som likadelning 

Enligt McIntosh (2008) brukar division vanligen introduceras genom likadelning i 

undervisningen. Detta eftersom det är något eleverna känner till och har erfarenheter av 

(McIntosh, 2008; Roberts, 2003).  

 

Roberts (2003) beskriver en lektion med elever i 6-årsåldern där de fick i uppgift att 

dela ett antal kex lika. När eleverna ska beskriva hur de löste uppgiften svarar flera av 

grupperna på liknande sätt, de delade upp dem ett i taget tills de var slut. En grupp 

svarade att de delade ut två kex i taget, medan en elev i en grupp hade gissat och delat ut 

fyra var direkt (Roberts, 2003). Att en elev har gissat och fått rätt direkt kan indikera att 

det är svårt för yngre elever att veta och förklara hur de tänker. 

 

Malmer (2002) menar att elever oftast förknippar division med likadelning till en 

början, det som här benämns som delningsdivision. Även Roche & Clarke (2013) tar 

upp att elever ofta tolkar division främst som delning, detta utifrån en studie där 

interaktionen mellan lärare och elever har observerats. Enligt dem är det dock inte 

enbart eleverna som tolkar division främst som delning, utan även bland lärare 

dominerar det här tankesättet. Detta visade Roche och Clarkes (2013) studie med 378 

lärare där lärarna som en del i undersökningen fick besvara frågeformulär kring 
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hypotetiska undervisnings- och bedömningssituationer. En uppgift var att lärarna skulle 

skriva textuppgifter både utifrån delningsdivsion och innehållsdivision. De skulle även 

välja vilket av delningsdivion och innehållsdivision som lämpade sig bäst för att räkna 

ut 8/0,5, samt förklara varför. Resultatet visade att lärarna i högre grad presenterade 

korrekta textuppgifter till delningsdivision. Ungefär hälften av lärarna besvarade 

divisionen 8/0,5 korrekt (Roche & Clarke, 2013).   

 

2.5.3 Språkets roll i undervisningen 

När det gäller att elever främst förknippar division med likadelning till en början har 

språket en stor roll. Detta då vi ofta säger “delat med” eller “delat i” när vi talar om 

division. Malmer (2002) förespråkar istället det mer neutrala dividerat med för att 

undvika att elever förknippar division enbart med delning och får svårigheter att tänka 

utifrån en innehållsberäkning.  

 

Löwing (2008) beskriver ytterligare problem när det gäller språket inom division. En 

division kan av både lärare och elever beskrivas med termerna ”av”, ”på”, ”med” och 

”i”. Detta hör ihop med de många skiftena av divisionsuppställning som gjordes i 

Sverige under 1900-talet. Löwing (2008) anser att följande terminologi ska användas 

för att göra det tydligt för eleverna, med utgångspunkt i divisionen 12/3. 

 

 Vid delningsdivision: Hur mycket är 12 delat med 3  eller 12 dividerat med 3? 

 Vid innehållsdivision: Hur många gånger går 3 upp i 12 eller ryms 3 i 12? 

(Löwing, 2008:177) 

 

Till skillnad från Malmer (2002) som enbart förespråkar begreppet dividerat med anser 

alltså Löwing (2008) att det går att uttrycka sig på olika sätt, dock med hänsyn till om 

det är en delnings- eller innehållsdivision. Utöver problem med språket menar Löwing 

(2008) även att elever ofta inte kan skilja mellan nämnare och täljare. Divisioner 

liknande 4/8 löses ofta som 8/4 istället.  

 

2.6 Svårigheter och missuppfattningar 

Enligt Skolverket (2012) härstammar många av de missuppfattningar elever bär på när 

det gäller matematik från de tidiga skolåren. Vid analys av resultaten från TIMMS 2007 

visade det sig att den typ av misstag eleverna gjorde i årskurs 8 hade funnits med dem 

långt tidigare. En tänkbar förklaring som lyfts fram är att undervisningen fokuserar att 

komma fram till rätt svar snarare än vägen dit. Dock är det inte säkert att de misstag 

som grundläggs tidigt upptäcks förrän flera år senare (Skolverket, 2012). Ahlberg & 

Wallby (2000) påpekar att en del elever har med sig missuppfattningar kring olika 

begrepp så långt som upp till årskurs 9. Svårigheten med språket kring division har 

tagits upp i avsnittet ovan, här kommer ytterligare svårigheter och missuppfattningar att 

tas upp. 

 

Enligt Roche och Clarke (2013) har elever missuppfattningar kring division med tal 

som är mindre än 1. Den här missuppfattningen kommer sig vanligen av att eleverna 

inte har en komplett uppfattning av vad division är för något. De som har den här 

missuppfattningen brukar främst se division som delningsdivision. När nämnaren är 

mindre än 1 är det dock lämpligare att tänka utifrån en innehållsdivision (Roche & 

Clarke, 2013). De här slutsatserna har dragits utifrån tester med elever i årskurs 7, där 

eleverna hade svårigheter med divisioner med decimaltal där nämnaren var 0,03 

respektive 0,12. Endast 53% respektive 61% svarade rätt på frågorna, där miniräknare 
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var tillåtet. På en annan fråga med division där nämnaren var 0,3 var det inte tillåtet med 

minräknare, här svarade endast 13% av eleverna rätt (Roche & Clarke, 2013).  

 

En annan missuppfattning är att elever ofta tror att division alltid ger en kvot som är 

mindre än täljaren (Malmer, 2002; Roche & Clarke, 2013). Detta är ett tankesätt som 

stämmer så länge arbetet sker med positiva heltal (Malmer, 2002; McIntosh, 2008). 

Roche och Clarke (2013) hänvisar till en uppgift där eleverna skulle göra en 

uppskattning av svaret till divisionen 29/0,8. Svarsalternativen var mindre än 29, lika 

med 29, större än 29, samt omöjligt att säga utan att räkna ut det. 73% av de 

tolvåringar som var med i studien svarade att det är mindre än 29 (Roche & Clarke, 

2013).  

 

Förståelsen för beräkningar med division byggs ofta upp med hjälp av små heltal där 

kvoten blir just mindre. Eleverna generaliserar sedan detta till rationella tal, där det inte 

längre stämmer (McIntosh, 2008; Roche & Clarke, 2013). Även detta hör ihop med att 

eleverna behöver förstå de olika aspekterna av division. Om de endast får lära sig 

division som delning får de svårt att förstå vad som menas med tal som 1/0.2 (Roche & 

Clarke, 2013). Solem m.fl. (2011) tar upp att uppgifter med decimaltal bör presenteras 

utifrån aspekten innehållsdivision för att underlätta för eleverna. 

 

Även divisioner med rest kan innebära svårigheter för eleverna. Här behöver de i största 

möjliga mån få uppgifter med ett meningsfullt sammanhang för att underlätta 

(McIntosh, 2008). I den uppgift Roberts (2003) beskriver där elever ska dela upp kex 

mellan sig fick några grupper kex över när alla fått lika många. En grupp hanterade det 

som en rest, att det blev ett kex över, medan en grupp på 4 elever delade de 2 överblivna 

kexen så att de fick varsin halva till (Roberts, 2003). Detta sammanhang kan ses som 

meningsfullt för eleverna och skulle kunna kopplas till symbolspråket för att visa 

eleverna hur en rest kan bokföras.  

 

McIntosh (2008) tar också upp att en del elever kan ha svårt att förstå vad division går 

ut på. Som exempel tar han upp en uppgift där 18 föremål delas upp i sex högar med tre 

föremål i varje hög. Elever kan då ha svårt med uttrycket “arton delat med sex är lika 

med tre” om de inte förstår att tre syftar på en av de här högarna som har tre föremål i 

sig. De 18 ursprungliga föremålen har inte krympt till tre föremål, utan uttrycket syftar 

på hur många föremål det är i en av högarna.  

 

Studier har visat att även lärarna kan ha svårigheter att belysa division. I den studie som 

utförts av Roche och Clarke (2013) var det många av lärarna som saknade nödvändig 

kunskap kring division för att kunna skapa möjligheter för eleverna att utveckla en 

förståelse. Dels behöver lärarna få ökad kunskap kring division med tal när nämnaren är 

mindre än 1, men även bli bättre på att tolka division som innehållsdivision (Roche & 

Clarke, 2013). Innehållsdivision behöver ägnas mer uppmärksamhet i undervisningen 

för att eleverna ska få en vidare förståelse för begreppet division (McIntosh, 2008).  
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3 Metod 
Metoddelen inleds med en beskrivning av den valda metoden samt en beskrivning av 

urvalet. Därefter beskrivs genomförandet av undersökningen och bearbetningen av 

materialet. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet samt de etiska överväganden 

som har gjorts. 

 

3.1 Val av metod 

Den här studien har gjorts utifrån en kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningen syftar 

till att beskriva något och kopplas ofta samman med småskaliga studier (Denscombe, 

2009). Då studien ämnar beskriva hur lärarens presentation av division påverkar 

elevernas val av strategier lämpar det sig med en kvalitativ ansats. Data har samlats in 

genom kvalitativa intervjuer med lärare och elever. Kvalitativa intervjuer kan bland 

annat användas för att få reda på åsikter, erfarenheter och uppfattningar (Denscombe, 

2009). 

