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Sammanfattning Litteraturstudien grundar sig i det faktum att vägen till förståelse för 

innebörden och funktionen av operationer med multiplikation och 

division är besvärligt för en del elever och lärare. De svenska elevernas 

låga resultat inom matematik från undersökningarna PISA och TIMSS är 

även oroande och därför är det av yttersta vikt att forska inom vilka 

strategier och metoder som faktiskt används i undervisningen om 

multiplikation, division och dess samband. Syftet med denna studie är att 

undersöka vad forskning beskriver om multiplikation, division och dess 

samband, och mer specifikt, att besvara frågeställningarna: vilka 

strategier och metoder beskriver forskning används i undervisning om 

multiplikation och division? Samt vilka strategier och metoder beskriver 

forskning används i undervisning om sambandet mellan multiplikation 

och division? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte 

har vi systematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga 

studier som berör det valda området. Resultatet visar att den strategi som 

används och upphöjs mest är arrays, dock visar de olika studierna att det 

finns många olika metoder som lärare kan använda när de arbetar med 

strategin. Inom vilka strategier och metoder som används för att förklara 

sambandet mellan räknesätten nämns även arrays som en effektiv metod. 

Resultatet visar även att forskarna helst ser att man undervisar 

multiplikation och division tillsammans istället för isär och på så sätt 

visar sambandet mellan dem. Problematiseringen av resultatet i denna 

studie är att majoriteten av studier som använts är internationella och 

därför kan inte resultaten representera hur lärare i Sverige arbetar med 

det valda området. Vidare forskning inom området kan vara att titta på 

hur ett fåtal svenska lärare undervisar om sambandet. Slutsatsen för 

studien är att lärare är i behov av djupare kunskap inom sambandet 

mellan multiplikation och division och för att få det måste fler strategier 

och metoder inom ämnet synliggöras. 
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Förord 

Undersökningsresultaten som PISA och TIMSS representerade 2012 angående de svenska 

elevernas matematiska kunskaper var oroande. Resultaten visade nämligen att elevernas 

kunskaper var under OECD ländernas genomsnittliga mått. Tre år senare visade resultaten en 

förbättring men de svenska eleverna låg fortfarande under genomsnittet. Än idag ligger de 

svenska elevernas matematiska kunskaper under snittet och detta ligger till grund för vårt 

intresse för grundskolans matematik. Utöver de låga resultaten har vi bedömt matematik som 

ett svårt och tråkigt ämne att arbeta med. I skolan fick vi höra att vi var mer “språkbarn” än 

“mattebarn” och detta användes som argument av både oss och våra lärare till varför vi inte 

gjorde särskilt bra ifrån oss inom ämnet. 

  

Matematik var något vi höll oss borta från fram till matematikkursen på Högskolan i 

Halmstad. Kursen var den tuffaste vi ställts inför på utbildningen men med hjälp av en duktig 

lärare kunde även dessa så kallade “språkbarn” för första gången bli “mattebarn”. Utöver den 

kunskap vi tog med oss från kursen tog vi även med oss ett nyfunnet intresse för ämnet. Vid 

20 års ålder kände vi för första gången i våra liv ett intresse för ämnet matematik och trots 

glädjen över det kunde vi inte skaka tanken att det var sorgligt att det tog så lång tid att finna. 

Intresset för matematik är något vi tycker bör upptäckas mycket tidigare än vi upptäckte det. 

Vi vill inte att våra elever ska behöva genomlida samma tuffa skolgång som vi gjorde, ämnet 

matematik ska vara ett roligt och spännande ämne att lära sig. För att kunna uppnå detta 

behöver vi ha med oss bra strategier och metoder inom matematik och det är därför vi har valt 

att undersöka det i denna litteraturstudie. 

  

Under arbetets gång har vi arbetat tillsammans och hjälpts åt. Momenten har delats upp 

mellan oss för att vara tidseffektiva men det har inte hindrat oss från att samarbeta. Ett 

moment som delades upp var läsningen av empirin vilket innebar att båda läste och 

sammanfattade studier. Studiernas metod, syfte och resultat skrevs ner i ett dokument på 

internet som båda hade tillgång till och som har använts kontinuerligt under arbetets gång. 

Med hjälp av dokumentet kunde vi se vad varandras artiklar handlade om och på så sätt 

tillsammans skriva fram ett resultatavsnitt. Vi har båda haft starka åsikter under studiens gång 

och därför har båda varit involverade i skrivandet av varje avsnitt i studien. 

  

Avslutningsvis vill vi tacka läraren vi hade under matematikkursen på Högskolan i Halmstad, 

eftersom han lyckades hjälpa oss upptäcka intresset för matematik. Tack Mattias Rundberg, 

för att du lyckades göra det ingen av våra tidigare lärare lyckats göra. Vi vill även tacka för 

det stöd vi fått av våra handledare Åsa Bengtsson och Ronny Severinsson, utan dem hade 

denna litteraturstudie inte blivit färdig. Slutligen vill vi tacka varandra för gott samarbete och 

för det otroliga drivet att klara oss igenom alla långa och slitsamma dagar med studien. 

  

Julia Bengtsson & Isabell Gullvén 

Halmstad den 1 Juni 2018 
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Inledning 
Matematikkunskaper är en av många kunskaper som behövs för att klara av livet och 

vardagen. Det är inte ovanligt att höra att matematik är svårt och tråkigt och att elever säger 

att de är dåliga i matematik och att de inte förstår någonting. En känsla som denna blev en stor 

del av våra liv när vi läste matematikkursen på högskolan i Halmstad. Tidigare undvek vi 

matematiken, men efter kursen på högskolan framkom ett nyfunnet intresse för ämnet och av 

den anledningen valdes matematik som ämne och multiplikation, division och dess samband 

som arbetsområde för denna litteraturstudie. Litteraturstudien har utgångspunkt i att elever 

ofta har svårigheter med förståelsen för multiplikation, division och sambandet mellan dessa 

och fokuserar på de elever som går i förskolan till årskurs 4. Arbetet kommer följaktligen 

inriktas på att undersöka hur lärare skapar förståelse för eleverna samt hur förståelsen för 

begreppen kan förbättras eller försämras med olika metoder och strategier. 

Bakgrund 
Litteraturstudiens fokus är hur lärare undervisar om multiplikation, division och dess 

samband. Intresset för det valda ämnet och arbetsområdet grundar sig till stor del i de 

observationer som gjorts på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Enligt Skolverket 

(2017: 57) ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att använda 

matematiska begrepp och samband dem emellan. Eleverna kan ha svårt att se och förstå 

multiplikation och division samt sambandet dem emellan. Om elever ska förstå och använda 

samband är det därför relevant att inlärning av olika räknesätt presenteras på ett enkelt sätt. 

Sambandet mellan multiplikation och division  

Elever kan se och använda sig av sambanden som finns inom de fyra räknesätten. Heiberg 

Solem, Alseth & Nordberg (2011: 175) menar till exempel att elever vet att fem tiokronor är 

detsamma som 50 kronor. Heiberg Solem et al. (2011: 175) påpekar även att elever tidigt får 

lära sig detta då de arbetar med att dubblera. Elever arbetar med multiplikation och division 

innan de ens är medvetna om det. Elever lär sig nämligen hur de dubblerar och halverar, 

vilket är ett samband. Sambanden mellan multiplikation och division kan däremot vara 

svårare att greppa. McIntosh (2008: 69) påpekar till exempel att även om “att dela” är en 

vanlig och välbekant aktivitet för mindre barn, är vägen till förståelse av innebörden och 

funktionen av operationer med multiplikation och division besvärlig för en del elever. 

Nationella och internationella studier om svenska elevers matematik 

Det finns två internationella undersökningar som tittar på elevers kunskaper inom matematik, 

Programme for International Student Assessment (PISA) och Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS). PISAS (2015: 9) fokus är att undersöka i vilken 

grad länders utbildningssystem rustar 15-åriga elever för framtiden. Undersökningen görs 

med olika prov inom tre kunskapsområden: naturvetenskap, läsförståelse och matematik. 

TIMSS (2015: 10) är i likhet med PISA en undersökning där grundskoleelevers kunskaper 

inom matematik undersöks och jämförs i ett internationellt perspektiv. PISA och TIMSS 
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resultat från 2012 visade att svenska elever låg under Organisation for Economic Co-

operation and Developments (OECD) genomsnitt och därför sattes det in åtgärdsprogram. 

Undersökningarnas resultat från 2015 visade sedan att svenska elever förbättrat sina resultat 

inom ämnet matematik (TIMSS, 2015: 20). Det framgår dock i TIMSS att elever i årskurs 8 

har visat störst utveckling och elever i årskurs 4 fortfarande presenterade låga resultat. 