 

Intervju med lärare har valts utifrån frågeställningen hur division presenteras i 

undervisningen. Intervjuer med elever har valts utifrån frågeställningen hur eleverna 

uppfattar division. Intervjuerna med eleverna syftar även att besvara frågeställningen 

hur eleverna tänker när de räknar division. Detta då de kommer erbjudas att få förklara 

sina tankar när de löser olika uppgifter under intervjun. Genom kvalitativa intervjuer 

ges möjlighet att fånga lärarens och elevernas perspektiv (Johansson & Svedner, 2010). 

Enligt Ahlberg och Wallby (2000) är intervjuer med elever ett sätt att få kunskap om 

hur de resonerar kring olika begrepp.  

 

Intervjuerna har utgått ifrån det Bryman (2011) benämner semistrukturerade intervjuer, 

vilket bland annat innebär att det har funnits färdiga ämnen och frågor som skulle 

undersökas. Intervjuguider har använts, se bilaga A och B, vilket är vanligt vid 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden innehåller  då en lista med teman eller 

frågor som ska beröras, men det är inte nödvändigt att frågorna ställs i den exakta 

ordning som guiden anger. Det är också möjligt att ställa extra frågor utifrån den 

intervjuades svar (Bryman, 2011). Det har inte funnits färdiga svarsalternativ, utan 

svaren har varit öppna och de intervjuade har haft möjlighet att utveckla sina tankar. 

Vid semistrukturerade intervjuer är det viktigt att intervjuaren lyssnar aktivt och ställer 

följdfrågor (Alvehus, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Intervjuguide användes både vid intervjun med läraren samt vid intervjuerna med 

eleverna. Vid intervjun med eleverna bestod intervjuguiden av några inledande frågor 

samt uppgifter som eleverna fick lösa. De uppgifter eleverna utförde i samband med 

intervjun är hämtade ifrån Skolverkets diagnosmaterial Diamant (Löwing, 2009).  

 

Intervjun som metod kan innebära att man hamnar i en maktposition gentemot de som 

intervjuas. Detta gällde såväl intervjun med läraren som med eleverna, men främst med 

eleverna då det även handlar om relationen mellan barn och vuxen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Då jag har vikarierat en del i den här klassen när de gick i årskurs 1 

och 2 känner de flesta till mig, vilket kan ha gjort att eleverna kände sig mer 

avslappnade än om de inte hade känt mig alls. Detta tror jag gav en öppenhet i svaren 

och att de vågade prata mer än med en okänd person.  
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Eftersom jag har valt intervju som metod innebär det att intervjupersonernas svar kan 

påverkas av min identitet, den s.k. intervjuareffekten (Denscombe, 2009). Det kommer 

att behandlas i metoddiskussionen.  

 

3.2 Urval 

Undersökningen genomfördes i årskurs 3. Detta utifrån erfarenheten att flera klasser 

börjar med division i årskurs 3. Genom att göra undersökningen med elever som 

nyligen bekantat sig med division går det att få reda på vilka uppfattningar och tankesätt 

det finns i den inledande undervisningen om division. Detta valet är gjort utifrån att 

undervisningen från början bör ge elever rätt förutsättningar för att ta till sig ett nytt 

begrepp.  

 

Undersökningen har genomförts i en enda klass. Anledningen till detta är att kunna göra 

en djupare studie i den valda klassen, gentemot om undersökningen hade genomförts i 

flera klasser. Urvalet av klass gjordes utifrån att den finns nära till hands. Att utgå ifrån 

det som finns nära till hands gör det till ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Det kan 

vara rimligt att göra ett bekvämlighetsurval när tidsaspekten är en begränsande faktor, 

vilket var fallet i den här undersökningen. Bekvämlighetsurvalet är ett icke-

sannolikhetsurval, vilket är vanligt vid intervjuer (Denscombe, 2009).  

 

Urval kan göras på olika nivåer (Bryman, 2011).  Först gjordes urval av klass, därefter 

urval av elever. Urvalet av elever gjordes i samråd med klassens lärare utifrån 

riktlinjerna att de skulle utgöra en blandning av elever med olika kunskapsnivå. Urvalet 

gjordes bland de elever vars föräldrar lämnat godkännande till intervju, se bilaga C för 

brev till föräldrarna. Av klassens 21 elever lämnades godkännande in för 11 av dem. En 

av de utvalda eleverna valde att tacka nej, varpå en annan elev valdes istället. Totalt 

intervjuades 8 elever. 

 

Skolan där undersökningen ägde rum ligger i en liten kommun i södra Sverige. Ingen av 

de undersökta eleverna har svenska som andraspråk. Det finns heller inga 

dokumenterade inlärningssvårigheter bland eleverna. Läraren undervisar både i årskurs 

1-3 och årskurs 4-6.  

 

3.3 Genomförande 

Både intervjun med eleverna samt intervjun med läraren spelades in. Både för- och 

nackdelar med detta övervägdes. En nackdel kan vara om den intervjuade blir störd och 

påverkas av att intervjun spelas in (Alvehus, 2013). Dock är det en fördel att spela in 

med tanke på analysen som sedan ska göras. Genom att spela in fångades svaren med 

intervjupersonernas egna ord. Vid användande av enbart anteckningar är det risk att 

mycket kan gå förlorat (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer spelades in och endast 

mindre anteckningar gjordes eftersom omfattande anteckningar kan störa under 

intervjun enligt Kvale och Brinkmann (2009). Nedan beskrivs först genomförandet av 

intevjuerna med eleverna, därefter genomförandet av intervjun med läraren. De beskrivs 

i den ordningen eftersom intervjuerna med eleverna genomfördes före intervjun med 

läraren.  

 

3.3.1 Intervjuer med elever 

Inledningsvis talade jag om inför hela klassen vad intervjun skulle gå ut på, att jag 

skulle ställa några frågor om division samt att de skulle få räkna några uppgifter och 

förklara för mig hur de tänker. Eleverna informerades om att det var frivilligt och att de 
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kunde tacka nej om de inte ville bli intervjuade, vilket en elev också gjorde. Intervjuerna 

genomfördes sedan enskilt med en elev i taget. Eleverna tillfrågades om det gick bra att 

spela in intervjun. Genom att hålla intervjuerna i lokaler som är bekanta för eleverna så 

kan en del av det skeva maktförhållandet minskas (Kvale & Brinkmann, 2009), därför 

genomfördes intervjuerna i ett av klassens grupprum.  

 

Innan intervjun inleddes påpekade jag att det inte var viktigt om de svarade rätt eller fel, 

utan att jag främst ville veta hur de tänkte. Detta gjordes eftersom Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att det är ett sätt att motverka det skeva maktförhållandet och undvika att 

eleverna ser  forskaren som en lärare som är ute efter rätt svar. Därefter inleddes 

intervjun med allmäna frågor kring division. Vid intervjuer med barn bör frågorna 

åldersanpassas genom att inte ställa för långa eller komplicerade frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vid den första intervjun ställdes frågan ”Hur gör man när man 

räknar division?”, detta var svårt att svara på och frågan fick formuleras om till ”Hur 

gör du när du räknar division?”.   

 

Eleven fick sedan räkna de nakna talen. Med nakna tal menas i den här studien tal som 

enbart består av siffror, alltså ingen text till. De informerades om att division tecknades 

med ” / ” istället för med bråkstreck som de är vana vid. Några elever räknade en 

uppgift i taget och förklarade hur de tänkte efter varje uppgift. Några räknade samtliga 

nakna tal på en gång och förklarade därefter hur de tänkt när de löste uppgifterna.  

 

Textuppgifterna gicks sedan igenom en i taget. Jag läste först uppgiften, sedan la jag 

texten framför eleven så att hen kunde läsa igen vid behov. Eleven hade papper och 

penna för att kunna rita och skriva. Eleven fick veta att det gick bra att rita eller skriva 

när de löste uppgifterna. Jag gjorde anteckningar under tiden kring sådant som inte 

fastnar på inspelning, t.ex. om eleven höll upp fingrar samtidigt som hen räknade. 

Intervjuerna varade mellan 16 och 30 minuter. Vid några av intervjuerna var det tyst 

långa stunder när de skulle räkna och förklara. Tystnad är något som kan ses som en typ 

av intervjufråga (Kvale & Brinkmann, 2009).  

  

Jag påpekade inte om en elev räknade fel på en uppgift, varken på de nakna talen eller 

textuppgifterna. För att få eleverna att förklara mer ställde jag följdfrågor som ”Hur vet 

du att det blir det svaret?” eller ”Hur kommer du fram till det?”. De följdfrågorna 

ställdes både om eleven räknat rätt eller fel på en uppgift. Ibland kom eleven själv på att 

hen räknat fel när hen skulle förklara sig.  Några gånger lät de dock det felaktiga svaret 

stå kvar och jag kunde då få möjlighet att veta vilka tankar som låg bakom felet. 

Intervjuer med elever om hur de tänker är enligt Löwing (2008) ett bra sätt att få reda på 

orsaker till varför de har räknat fel. Att upprepa svaren kan också användas som en 

följdfråga för att få mer utvecklade svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta användes 

vid ett flertal tillfällen vid elevintervjuerna.   