De fyra räknesätten 

Enligt Heiberg Solem et al. (2011: 174) är standardalgoritmerna för multiplikation och 

division mycket mer komplicerade än de som tillhör addition och subtraktion. McIntosh 

(2008: 69) skriver att vägen till förståelse för innebörden och funktionen av operationer med 

multiplikation och division är besvärligt för en del elever vilket innebär att även han anser att 

det är dessa två räknesätt som elever tenderar att ha svårt för. En anledning till att detta är 

svårt för såväl elever som lärare är att räknesätten ses som tvådimensionella räkneoperationer 

jämfört med endimensionella som addition och subtraktion gör (McIntosh, 2008: 73). Vidare 

skriver McIntosh (2008: 73) att förståelse av multiplikation bygger på att eleverna har 

förmågan att se grupper av föremål som en enhet. Om eleverna inte har utvecklat den 

förmågan har de svårt att förstå meningen med att räkna multiplikation. 

  

När eleverna går vidare med att räkna division kan det bildas fler missuppfattningar och 

svårigheter. McIntosh (2008: 74) skriver att division är mer komplicerat än vad multiplikation 

är, eftersom att division kan handla om två olika aspekter, nämligen delningsdivision och 

innehållsdivision. Att räkna med division kan även ge upphov till “rest” vilket många elever 

upplever som särskilt svårt. En del elever har även svårt för begreppet “likadelning”. Till 

vardags kan likadelning mellan eleverna ske på ett orättvist sätt, när de sedan ska räkna 

division och man ska dela lika i exempelvis 3 lika stora högar uppstår förvirring hos eleverna. 

McIntosh (2008: 74) förklarar att när siffrorna i en räkneoperation som innehåller division ska 

omvandlas till symboler brister den begreppsliga förmågan hos eleverna, då komplexiteten i 

det muntliga språket blir för rörigt att ta till sig. 

Mål för lärare och elever 

På grund av att matematikundervisning upplevs vara svårt för både lärare att undervisa i samt 

för elever att förstå är ämnet ytterst viktigt att utveckla och forska om (McIntosh, 2008: 73). 

Utifrån de oroande matematik resultaten från PISA (2015) och TIMSS (2015) är det högst 

relevant för både lärare, elever samt Sverige att resultaten ökar. Utifrån Skolverket (2017: 57) 

har lärare krav på sig att lära sina elever att använda matematiska begrepp och kunna använda 

sambanden mellan dem. Skolverket (2017: 57) skriver även om att eleverna ska få 

förutsättningarna för de fyra räknesättens egenskaper och samband samt hur de ska använda 

dessa i olika situationer. Lärare ska alltså ge alla elever förutsättningar att uppnå de mål och 

kunskapskrav som Skolverket (2017) satt angående de fyra räknesätten. I årskurserna F-3 

ansvarar lärare på så sätt för att skapa elevernas kunskapsgrund. I det centrala innehållet för 4-

6 skriver Skolverket (2017: 58) att elever ska kunna använda metoder för att räkna med 

naturliga tal både skriftligt och vid huvudräkning. De krav som ställs i 4-6 bygger alltså 
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vidare på den kunskap som eleverna ska ha när de kommer från årskurs 3. Kunskapen 

eleverna får i årskurserna F-3 byggs således vidare när eleverna blir äldre och därför gäller det 

för lärare att använda sig av metoder som förtydligar och underlättar att se sambandet mellan 

multiplikation och division så tidigt som möjligt. 

  

Det centrala innehållet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2017: 57) lägger vikt vid att eleverna ska lära sig om de fyra räknesättens 

egenskaper och samband samt användning i olika situationer. Det faktum att detta centrala 

innehåll uppfattas vara svårt att uppnå resulterar i att vi vill forska om det. Vi anser att det 

vore intressant att se hur lärarna arbetar för att försöka uppfylla målet. På vilka sätt arbetar 

dem, vilka metoder och strategier använder dem för att lära ut? Vi vill följaktligen se vilka 

strategier som genom tidigare forskning visar sig användas i undervisningen om 

multiplikation och division samt i undervisningen om sambandet mellan räknesätten. 

  

Centrala begrepp 

Centrala begrepp som behandlas i denna litteraturstudie är samband, metoder och strategier. 

Med ordet samband menas det att det finns en koppling mellan olika saker, det vill säga att i 

denna studie är ordets sammanhang bundet till de kopplingar som finns mellan räknesätten 

multiplikation och division. Med ordet metod menas en teknik som används för att förmedla 

kunskap alltså sätts ordet i det sammanhang där det diskuteras de undervisningsmetoder 

lärarna använder för att lära ut. Det sista begreppet strategier menas med att planera, att tänka 

i förväg och komma på ett passande tillvägagångssätt. Det sammanhang som strategi sätts i 

studien är att lärare använder olika strategier som deras tillvägagångssätt i undervisningen. 

Problemområde 

Problemområdet för studien är att det finns få undervisningsstrategier- och metoder som 

fokuserar på sambandet mellan multiplikation och division samt att elever har svårigheter 

med sambandet mellan räknesätten (McIntosh, 2008: 73-75). För att lära ut sambandet mellan 

räknesätten måste lärare ha en blick för ämnet för att kunna sätta in begrepp och aktiviteter i 

större sammanhang (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg 2011: 21). En form av förkunskap 

måste alltså finnas hos lärare för att förmedla kunskapen till elever och denna förkunskap går 

inte att finna med hjälp av redan existerande metoder. Problemet blir således att en högre 

kunskap inom sambandet mellan multiplikation och division måste nås, lämpligen med hjälp 

av användbara strategier och metoder.  

  



 

4 

 

Syfte och frågeställning 

I studien är fokus att titta på vad för sorts metoder och strategier som används i undervisning 

av tre svåra områden inom matematiken. De valda områdena är multiplikation, division och 

samband mellan räknesätten. Syftet med studien är att studera undervisningsmetoder och 

strategier för multiplikation och division samt hur lärare kan undervisa om sambandet mellan 

dessa två räknesätt. För att mer precist kunna undersöka syftet har två frågeställningar 

formulerats.  

 

Fråga 1. Vilka strategier och metoder beskriver forskning används i undervisning om 

multiplikation och division? 

Fråga 2. Vilka strategier och metoder beskriver forskning används i undervisning om 

sambandet mellan multiplikation och division? 

 

Metod 
Detta kapitel presenterar tillvägagångssättet och de metoder som använts för att samla in det 

empiriska materialet till studien. Metoden är att göra systematiska sökningar i olika databaser 

som har relevant forskning till litteraturstudien. Databaserna som använts har tillgång till 

nationell och internationell forskning. Manuella sökningar har även gjorts, vilket innebär att 

sökningar har gjorts i referenslistor från redan funnen litteratur. Kapitlet avslutas med en 

analys där olika forskningsresultat tematiseras och analyseras. 

Datainsamlingsmetod 

För att samla in empirin till studien behövde syfte, frågeställning och sökord först vara klara. 

Utifrån de valda sökorden söktes relevant forskning i två databaser, Educational Resources 

Information Center (ERIC) och SwePub. Tillgång till databaserna har givits via Högskolan i 

Halmstads bibliotek. Insamlandet av empirin skedde genom systematiska sökningar i ovan 

nämnda databaser. Databaserna innehåller avgränsningar som kan göras för att få fram 

relevant forskning. Peer-reviewed och årtal var två val som användes för att avgränsa studien. 

Avgränsningarna som gjordes innebar att resultatet enbart visade granskade studier samt 

studier inom de valda årtalen. För att finna den senaste forskningen inom området 

avgränsades sökningen med årtalen 2000-2018 i båda databaser, vilket innebar att strategier 

och metoder som används idag fanns med i de 208 resultat som framkom i ERIC. När 

avgränsningarna var gjorda valdes sedan den forskning som var relevant ut. 

Sökstrategi 

Vid sökningarna i de olika databaserna har The Boolean Machine använts, vilket innebär att 

de olika sökorden är uppdelade i kategorier och i sökningarna har ett AND används mellan 

kategorierna för att avgränsa träffarna och ett OR mellan de olika sökorden inom 

kategorierna. Genom att sätta ett OR mellan sökorden inom kategorierna har sökningarna 

breddats med att både söka studier som innehåller multiplikation och division. Trunkering har 
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också använts för att bredda sökningarna, med trunkering menas att en * sätts i slutet av ett 

ord för att få fram fler ändelser. Multiplikation är ett av de ord som har trunkerats. För att 

ytterligare bredda sökningen av forskning, söktes det även på relevanta examensarbeten i 

Google. Delvis gjordes detta för att få stöd i skrivandet men även för att få tillgång till 

doktorsavhandlingar, artiklar och rapporter och se om dessa referenser var relevanta även för 

denna studie. 