 

En elev tyckte det var väldigt jobbigt att hen hade svårigheter att lösa textuppgiften till 

50/7. Efter avslutad intervju gjordes därför en genomgång med eleven hur man kunde 

tänka på den uppgiften. Detta gjordes utifrån att forskaren har ett etiskt ansvar vid 

intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Eleverna fick även räkna ett antal multiplikationsuppgifter för att kontrollera deras 

tabellkunskaper. Detta eftersom deras förmåga att lösa divisionerna, samt val av 

strategi, kan höra ihop med tabellkunskapen i multiplikation. Detta gjordes vid ett 

separat tillfälle. Eleverna räknade då på egen hand. Uppgifterna  samt resultatet av testet 
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redovisas i bilaga D. Vid samma tillfälle fick de även räkna divisionerna från 

textuppgifterna som nakna tal, för att se om de kunde dem utan sammanhanget till hjälp. 

För Elev 1-5 gjordes detta ca 2 veckor efter intervjun, för Elev 6-8 gjordes detta i 

samband med intervjun.  

 

3.3.2 Intervju med lärare 

Läraren var sedan tidigare informerad om att intervjun skulle behandla division i 

undervisningen. Innan intervjun uttryckte läraren att hon hoppades att hon kunde ge bra 

svar. Jag påpekade då att intervjun inte skulle ses som ett test, utan att jag bara ville veta 

hur de gjorde i undervisningen. Vid intervjun hade jag med mig den matematikbok som 

den undersökta klassen använder sig av. Intervjuguiden användes som stöd vid 

intervjun, men jag ställde även kompletterande frågor utifrån det som kommit fram vid 

intervjuerna med eleverna. Till exempel visade jag på olika sätt som eleverna hade 

skrivit när de löste uppgifterna. På så vis ville jag få läraren att berätta ytterligare kring 

hur hon undervisar om division. När jag visade uppgifter som eleverna hade räknat fel 

på eller haft svårigheter med kunde lärare själv berätta om vilka svårigheter som 

brukade uppstå för eleverna. Jag ställde även följdfrågor utifrån sådant läraren tog upp. 

Läraren skrev och ritade samtidigt som hon förklarade en del saker, det pappret sparades 

till bearbetningen. Under intervjun stämde jag av mot intervjuguiden för att se till att 

samtliga områden behandlades. Intervjun varade i 37 minuter.  

 

3.4 Bearbetning 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet för att inte missa något väsentligt vid 

analysen. Att transkribera intervjuerna är ett första steg i analysen av dem (Alvehus, 

2013).  Intervjuerna med eleverna transkriberades dagen efter respektive intervju. I 

dokumentet till transkriptionen lades det till kommentarer utifrån de anteckningar som 

gjordes under intervjun. Intervjun med läraren transkriberades tre dagar efter genomförd 

intervju, även här lades kommenterar till kring sådant som inte kom med på 

inspelningen. En del saker kan gå förlorat vid en utskrift (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Därför lades även till kommentarer om t.ex. när det hördes tveksamhet i elevernas svar.  

 

Vid transkriberingen har upprepningar tagits med. Ljud som “mm” har tagits med i de 

fall då det har sagts i en tydlig paus i informantens uttalanden. För eleverna har en del 

längre pauser angivits, när det har varit tyst i 45 sekunder och över. På ett par ställen vid 

intervjun med läraren har ”ej hörbart” angetts inom parentes. Vid uppläsning av 

textuppgifterna står det (läser uppgift 1) eftersom de läses ordagrant som det står i 

uppgiften. Reliabiliteten i utskrifterna har kontrollerats genom att hela intervjun har 

lyssnats igenom igen efter genomförd transkribering. Transkriptionen har då stämts av 

mot det som sägs på inspelningen  

 

Intervjuerna skrevs ut eftersom det passar när man ska göra en närmare analys av dem 

enlgit Kvale och Brinkmann (2009). I ett första skede lästes samtliga utskrifter av 

intervjuerna igenom utan att göra några anteckningar, därefter lästes de igenom igen 

men den här gången gjordes anteckningar i marginalen. Detta är ett tillvägagångssätt för 

analys som beskrivs av  Bryman (2011). Vid genomläsning av intervjuerna med 

eleverna hade jag lösbladen där de besvarat uppgifterna framför mig, för att kunna se 

hur de hade ritat samtidigt som intervjun lästes igenom. Vid genomläsning av intervjun 

med läraren hade jag det papper hon ritat på i samband med intervjun framför mig.  
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3.4.1 Bearbetning av elevintervjuer 

När det gällde intervjuerna med eleverna gjordes därefter upp två tabeller, en över de 

nakna talen och en över textuppgifterna. Där fördes varje elevs svar in samt en kort 

kommentar om hur de hade löst uppgiften, t.ex. ”gånger” eller ”5-hopp”. Detta gjordes 

för att få en översikt. Dels gick det att jämföra varje uppgift för sig och se om det fanns 

några mönster i hur eleverna löste just den uppgiften, dels gick det att se hur en specifik 

elev hade löst de olika uppgifterna. Utifrån detta gjordes noteringar om de olika 

strategierna som användes och hur många gånger de förekom. Detta arbetet kan liknas 

vid en kategorisering, något som ofta görs vid kvalitativ analys (Fejes & Thornberg, 

2009).  

 

Därefter skapades ett dokument för varje elev där väsentliga delar skrevs in utifrån 

frågeställningarna. Även här skrev jag hur eleven hade löst de olika uppgifterna, något 

mer utförligt än i tabellen. Som underlag fanns den transkriberade intervjun med 

kompletterande anteckningar samt de papper där eleverna hade ritat och skrivit när de 

löste uppgifterna. Genom att ha elevernas svar i olika dokument kunde jämförelser 

göras mellan dem för att hitta likheter och skillnader. Resultatet till frågeställningen Hur 

beskriver eleverna division? togs främst från de inledande frågorna i intervjun. 

Resultatet till frågeställningen Hur tänker eleverna när de räknar division? togs fram 

genom att jämföra elevernas svar och strategier vid de uppgifter de räknade.  

Strategierna kategoriserades även utifrån Mulligans och Mitchelmores (1997) modell 

som presenterades i 2.4.5 Vilka strategier används? Detta gjordes för att kunna få en 

översikt över de strategier som användes.  

 

3.4.2 Bearbetning av lärarintervju 

Efter genomläsning av intervjun samt tillägg av kommentarer skrevs valda delar in i ett 

dokument. Här gjordes även egna kommentarer om sådant jag reflekterade över under 

tiden, till exempel om läraren sa emot sig själv på något ställe eller när hennes ordval 

kunde anses spegla en viss uppfattning. Därefter skrevs dokumentet ut och nya 

kommentarer gjordes i marginalen. Jag letade bland annat efter hur läraren beskrev 

undervisningen, hur hon beskrev begreppet division, samt när hon pratade om olika 

strategier eleverna använde. Exempel på kommentarer som gjordes var ”samband” och 

”dela”. Utifrån detta sammanställdes sedan resultatet från intervjun i ett nytt dokument.   

 

3.5 Kvalitetskriterier 

Den här studiens resultat verifieras utifrån de fyra kriterier Bryman (2011) tar upp 

gällande trovärdighet i kvalitativa studier. Kriterierna är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet, och möjlighet att styrka och bekräfta. Begreppen utgår ifrån reliabilitet och 

validitet men har anpassats till kvalitativa studier (Bryman, 2011).  

 

Tillförlitlighet i en studie bygger bland annat på att den har gjorts enligt gällande regler. 

Studien har gjorts enligt de principer Vetenskapsrådet har för forskning, se beskrivning i 

avsnitt 3.7, vilket ökar studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten kunde ökats om mer än 

en metod hade använts (Bryman, 2011).   

 

Då studien baseras på ett litet antal fall är det svårt att göra generaliseringar utifrån 

resultatet (Denscombe, 2009). Genom att jag har gjort så tydliga beskrivningar som 

möjligt om det som undersökt erbjuds läsaren istället en möjlighet att avgöra 

överförbarheten till andra jämförbara fall. Pålitligheten i studien stärks genom att såväl 

urval, genomförande och databearbetning har beskrivits ovan. 
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Vid såväl intervjuerna som vid bearbetningen av data har jag som forskare försökt hålla 

mig neutral och inte ha några förutfattade meningar kring vad undersökningen ska visa 

för resultat. Till exempel försökte jag att inte lägga några värderingar i mina 

kommentarer och följdfrågor vid intervjun med läraren, detta för att inte styra hennes 

svar i en viss riktning. Genom detta ökar möjligheten att styrka och bekräfta resultaten 

(Bryman, 2011).  

 

3.6 Etiska överväganden 

Vid undersökningen har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2011) etiska principer. 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra krav att ta hänsyn till för att skydda de individer 

som medverkar i en undersökning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan beskrivs hur den aktuella 

undersökningen förhåller sig till de fyra kraven.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska informeras om 

undersökningens syfte samt att det är frivilligt att delta i den och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Hänsyn till detta togs genom att både läraren och eleverna 

tillfrågades om de ville medverka samt att de informerades om att det var frivilligt. 

Både läraren och eleverna fick veta syftet med undersökningen innan de tog ställning 

till om de ville medverka.  

 

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från deltagarna i undersökningen. 

Samtycke från läraren inhämtades genom att hon muntligt godkände sitt deltagande. 

När det gäller eleverna inhämtades samtycke genom att deras föräldrar fick lämna sitt 

skriftliga godkännande. Se bilaga B för brev till föräldrarna.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att det inte ska gå att identifiera de som medverkar i 

undersökningen. Hänsyn till detta har tagits genom att medverkande skola, lärare och 

elever inte nämns vid namn. Ett par av elevernas lösningar visas upp i resultatdelen. 