  

Sökorden till denna studie är framtagna ur syftet och frågeställningarna och för att undvika 

irrelevanta studier är de begrepp som är mest centrala de valda sökorden. För att bredda 

sökningen har sökorden även formulerats på engelska. Med svenska och engelska sökord blev 

det möjligt att söka i de databaser som innehåller relevant forskning skriven på engelska. I 

SwePub skedde fåtalet svenska sökningar med hjälp av följande sökord; multiplikat*, divis*, 

grundskola och undervisningsmetoder. Val av svenska sökord till denna databas berodde på 

att sidan presenterar svensk forskning. Det gjordes även sökningar i SwePub med hjälp av 

följande engelska sökord; multiplicat*, divis*, elementary school, elementary education, 

teaching method* och multiplicative structures. Anledningen till att sökningar gjordes med 

hjälp av de engelska sökorden berodde på att även om sidan publicerar svensk forskning är 

den mesta forskningen skriven på engelska. Det behövdes sökas på såväl svenska som 

engelska sökord för att mer empiri skulle hittas. De engelska sökorden användes även till 

sökningar i databasen ERIC. Databasen var relevant till att leta empiri i, då den hanterar 

utbildningsvetenskaplig forskning som är skriven på engelska. 

  

Vid val av sökord var det noga att titta på vilka ord som gav flest relevanta sökningar. Ett 

sökord som var väsentligt att söka på var grundskola eller elementary school, då fokus för 

studien ligger inom det åldersspannet. Om inte grundskola eller elementary school var med 

som ett sökord blev sökningarna heller inte därefter. Studier från högstadiet eller gymnasiet 

kom då också med i sökningarna. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka strategier 

som används inom undervisning i multiplikation och division. De sökningar som först gjordes 

innehöll sökordet strategier som står med i syftet. Sökordet uppfattades dock för brett och 

erhöll inte det resultat som ansågs relevant för litteraturstudien. För att få fram mer relevant 

och intressant forskning ändrades sökordet strategier därför till undervisningsmetoder. 

  

Vid sökningar i databaserna kom relevant resultat enbart fram vid användning av väl valda 

sökord. Det var viktigt att använda de sökord som representerade syftet och frågeställningar 

på bästa sätt. Först gjordes det till exempel sökningar med raka översättningar av de svenska 

sökorden på engelska, detta gav dock inget relevant resultat och därför var sökorden tvungna 

att omformuleras. Genom många sökningar och olika förslag till engelska sökord kunde en 

precisering om vilka sökord som passade bäst ske. När de mest relevanta sökorden hade 

hittats sattes dessa ihop till en söksträng för att användas tillsammans och på så sätt få fram 

det empiriska materialet. 
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Söksträng 

För att göra sökningen starkare och för att få fler resultat kategoriserades sökorden i olika 

söksträngar. Den första söksträngen som användes blev till exempel multiplicat* OR divis* 

och användes i båda databaser. Söksträngen användes först för att få en uppfattning om hur 

mycket forskning det fanns inom det valda området. När peer-reviewed och årtal hade lagts 

till gav söksträngen 10 793 träffar i databasen ERIC. Utifrån rubrikerna på resultaten sållades 

forskningen ut i vilka som ansågs relevanta till studien och vilka som ansågs irrelevanta. För 

att smalna av sökningen till mer relevant forskning användes en annan söksträng. Söksträngen 

som användes blev elementary education AND elementary school mathematics AND 

multiplicat* OR divis*, denna söksträng smalnade av resultatet och gav 21 träffar i ERIC. 

Söksträngen användes även i Swepub men gav tyvärr enbart en relevant artikel då antalet 

artiklar som kom fram var få. Utifrån de sammanlagda 22 träffar från databaserna var alla av 

relevans för denna studie och valdes därför som första urval. Vid ett andra urval uppdagades 

det att 8 artiklarna från ERIC låg utanför studiens intresse och kunde därför inte längre platsa 

som empiriskt material. Andra urvalet resulterade i 13 artiklar, varav 12 är från ERIC och en 

är från SwePub, följaktligen är det dessa 13 artiklar som har använts som empiriskt material 

till denna studie. 

Manuellt urval 

Manuella sökningar gjordes efter sökandet i databaserna för att bredda empirin till studien. De 

manuella sökningarna innebar att det söktes efter mer relevant forskning inuti den redan funna 

empirin. De manuella sökningarna gjordes i varje funnen empiris referenslista. I 

referenslistorna kunde studier finnas som inte kommit fram i söksträngarna som var av 

intresse för att bredda empirin till denna litteraturstudie. Forskare som hittades och därpå 

söktes på var Jenny Young-Loveridge och Brenda Bicknell. Det visade sig dock att flertalet av 

de studier som Bicknell skrivit hade skrivits tillsammans med Young-Loveridge och därför 

hittades det inga relevanta studier genom dessa manuella sökningar. 