Detta kan anses etiskt försvarbart eftersom det inte går att identifiera vilken elev som 

har gjort respektive lösning.    

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast ska användas för 

forskningsändamål. Hänsyn till detta har tagits genom att resultaten från intervjuerna 

endast har använts i den här undersökningens syfte.  
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4 Resultat 
Resultatet kommer här att redovisas utifrån respektive frågeställning. Den första 

frågeställningen besvaras utifrån intervjun med läraren, de två andra frågeställningarna 

besvaras utifrån intervjuerna med eleverna. I slutet av avsnitt 4.3 Hur tänker eleverna 

när de räknar division? görs en sammanfattning utifrån de nakna talen och 

textuppgifterna. Därefter görs en sammanfattning av hela resultatdelen. Uttrycket 

”gånger” kommer att användas för multiplikation utifrån hur eleverna själva använder 

det.  

 

4.1 Hur presenterar läraren division i undervisningen? 

Läraren säger att hon introducerar division i samband med multiplikation.  

 
“Alltså det blir ju i samband med att man kör multiplikation, att man har olika, alltså jag har två 

glassar med två kulor i varje. Sen blir det ju ungefär likadant att du vänder på det. Jag har 10 

karameller, som vi ska dela lika, hur många får vi var.” (Läraren) 
 

Enligt läraren är svårigheten med division när det handlar om bråk istället, t.ex. 

tredjedelar av någonting. På frågan om vad som är lätt för eleverna med division svarar 

läraren att de duktiga har snappat upp sambandet med multiplikation, vilket gör det 

enklare för dem. Läraren har förklarat sambandet med multiplikation på följande sätt för 

eleverna.  

 
“Alltså då har jag, om jag har haft 18 delat på 3, hur många gånger kan jag ta 3 i 18. Så har vi 

tränat det så. Tre, sex, nio, tolv. Så då blir det ju multiplikationen i sig. [...] då räknar dom ju 

uppåt hur många gånger går det i 27 eller vad man nu ska upp i” (Läraren) 
 

Läraren anser att eleverna är säkrare på multiplikation än på division, och att de ibland 

löser divisionsuppgifter genom att teckna en multiplikation istället. Angående en elevs 

strategi att skriva 8+8+8 till talet 24/8 så säger läraren att det är så hon har visat hur de 

kan koppla det till multiplikation, hur många gånger går det att ta 8 i 24.  

 

Hon använder sig av smartboarden i undervisningen, där hon flyttar och delar upp olika 

föremål. De inleder alltid matematiklektionerna med gemensamma uppgifterna på 

smartboarden. Eleverna går inte själva fram och delar upp saker på smartboarden, utan 

det gör läraren. Hon vill koppla det till något konkret för barnen och till något de kan se 

framför sig.  

 

Fokus ligger på addition och subtraktion i årskurs 1-3, så de arbetar inte med så stora tal 

i division utan främst med praktisk delning enligt läraren. Till en början använde de 

knappar som eleverna själva fick sitta och dela upp, men nu ritar de istället streck när de 

löser uppgifterna. Detta bland annat eftersom det tog för mycket tid att hålla på med 

knappar.  

 

Genom att rita när de löser uppgifterna menar läraren att det ändå blir synligt för 

eleverna vad de gör. Hon tar även upp en nackdel med att dra streck, vilket är om 

eleverna blandar ihop det och ritar strecken för nära varandra. Hon ritar på ett papper 

hur hon har visat eleverna att de ska dra strecken långt isär. Hon har även försökt 

påpeka att eleverna ska använda sig av bilder när de löser uppgifterna.  
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Vid intervjun erbjuds läraren att visa hur hon i sin undervisning skulle visa textuppgift 3 

för eleverna (28 elever ska ställa sig i 4 rader, hur många i varje rad?). Hon hade då ritat 

upp 4 rader på smartboarden och haft 28 smileys som hon delade upp en i taget.  

 

Läraren är inte bekant med att division kan ses som en upprepad subtraktion. När jag 

har förklarat hur man kan tänka då så säger hon att hon ändå hade gjort det som en 

upprepad addition och räknat uppåt. Detta eftersom hon menar att subtraktion är svårare 

för eleverna. Hon tror även att eleverna har lättare för att gå in i upprepad addition än 

upprepad subtraktion. 

 

Hon har hört talas om begreppet innehållsdivision, men presenterar själv division som 

delning i undervisningen. En anledning till att hon inte tar upp innehållsdivision är att 

hon inte vill röra ihop det för eleverna och att hon vill göra det så enkelt som möjligt för 

dom. Hon menar att de först behöver få en förståelse för division genom att dela upp 

saker. Även vid andra tillfällen under intervjun visas att läraren likställer division med 

delning. 

 
“Och lika viktigt tycker jag det är här med division, nu delar vi, det är division. Vi delar.” 

(Läraren) 
 

“Här har jag nog jobbat mer med strecken [än på mellanstadiet], alltså för jag vill, dom ska veta 

dom ska dela upp nånting.” (Läraren) 
 

I undervisningen säger hon talen som “18 delat på 3”. Under intervjun börjar hon dock 

själv reflektera över om det är fel att säga “delat med” med tanke på att division även 

kan ses som innehållsdivision. Hon säger att hon är dålig på att använda begreppet 

“dividerat med”.  

 

Gällande textuppgift 4 (50/7) som eleverna fick räkna i samband med intervjun så säger 

läraren att eleverna inte har kommit så långt i multiplikationstabellen att de kan ta 7*7. 

Särskilt påpekar hon att Elev 4 och Elev 5 inte har kommit så långt i multiplikationen. 

 

4.2 Hur beskriver eleverna division? 

För samtliga elever handlar division om att dela på någonting. En elev beskriver det 

som att du ska dela upp ett tal på delar och att det ska bli jämnt. Även en annan elev är 

inne på att det ska bli jämnt. Hon beskriver först hur man ställer upp en division, 

därefter tar hon som exempel att du inte kan dela 20 godisbitar på 3 barn för det blir inte 

jämnt, däremot kan du dela det på 4 barn. För några av eleverna innebär division att dela 

någonting lika. Elev 5 menar även att man delar på mitten vid division. 

 
“Om man är två personer och man ska dela det på lika [...] så delar man upp det […] på 

mitten” (Elev 5) 

 

Att dela jämnt och dela lika kan ses som två uttryck för samma sak. En elev säger att det 

inte blir jämnt att dela 20 på 3 eftersom det inte blir lika många till varje barn. Samtliga 

använder uttrycken ”delat med” eller ”delat på” när de pratar om ett tal.  
 

Det finns inget särskilt man behöver tänka på när man räknar division enligt eleverna. 

Det som är svårt med division enligt flera av eleverna är när det blir ”höga tal”. Det är 

även svårt när de inte kan ”gånga”, samt att veta vilket tal som ska stå på vilken plats.  

 
”Ja när det är höga tal […] Kanske nåt med 80 delat på nånting” (Elev 1) 
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En elev tycker det är svårt med division när hon glömmer hur hon tänker. Hon beskriver 

det på följande sätt. 

 
“Ibland så kanske man lägger ner jättemycket tid, och sen så fattar man ändå inte. Så det kan va 

lite tjåligt ibland.” (Elev 4) 

 

4.3 Hur tänker eleverna när de räknar division? 

Resultatet till den här frågeställningen kommer att redovisas utifrån de nakna talen för 

sig och textuppgifterna för sig. I slutet av resultatet görs en sammanfattning över hur 

eleverna tänkte.  

 

Eleverna fick även frågan hur de gör när de räknar division under de inledande frågorna. 

Flera av eleverna förklarade då att de använder sig av multiplikation.  

 
”Jag tänker.. jag skriver uppgiften. Nu har jag precis lärt mig multiplikation, så brukar jag tänka, 

typ 21 delat på 3, så brukar jag säga såhär, 3 gånger 7 är lika med 21.” (Elev 3) 

 

4.3.1 Nakna tal 

 

    14/2 

 

Det vanligaste var att tänka 7+7=14, men uppgiften löstes även med 2:ans tabell och 

genom att dela 14 på mitten.  

 

    21/7 

 

De flesta tänkte “gånger”, att 7 gånger 3 är lika med 21, eller använde sig av sambandet 

med divisionen 21/3 som de vet är lika med 7. En elev ritade för att lösa uppgiften. 

 
”Jag har alltid haft, jag hade det jättesvårt innan med 21 delat på 3, och då tog jag det jättemånga 

gånger, och då visste jag att det blev 7, och då, man bara vänder på dom två siffrorna.” (Elev 2) 

 

 

    24/8 

 

Strategierna här är att tänka utifrån ”gånger”, 8 gånger 3, eller en upprepad addition 

med 8+8+8. En elev förklarar att 8+8+8 hör ihop med gånger, för då har man tagit 3 

stycken 8:or. Även här ritar en elev för att lösa uppgiften. 

 

 

    15/3 

 

Flera elever säger att de vet denna direkt eftersom de har haft den så många gånger. En 

elev använder 5-hopp och två elever använder 3:ans tabell.  

 

    27/3 

 

En elev räknar 9+9=18, sedan plus 9 till, är lika med 27. Han har svårt att förklara hur 

han vet att det är just 9 han ska räkna med. Även andra elever gör en upprepad addition, 

men som 3+3+3.. och så vidare upp till 27. De tar hjälp av fingrarna för att hålla koll på 

antalet gånger. Övriga sätt är att tänka gånger eller använda 3:ans tabell. En elev 
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använder en sång till 3:ans tabell när hon räknar. Detta har jag räknat som en upprepad 

addition snarare än att använda multiplikativa fakta.  

 

 

    18/6 

 

En elev tror att hon tänker gånger men är tveksam, hon har fått svaret till 4 istället för 3. 

Även två andra elever tänker gånger. En elev ritar för att lösa uppgiften. Tankesätten 

bland de övriga är att göra en upprepad addition i form av 6+6+6 eller ta hjälp av 

sambandet med divisionen 18/3. 

 
“18 delat med 3 är 6, och då så bara bytte jag” (Elev 1) 

 

Kommentarer 

Det är samma elev som använder strategin att rita i samtliga förekommande fall. Den 

vanligaste strategin är att använda multiplikativa operationer, därefter kommer upprepad 

addition. Sammantaget hade de rätt på nästan samtliga uppgifter. Totalt var det två fel. 

Elev 3 räknade fel på 24/8, men räknade rätt på multiplikationen 8*3. Elev 5 räknade fel 

på 18/6 och hade även fel på multiplikationen 6*3.  

 

4.3.2 Textuppgifter 

 

Uppgift 1 
Teresia räknar sex matteuppgifter varje dag. Efter hur många dagar har hon räknat 48 

matteuppgifter? 

 

Elev 5 ritar för att lösa den här uppgiften eftersom hon ”inte kan den på gånger”, men 

blandar ihop antalet streck på varje rad och får det inte att gå jämnt upp. Hon får 2 

streck på den sista raden och kommer fram till svaret 9, vilket motsvarar antalet rader. 

Hon skriver sedan talet omvänt, 6/48=9.  

 

En elev löser uppgiften med hjälp av multiplikation. De övriga gör 6-hopp eller 

upprepad addition på lite olika sätt. Elev 4 skriver på följande sätt (figur 6), där den 

översta raden anger antalet gånger hon har tagit 6.  

 

 
Figur 6. Elev 4 löser 48/6 med upprepad addition 

 

Elev 2 gör på ett liknande sätt, där han bokför summan på den översta raden istället och 

sedan räknar antalet 6:or (figur 7). 

 

 
Figur 7. Elev 2 löser 48/6 med upprepad addition 
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Uppgift 2 
Lisa ska bjuda tre kamrater på plommon. Hon har 32 plommon och ska dela upp 

plommonen på 4 tallrikar. Hur många plommon blir det på varje tallrik? 

 

Alla utom en löser uppgiften genom att rita. De flesta ritar upp 4 stycken cirklar, 

motsvarande de 4 tallrikarna. Där  placerar de sedan ut ett streck eller en liten ring i 

taget, totalt 8 på varje tallrik till slut. Elev 5 råkar rita för många cirklar (plommon) och 

får ta bort några. Hon kommer fram till att det är 7 plommon på varje tallrik men blir 

sedan osäker på om hon tog bort för många. Hon behåller 7 som svar men är tveksam 

om det är rätt.  

 

En elev ritar istället upp 4 streck i taget i rader. Han kommer fram till svaret 7, men 

upptäcker felet när han kontrollerar med multiplikationen 4*7. Han ändrar sig då till att 

det måste vara 8 plommon på varje tallrik. En elev löser uppgiften direkt genom 

multiplikation.  

 

 

Uppgift 3 
Under lektionen i idrott är det 28 elever närvarande. De ställer upp sig i fyra rader med 

lika många i varje rad. Hur många elever är det då i varje rad? 

 

Tre elever löser uppgiften med hjälp av multiplikationen 7*4, en elev tecknar det direkt 

som divisionen 28/4=7. Till den här uppgiften tar Elev 2 hjälp av felet han gjorde vid 

förra uppgiften. Eftersom han skrev 7*4=28 där vet han att 28/4=7. De övriga ritar 

streck i fyra rader eller räknar en upprepad addition.  

 

 

Uppgift 4 
En bulle kostar 7 kr. Karin har 50 kr. Hur många bullar kan hon köpa? 

 

Det här är en uppgift där divisionen inte går jämnt upp utan ger en rest. Några elever 

hade svårt med att den inte gick jämnt upp, medan någon inte reagerade alls på det.  En 

elev löste den genom att rita streck i rader, med 7 streck i varje rad. Det snävar av efter 

ett tag och blir svårt att hålla reda på vilken rad strecken hör till. Hon kommer fram till 

svaret 8 och skriver 50/7=8. 

 

Fyra elever gör 7-hopp eller en upprepad addition för att lösa uppgiften. Elev 2 kommer 

fram till att Karin kan köpa 7 bullar. Det blir inte 50, men hon har inte råd med en till. 

När jag frågar om han skulle kunna skriva det som ett tal svarar han “50 delat på 7 som 

inte går” (Elev 2). En annan elev tänker först att den sista bullen får kosta 1 krona, men 

kommer sedan på att han inte behöver komma upp i 50. 

 
Elev 3: “Nuuu! Man behöver inte komma upp i 50” 

Intervjuare: “Behöver man inte komma upp i 50? 

Elev 3: “Nej, hon får växel tillbaks, 1 krona” 

 

En elev ritar cirklar med 7 i varje rad, som motsvarar pengarna. Hon kommer bara till 

49 och tror att man behöver räkna på ett annat sätt för att lösa uppgiften, hon vet dock 

inget annat sätt att räkna. Efter ett tag kommer hon fram till att det går att köpa 7 bullar, 

hon är dock tveksam till om det är rätt svar på uppgiften. Elev 7 löste den här uppgiften 
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med hjälp av upprepad subtraktion där han började på 50 och tog bort 7 i taget. Ett 

räknefel på slutet gjorde att han kom fram till 8 bullar samt att det blev 1 krona över.  

 

Kommentarer 

Totalt gjordes fem fel på textuppgiferna, fyra av dem vid strategin att rita. Vid 

textuppgifterna var upprepad addition och direkt räkning nästan lika vanligt. I de fall 

eleverna har ritat för att komma fram till ett svar och sedan kontrollerat sin lösning med 

en multiplikation så har det kategoriserats utifrån att de har ritat, eftersom det var det 

som ledde dem till svaret. Multiplikativa operationer användes i 7 fall, Elev 7 stod för 5 

av de fallen.  

 

Här redovisas en sammanställning av resultatet från textuppgifterna samt när eleverna 

fick räkna motsvarande divisioner utan sammanhang. Till divisionen 50/7 har svaret 7 i 

det här fallet ansetts som rätt svar då eleverna inte har lärt sig hur de ska bokföra en rest. 

Resultatet redovisas i tabell 1 nedan utifrån rätt (R) eller fel (F) svar. 

 

Tabell 1. Resultat från textuppgifter samt motsvarande nakna tal  

Uppgift 48/6 32/4 28/4 50/7 

Elev T N T N T N T N 

Elev 1 R R R R R R R R 

Elev 2 R R R R R R R R 

Elev 3 R R R R R R R R 

Elev 4 R F R R F R F F 

Elev 5 F F F R R R R F 

Elev 6 R R R R R R R R 

Elev 7 R R R R R R F F 

Elev 8 R R R R R R R R 
(T = textuppgift, N = nakna tal, R = rätt svar, F = fel svar) 

 

Om vi jämför divisionerna med tabelltestet i multiplikation så har eleverna svarat rätt på 

de multiplikationer som motsvarar talen ovan. Jag kommer här att kommentera de tre 

elever som har svarat fel på någon av uppgifterna. 

 

Elev 4: eleven hade rätt på divisionen 48/6 när hon hade hjälp av sammanhanget och 

kunde rita en bild, men svarade fel när hon skulle lösa den utan sammanhang. Vid testet 

av tabellkunskaper hade eleven totalt 4 stycken fel på 6:ans tabell. Divisionen 28/7 

klarade hon som ett naket tal, men fick fel svar när hon ritade en bild till textuppgiften. 

Eftersom hon inte upptäckte sitt fel vid textuppgiften kan det antas att hon inte har 

tillräckliga tabellkunskaper för att kunna kontrollera sitt svar. Dock svarade hon rätt på 

motsvarande multiplikation.  

 

Elev 5: utifrån den här informationen kan vi anta att eleven inte har tillräckliga 

kunskaper i 6:ans tabell. Vid textuppgifterna kunde hon inte lösa 48/6 trots att hon 

ritade en bild till. Eleven sa själv att hon inte kunde talet ”på gånger”. Eleven har även 

svarat fel på divisionen 18/3 och multiplikationen 6*3. Hon svarade även fel på 

textuppgiften till 32/4 där hon ritade för att lösa uppgiften, men hade rätt när hon löste 

det som ett naket tal.  

 

Elev 7: eleven hade fel på textuppgift 4 som är en division med rest. Eleven skrev 

samma svar på divisionen 50/7 som ett naket tal. Troligen kom eleven ihåg svaret från 
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textuppgiften. Eleven hittade även ett eget sätt att bokföra den kronan som blev över, då 

han svarade 8,1.  

 
4.3.3 Sammanfattning 

Fördelningen av strategi vid de nakna talen visas i figur 8 nedan. Figur 9 visar 

fördelning av strategi vid textuppgigfterna. Sammanfattningsvis så är det fler elever 

som väljer att rita när de löser textuppgifterna än när de löser de nakna talen. Strategin 

att rita användes i 6% av fallen vid de nakna talen och 36% vid textuppgifterna. Den 

vanligaste strategin vid textuppgifter var upprepad addition med 40%. Multiplikativa 

operationer var den vanligaste strategin vid de nakna talen, strategin användes i 63% av 

fallen. Vid textuppgifterna användes det endast i 21% av fallen. Främst var det en elev 

som använde multiplikativa operationer vid textuppgifterna. Upprepad subtraktion 

användes totalt endast i två fall, vid det nakna talet 14/2 samt textuppgiften till 50/7.  

 

 
Figur 8. Fördelning av strategi utifrån andel elever, nakna tal 

 

 
Figur 9. Fördelning av strategi utifrån andel elever, textuppgifter 
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4.4 Sammanfattning av resultatdelen 
Resultatet visar att läraren presenterar division som delning i undervisningen. I 

undervisningen tar hon huvudsakligen upp två strategier som eleverna kan använda vid 

division. Den ena är att rita streck, den andra är att använda sambandet med 

multiplikation. Hon har även visat att eleverna kan tänka utifrån en upprepad addition, 

eftersom det är så de har lärt sig multiplikation. Hon säger “delat med” om olika tal, 

men kan även säga “hur många gånger går det i” när hon visar på sambandet med 

multiplikation. Även eleverna beskriver division som delning, man delar något jämnt 

eller lika. Eleverna använder sig av olika strategier beroende på om det är nakna tal eller 

textuppgifter. Huvudsakligen använde de multiplikativa operationer och upprepad 

addition, sett till både nakna tal och textuppgifter. Strategin att rita används främst vid 

textuppgifter, då av flera elever. Vid de nakna talen är det endast en elev som använder 

strategin att rita.  
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5 Diskussion 
Det här avsnittet inleds med en diskussion kring studiens metod, därefter följer en 

diskussion kring studiens resultat i förhållande till bakgrunden och studiens syfte. 

Avsnittet avslutas med slutsatser och förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att beskriva hur lärarens presentation av division påverkar 

elevernas val av strategier. I studien användes intervju som metod för att få reda på hur 

läraren presenterar division i undervisningen samt hur eleverna tänker när de räknar. Ett 

bredare svar kunde uppnåtts om fler elever hade undersökts, till exempel genom enkäter 

där eleverna fått räkna uppgifter (Johansson & Svedner, 2010). Dock tror jag att det 

hade varit svårt att få fram information om strategier vid enkäter då eleverna i årskurs 3 

inte använder skriftliga räknemetoder. Intervjun som metod gjorde det möjligt att få 

reda på vilka strategier eleverna använde. Det ökade även trovärdigheten i resultatet då 

det var möjligt att ställa följdfrågor till eleverna för att få utförliga svar kring hur de 

tänkte.  

 

Eftersom de nakna talen bygger på andra tabeller än textuppgifterna valde jag att låta 

eleverna räkna talen till textuppgifterna ett par veckor efter intervjun. Det är dock 

möjligt att resultatet på de talen hade blivit ett annat om de inte hade räknat 

textuppgifterna med motsvarande tal ett par veckor tidigare. Detta är svårt att veta 

säkert, men jag kan tänka mig att några elever kommer ihåg uppgiften till talet 50/7 och 

därför har kunnat svara rätt på det talet. För några av eleverna räknades talen dessutom 

under samma dag.  

 

Det är svårt att jämföra textuppgifterna med innehållsdivision eftersom den ena 

innehåller division med rest, vilket eleverna inte har arbetat med ännu. Dock upptäckte 

inte eleverna ”problemet” förrän de redan hade påbörjat en strategi, vilket gjorde att det 

ändå gick att se vilken strategi de valde för att lösa uppgiften.   

 

Ett potentiellt problem med att använda intervjuer som metod är den s.k. 

intervjuareffekten (Denscombe, 2009). Det finns en risk att läraren vill visa upp att hon 

bedriver en god undervisning. Intervjuareffekten kan dock vara positiv (Denscombe, 

2009), vilket jag tror den var i det här fallet. Då läraren känner till mig som forskare kan 

det ha gjort henne mer avslappnad. Jag upplevde att hon var ärlig i sina svar och att hon 

var öppen för att hennes undervisning kunde förbättras. Hade det varit möjligt att göra 

observationer så kunde det visat om lärarens utsagor under intervjun stämmer överens 

med hur hon gör i verkligheten. Det hade även varit möjligt att observera vilket språk 

hon använder i samband med undervisning om division. Observationer var dock inte 

möjligt då studien genomfördes under perioden för de nationella proven i matematik.  

 

En svårighet vid intervjuer är att inte leda de intervjuade i deras tankar (Kvale & 

Brinkmann, 2009), vilket jag upplevde under intervjuerna med eleverna. Det gällde att 

invänta elevernas svar eller ställa följdfrågor som gjorde att de fick förklara hur de 

menade. Ibland hade de andra förklaringar än vad jag trodde, hade jag då utgått ifrån att 

jag förstått och fyllt i deras svar åt dem så hade inte deras egna tankar kommit fram. 

Även vid intervjun med eleverna tror jag att intervjuareffekten var positiv. Precis som 

läraren så kände eleverna till mig sedan innan. Eleverna upplevdes avslappnade vid 

intervjuerna och de verkade inte fokusera på att ge ”rätt” svar, utan försökte förklara hur 

de själva tänkte.  
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Att intervjuerna spelades in och transkriberades ökar pålitligheten i studien. En annan 

aspekt som ger studien god pålitlighet är att textuppgifterna som eleverna fick lösa 

lästes innantill. Om uppgifterna hade formulerats på olika sätt till eleverna kunde det 

påverkat valet av strategi.  

 

Resultatet kunde blivit ett annat om fler klasser hade undersökts. En klass till 

kontaktades i det inledande skedet av undersökningen, de valde dock att tacka nej på 

grund av tidsbrist. Utifrån beskrivningarna av det som har undersökts finns det ändå en 

möjlighet att överföra resultatet till jämförbara fall.   

 

5.2 Resultatdiskussion 

Inledningsvis diskuteras lärarens och elevernas synsätt på divison samt skillnaderna i 

strategi mellan nakna tal och textuppgifter. Därefter diskuteras användandet av strategin 

att rita samt strategin att använda sambandet mellan multiplikation och division. 

Avslutningsvis diskuteras val av strategi i förhållande till talens storlek.   

  
5.2.1 Division innebär att dela 

Lärarens uppfattning är att division handlar om att dela någonting. Det är även så 

eleverna uttrycker det när de ska förklara vad division är. När de sedan ska förklara hur 

de räknar division förklarar de flesta utifrån att det tänker “gånger”, detta innan de 

började räkna några tal. Det finns alltså en skillnad i vad division är för dem och hur de 

förklarar att de tänker när de räknar division. Lärarens syn på division som att dela 

stämmer med de resultat Roche och Clarke (2013) fick fram i sin undersökning, där 

lärarna främst såg på division som delningsdivision. Lärarna i den studien hade även 

svårt att presentera korrekta textuppgifter till innehållsdivision (2013). Utifrån resultatet 

behöver läraren i den här studien bli bättre på att tolka division som innehållsdivision, 

så att eleverna inte enbart förknippar division med delning. Genom att ägna mer 

uppmärksamhet åt innehållsdivision i undervisningen kan eleverna få en vidare 

förståelse för begreppet division (Sollervall, 2007).  

 

Under en del av intervjun säger läraren att hon inte vill krångla till det för eleverna och 

därför inte vill säga “hur många gånger går det i…”. Hon vill istället att de ska förstå att 

division handlar om att dela och lära sig strategin att dela upp olika saker. Hon motsäger 

delvis sig själv, då hon tidigare berättat att hon visar på sambandet med multiplikation 

genom att säga “hur många gånger kan jag ta 3 i 18”. Detta är ett uttryck som snarare 

kan kopplas till innehållsdivision (Löwing, 2008). När läraren säger ett tal använder hon 

dock uttrycket “18 delat på 3”, vilket istället kan kopplas till delningsdivision (Löwing, 

2008). Detta kan kopplas till att även eleverna ser på division som delning då språket 

spelar en stor roll för hur eleverna uppfattar division (Malmer, 2002). Att använda sig 

av olika termer, utan att tydligt koppla det till delnings- respektive innehållsdivision kan 

göra det otydligt för eleverna.  

 

Eftersom innehållsdivision inte ägnas någon uppmärksamhet i undervisningen är det 

frågan om eleverna får en förståelse för det tankesättet. De lär sig förvisso att tänka “hur 

många gånger går nämnaren i täljaren”, ett tankesätt som enligt Sollervall (2007) kan 

kopplas till innehållsdivision. Men det kan här snarare ses som en strategi där de lär sig 

att använda sambandet med multiplikation. Enligt läraren får eleverna en förståelse för 

begreppet division genom att veta att det innebär att dela. Dock utgör inte delning en 

tillräcklig grund för att förstå begreppet division, utan eleverna behöver kunna tolka 

division utifrån innehållsdivision också (De Brauwer & Fias, 2009; Martin, 2009). Att 
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lyfta fram skillnader mellan olika företeelser är viktiga när elever ska utveckla ett 

begrepp (Rystedt & Trygg, 2009), vilket de inte får möjlighet om de inte får lära sig 

skillnaden i tankesätt mellan delningsdivision och innehållsdivision.  

 
5.2.2 Skillnader mellan nakna tal och textuppgifter 

Det var stor skillnad på valet av strategi mellan de nakna talen och textuppgifterna. 

Detta kan bero på att det var olika tabeller som testades, men det kan även finnas andra 

förklaringar. Då eleverna svarade rätt på de multiplikationer som motsvarade talen i 

textuppgifterna så borde de kunnat lösa även textuppgifterna med hjälp av 

multiplikativa operationer. Flera av eleverna uppvisade god förmåga i huvudräkning, 

men valde ändå att rita vid textuppgifterna. Som en del i en god taluppfattning ska 

eleverna utveckla användbara och effektiva strategier (Sterner & Lundberg, 2002). 

Eleverna skulle således behöva gå vidare från “rita” som strategi till mer effektiva 

strategier. 

 

Skillnaden i val av strategi mellan nakna tal och textuppgifter kan bero på att det var 

just textuppgifter. Utifrån intervjun med läraren har de räknat textuppgifter gemensamt 

och hon har då visat hur de kan rita för att lösa uppgiften, alternativt delat upp figurer på 

smartboarden. När de har ett sammanhang blir det också lättare för dem att ta till bilden 

eftersom de vet vad de ska rita utifrån. De fick oftast korrekta svar ändå, men det tog 

längre tid för dem att lösa textuppgifterna när de ritade. Detta kan ses som en mindre 

effektiv strategi. Eleverna ger inte sig själva möjlighet att tänka utifrån multiplikativa 

operationer utan börjar direkt att rita. Några av eleverna tecknade även talet som en 

division efter, så de visste hur de skulle teckna talet. Att rita kan förvisso ha en viktig 

kognitiv roll för elevernas förståelse (Matalliotaki, 2012), men det är inte lika 

ansträngande för eleverna om de istället utnyttjar sambandet mellan räknesätten 

(Robinson & Dube, 2009).  

 

En aspekt att ta upp här är att eleverna inte fick divisionen tecknad för sig när de löste 

textuppgifterna, däremot tecknade en del uppgiften själva. Detta kan ha påverkat att så 

många löste uppgiften som en upprepad addition istället, där de utgick från det lägre 

talet i uppgiften och adderade tills de kom till det högre talet. Att använda upprepad 

addition till textuppgifter var den vanligaste strategin hos Mulligan och Mitchelmore 

(1997).  I min studie var det nästan lika vanligt att rita för att lösa textuppgifterna som 

att använda upprepad addition. Läraren har visat på upprepad addition i undervisningen, 

men enligt henne själv främst som ett sätt att koppla division till multiplikation. 

 

Det framkom vissa skillnader i tankesätt på de textuppgifter som testade 

delningsdivision respektive innehållsdivision i undersökningen. Det går emot Mulligans 

och Mitchelmores (1997) resultat som visade att elever har ett antal olika strategier som 

de använder oavsett den språkliga strukturen. De två uppgifter som testade 

innehållsdivison löstes främst med strategin upprepad addition. För de två som testade 

delningsdivision användes olika strategier, till den ena var strategin att rita vanligast och 

till den andra var det vanligast med multiplikativa operationer. Utifrån lärarens intervju 

har eleverna inte lärt sig att se på division som en innehållsdivision. Även om eleverna 

svarade rätt på flertalet av uppgifterna i min undersökning skulle det kunna innebära 

problem längre fram. Detta då svårigheter och missuppfattningar ofta grundläggs tidigt i 

undervisningen (Skolverket, 2012). Bekymmer skulle kunna visa sig längre fram i form 

av svårigheter med division med tal som är mindre än 1 eller uppfattningen att division 

alltid resulterar i en kvot som är mindre än täljaren. Detta är svårigheter som Roche och 

Clarke (2013) menar hör ihop med att elever inte ser på division som innehållsdivision. 
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Skillnaderna i tankesätt i den här undersökningen skulle även kunna bero på talens 

storlek, eller det faktum att den ena innehållsdivisionen är en division med rest. 

 

Strategin upprepad subtraktion används endast i två fall, varav det ena är vid 

textuppgiften 50/7. Uppgiften är en innehållsdivision, vilket enligt bland annat Martin 

(2009) och McIntosh (2008) hör ihop med upprepad subtraktion. Utifrån ett enda fall 

går det dock inte att säga om strategin hör ihop med den språkliga strukturen. Eleven 

försökte dessutom inledningsvis lösa uppgiften genom multiplikation, men ändrade 

strategi när det inte gick.  

 

En intressant aspekt är att samtliga elever valde strategin att rita till textuppgift 2. Detta 

kan antyda att utformningen på frågan spelar roll för elevernas val av strategi. I 

uppgiften fanns formuleringen dela upp med, vilket är hur läraren har uttryckt sig i 

samband med att de har ritat och delat upp föremål på smartboarden. För att säkert säga 

att det är just den formuleringen som påverkar strategin hade dock fler uppgifter behövt 

testas. 

 
5.2.3 Hjälper det eleverna att rita? 

Det är intressant att fyra av de fem felen som gjordes på textuppgifterna skedde när 

eleverna ritade för att lösa uppgiften. Två av felen gjordes av Elev 4 och två av felen 

gjordes av Elev 5. Om vi jämför med när eleverna fick räkna motsvarande divisioner 

som nakna tal, så ser vi att Elev 5 hade rätt på 32/4 som naket tal men fel vid 

textuppgiften. Elev 4 hade rätt på 28/4 som naket tal men svarade fel vid textuppgiften. 

Utifrån det verkar strategin att rita skapa problem för de här eleverna. Läraren 

förespråkar att de ska rita för att lösa uppgifter, men det är inte tillräckligt för de här 

eleverna. De här eleverna har inte heller tillräckliga tabellkunskaper för att kunna 

kontrollera sina svar, vilket annars är en möjligthet (Sollervall, 2007). Två andra elever 

var nära att få fel svar när de ritade men kom på felet vid en kontroll med 

multiplikation. Att rita kan således tolkas som en strategi som inte är hållbar i längden. 

Det är möjligt att det spelar en viss roll inledningsvis för elevernas begreppsbildning att 

de använder sig av olika representationsformer (Bergius, 2011; Matalliotaki, 2012; 

Sterner & Lundberg, 2002). Däremot verkar det inte vara hållbart att utföra beräkningar 

genom att rita. Målet bör vara att behärska tabellerna med flyt, vilket är en viktig del i 

en god taluppfattning (Löwing, 2008).  

 

Elev 4, som var en av de elever som kom fram till fel svar när hon ritade, var även den 

som uttryckte att det är tråkigt när hon lagt ner mycket tid på något men ändå inte fattar. 

Både hon och Elev 5 hade behövt andra strategier för att inte behöva lägga så mycket 

energi på något som inte ger resultat. Att få möta olika representationsformer är viktigt 

vid inlärningen av ett begrepp (Bergius, 2011; Sterner & Lundberg 2002), så det menas 

inte att eleverna ska överge bilderna helt. Som ett steg mot en högre abstraktionsnivå i 

sina strategier, där målet är att använda multiplikativa operationer, kunde eleverna fått 

använda sig av färdiga rutnät för att se sambandet mellan multiplikation och division 

(Solem m.fl., 2011). På så vis hade eleverna inte behövt rita själva och lägga energi på 

det. Genom att använda ett rutnät hade de fått se sambandet rent visuellt istället för att 

enbart lära in det som en teknisk färdighet.   

 

Även att använda sambandet mellan multiplikation och division för att kontrollera sitt 

svar (Sollervall, 2007) är något som Elev 4 och Elev 5 hade behövt lära sig. Detta då de 

hade rätt på de multiplikationer som motsvarar de divisioner de besvarade felaktigt vid 

textuppgifterna. Flera av eleverna påpekade vid inledningen av intervjun att det gick att 
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kontrollera svaret på en division genom att tänka multiplikation, två av eleverna 

använde även den strategin vid intervjun.  

 
5.2.4 Sambandet division-multiplikation 

Vid de nakna talen tänker många av eleverna “gånger”. De drar då nytta av sambandet 

mellan multiplikation och division när de räknar, vilket underlättar för dem (Löwing, 

2008; Sollervall, 2007). Den här strategin innebär att eleverna har flera kombinationer 

inom division gratis (Löwing, 2008) vilket också visades under flera av 

elevintervjuerna. Utöver att tänka multiplikation beskrev de även hur de använde sig av 

motsvarande divisioner, t.ex. användes kunskapen att 21/3=7 för att lösa 21/7=3.  

 

Elevernas strategi hör till viss del ihop med hur läraren har visat på sambandet mellan 

multiplikation och division, vilket hon har gjort genom att säga “hur många gånger kan 

jag ta 3 i 18”. Tankesättet “gånger” dominerar vid de nakna talen, men förekommer 

endast i ett fåtal fall vid textuppgifterna. Eleverna använder alltså strategier med högre 

abstraktionsnivå vid de nakna talen (Mulligan & Mitchelmore, 1997).  

 

Vid divisioner med rest går det dock inte att använda det inversa sambandet med 

multiplikation (Löwing, 2008). Vid textuppgift 4 försökte några elever ställa upp talet 

som 7*?=50, men fick problem när de bara kom till 49. Ett meningsfullt sammanhang 

underlättar vid division med rest enligt Sollervall (2007). Flera av eleverna hade även 

hjälp av sammanhanget när de skulle lösa uppgiften, när de till slut kom på att de inte 

behövde komma till 50. Division med rest har inte behandlats i undervisningen än för de 

här eleverna. Läraren menar dock att hon skulle presentera det utifrån något konkret. 

Vid undervisningen kring division med rest behöver eleverna lära sig att det inte är en 

fungerande strategi att tänka utifrån multiplikation. Strategin att avända multiplikation 

fungerar i många fall, men inte i alla.  

 
5.2.5 Har storleken någon betydelse? 

Solem m.fl. (2011) tar upp att valet av strategi varierar beroende på talen som ingår. 

Flera av eleverna har svarat att de “vet direkt” vad svaret är till talet 15/3.  Det är inte 

säkert att läraren har lärt ut någon särskild strategi till det talet, utan det skulle istället 

kunna hänföras till fem-effekten som tas upp av De Brauwer och Fias (2009). Även 

storleks-effekten kan påverka valet av strategi samt andelen korrekta svar (Roche & 

Clarke, 2013). Andelen korrekta svar i min studie kan snarare relateras till val av 

strategi än talens storlek. Enligt Roche och Clarke (2013) ändrades strategierna från att 

lösa tal med hjälp av minnet till olika beräkningsstrategier när talen blev större. Ser vi 

till min studie så var det vanligast att använda multiplikativa operationer till de nakna 

talen oavsett storlek. Vid textuppgifterna finns det en viss skillnad, men inte tillräckligt 

för att säga om det beror på talens storlek. Vid textuppgift 1, 48/6, använde en elev 

multiplikativa operationer, men vid textuppgift 3, 28/4, användes multiplikativa 

operationer i fyra fall.  

 

Några elever har delvis utvecklat egna strategier för att underlätta beräkningarna. 

Eleverna bokför den upprepade additionen på olika sätt, se exempel i resultatet till 

textuppgift 1. De strategier som används där kommer till viss del från läraren, men har 

modifierats av de enskilda eleverna. Läraren har visat att de kan skriva 7+7+7… och att 

de samtidigt ska tänka vad de är uppe i (nu är vi uppe i 14, nu är vi uppe i 21). Den elev 

som bokför summan på raden ovanför har hittat en egen strategi för att inte behöva hålla 

för mycket information i huvudet. En annan elev skriver direkt 7, 14, 21 och bokför 
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istället antal gånger hon har tagit siffran 7 på raden ovanför. Även detta kan ses som en 

egen strategi för att inte behöva hålla så mycket information i huvudet.  

 

5.3 Slutsats och förslag till vidare forskning 

Denna studie har visat att eleverna till stor del använder sig av de strategier läraren 

presenterar i undervisningen. Dock gör eleverna ibland små justeringar i strategierna för 

att underlätta för sig själva. Till viss del använder de även egna strategier. Att använda 

sambandet med motsvarande division (t.ex. använda divisonen 21/3 för att lösa 

divisionen 21/7) är inget läraren har visat i undervisningen, utan det är något eleverna 

själva har kopplat efter att ha räknat ett tal flera gånger. Användandet av upprepad 

subtraktion är inte heller något som har tagits upp i undervisningen. Elevernas strategier 

skiljer sig åt mellan nakna tal och textuppgifter  

 

Resultatet visar att eleverna dels behöver bli bättre på att tolka divison som 

innehållsdivision, men även att de behöver utveckla mer effektiva strategier. Elever som 

hade goda tabellkunskaper ritade för att lösa en del uppgifter, kanske beroende på att 

läraren förespråkat bilden som en bra strategi. Att rita kan då ses som en mindre effektiv 

strategi för de eleverna. Även de elever som inte hade lika goda tabellkunskaper hade 

behövt hitta andra strategier än att rita. I de fall de fick fel svar genom att rita kunde de 

inte kontrollera sina svar med hjälp av multiplikation. Även här kan alltså ritandet ses 

som en mindre effektiv strategi.  

 

Som förslag till vidare forskning hade det varit intressant att göra en djupare 

undersökning kring vad som påverkar valet av strategi, då genom att fokusera mer på 

enbart textuppgifter. Studien kunde då behandlat om den språkliga strukturen påverkar 

elevernas val av strategi. Det hade även varit intressant att jämföra två klasser där 

lärarna presenterar olika strategier för att se hur det påverkar elevernas val av strategier.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide lärare 

 

Vad tänker eleverna om division innan ni börjar med det i skolan? Vilka förkunskaper 

tycker du att dom har?  

 

Berätta hur du introducerar division 

 

Kan du ge exempel på uppgifter ni arbetar med? 

 

På vilket sätt arbetar ni? (praktiskt, muntligt, i boken). Gör ni något utanför boken?  

 

Vad har eleverna svårt med när det gäller division, enligt dig? 

 

Är det något särskilt de har lätt med inom division?  

 

Vad säger ni när ni pratar om division? (delat med, dividerat, 3 i 18) 

 

Sambandet multiplikation och division - hur har eleverna fått lära sig det? 

 

Divisioner med rest - har ni jobbat med det? Hur skulle du förklara det för eleverna?   



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide elever 

 

Inledande frågor kring division innan eleven börjar göra uppgifterna. Följdfrågor ställs 

utifrån elevernas svar. 

 

Hur skulle du förklara division för någon som inte vet vad det är? 

Hur gör du när du räknar division? 

Är det något särskilt man behöver tänka på vid division? 

 

Nakna tal 

 

14 / 2 = __  15 / 3 = __ 

 

21 / 7 = __ 27 / 3 = __ 

 

24 / 8 = __ 18 / 6 = __ 

 

 

Textuppgifter 

 

Teresia räknar sex matteuppgifter  

varje dag. Efter hur många dagar har  

hon räknat 48 matteuppgifter?  

 

Lisa ska bjuda tre kamrater på plom- 

mon. Hon har 32 plommon och ska  

dela upp plommonen på 4 tallrikar.  

Hur många plommon blir det på  

varje tallrik? 

 

Under lektionen i idrott är det 28 

elever närvarande. De ställer upp  

sig i fyra rader med lika många i varje  

rad. Hur många elever är det då i  

varje rad?  

 

En bulle kostar 7 kr. Karin har 50 kr.  

Hur många bullar kan hon köpa? 
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Bilaga C Brev till föräldrar i årskurs 3 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Emma Lindhe och jag läser till lärare vid Linnéuniversitetet i Växjö med 

inriktning förskoleklass - årskurs 3. Just nu skriver jag mitt examensarbete inom 

matematik, där jag kommer göra en undersökning i årskurs 3. 

 

Syftet med undersökningen är att få reda på hur elever uppfattar division, samt vilka 

förutsättningar undervisningen ger för att eleverna ska förstå begreppet division. Som 

en del i detta tänker jag intervjua några elever för att få reda på deras tankar kring 

division. Undersökningen är anonym, varken skolans eller elevernas namn kommer att 

stå med i arbetet.  

 

För att få intervjua elever behövs tillstånd från vårdnadshavare. 

 

Jag är tacksam om ni fyller i nedanstående och lämnar till skolan så snart som möjligt, 

dock senast den 24/4. 

 

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till el222jm@student.lnu.se 

 

Tack på förhand! 

 

Emma Lindhe 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Ja, jag samtycker till att mitt barn blir intervjuad om begreppet division 

 

 Nej, jag vill inte att mitt barn blir intervjuad om begreppet division 

 

 

Elevens namn:_______________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift:_____________________________ 

 

 

Namnförtydligande:______________________________________ 
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Bilaga D Test av multiplikationstabeller 

 

2 ∙ 7 = __ 9 ∙ 2 = __  4 ∙ 5 = __ 7 ∙ 4 = __ 

 

2 ∙ 5 = __ 6 ∙ 2 = __  4 ∙ 8 = __ 9 ∙ 4 = __ 

 

2 ∙ 8 = __ 4 ∙ 2 = __  4 ∙ 4 = __ 4 ∙ 6 = __ 

 

 

3 ∙ 5 = __ 8 ∙ 3 = __  6 ∙ 5 = __ 7 ∙ 6 = __ 

 

3 ∙ 7 = __ 6 ∙ 3 = __  6 ∙ 9 = __ 6 ∙ 6 = __ 

 

3 ∙ 4 = __ 9 ∙ 3 = __  6 ∙ 4 = __ 8 ∙ 6 = __ 

 

 

5 ∙ 4 = __ 7 ∙ 5 = __ 

 

5 ∙ 9 = __ 8 ∙ 5 = __ 

 

5 ∙ 3 = __ 5 ∙ 5 = __ 

 

 

 

 

Här redovisas resultatet utifrån testet av eleverna tabellkunskaper i multiplikation. 

Resultatet redovisas i tabellen nedan utifrån antal fel av totalt 6 uppgifter till varje 

tabell.  

 

 

Tabell 2:an 3:an 4:an 5:an 6:an 

Elev           

Elev 1 0 0 0 0 2 

Elev 2 0 0 0 0 2 

Elev 3 0 0 0 0 1 

Elev 4 0 0 0 0 4 

Elev 5 0 0 1 0 2 

Elev 6 0 0 0 0 1 

Elev 7 0 0 0 0 0 

Elev 8 0 0 0 0 0 

Total 0 0 1 0 12 

 