 

Urval 
De slutgiltiga källor som kommer att användas som empiriskt material i litteraturstudien har 

samlats in och analyserats i syfte till att besvara studiens frågeställningar. Källorna är utvalda 

för att kunna ge både kvalitativa samt kvantitativa resultat till litteraturstudien. 

Artikelöversikten användes för att få en tydlig struktur. Källorna som har valts ut är av olika 

slag, några är intervjustudier, andra är experimentella, kvasi-experimentella och andra är 

enkätstudier. Källorna som har valts ut belyser i huvudsak olika metoder och strategier för hur 

lärarna kan arbeta med multiplikation och division med eleverna. Ett annat fokus är hur 

eleverna uppfattar arbetssättet och hur mottagliga eleverna är för detta. För att hitta relevant 

material till litteraturstudien har fokus varit att hitta studier som presenterar olika 

undervisningsmetoder för hur läraren kan arbeta med multiplikation och division. Av de 

sökningar som har gjorts, har fokus varit att finna studier som fokuserar på åldersspannet F-3. 

Åldersspannet fick dock ändras till förskolan upp till årskurs 4 i det svenska skolsystemet. 

Ändringen var nödvändig på grund av att majoriteten av de källor som hittats var 
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internationella. Studierna presenterar andra skolsystem än det som finns i Sverige, och några 

skolsystem börjar därför undervisa om multiplikation och division tidigare än vad de svenska 

skolorna gör. Studier som berör årskurs 4 har även tagits med eftersom resultaten är 

applicerbara på svenska elever då läroplanens kunskapskrav (Skolverket, 2017: 56) i 

matematik framhåller att elever ska förberedas inför kommande studier i grundskolan. 

Analysmetod  

Bearbetning   

De slutgiltiga källorna som utgör det empiriska materialet i litteraturstudien har samlats in och 

analyserats i nära relation till litteraturstudiens syfte för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Första steget efter att empirin var insamlad var att få en överskådlig blick om 

källornas syfte, metod, population och årskurs. En artikelöversikt gjordes för att kunna 

sammanfatta källorna på ett systematiskt sätt. Rubriker som användes i artikelöversikten är 

författare, år, syfte, metod, population och årskurs (se bilaga a).  

 

Efter sammanfattningen av källorna i artikelöversikten fortsatte arbetet med att djupläsa den 

insamlade empirin. Syftet var att få en bredare syn av vilka källor som skulle vara relevanta 

för litteraturstudien. För att se vilka källor som var relevanta lästes hela studien och det skrevs 

en sammanfattning om vardera källa och källans resultat. Kriterier sattes inför läsandet för att 

konstatera om källorna var relevanta för studien. Första kriteriet var att källan skulle innehålla 

strategier som var användbara vid räkning av multiplikation och division och dess samband i 

skolans undervisning. Här föll några källor bort, då de enbart tog upp strategier som var 

användbara vid räkning med multiplikation och division och inte sambandet dem emellan. 

Andra kriteriet var att fokusera på åldersspannet F-3, vilket sedan breddades till att fokusera 

på åldersspannet förskolan till 4.  

Temaöversikt 

Fortsatta bearbetningen av källorna genomfördes genom att läsa källorna och ställa dem i 

relation till varandra, på så vis framkom olika teman. Alla 13 studier lästes noggrant igenom 

för att finna relevanta teman. Teman som ansågs relevanta för studien var de ämnen som flera 

studier tog upp i sitt resultat. När alla studier hade lästs urskiljdes det att fyra ämnen togs upp 

flertalet gånger. Ämnena som togs upp var sambandet mellan multiplikation och division och 

hur man kan dela upp olika siffror i grupper, t.ex. att siffran fyra kan delas upp i två grupper. 

Ett tredje ämne som hittades handlade om olika arbetssätt för undervisning i division och det 

sista ämnet handlade om strategin arrays, vilket innebär att du arbetar med ett rutmönster för 

att konkretisera att till exempel 3x4 och 4x3 ger samma resultat (se bilaga b). Ämnena som 

hittades var sedan de teman som valdes ut och som har använts som rubriker i resultatet.  

 

För att konkretisera de 4 teman som hittades gjordes en temaöversikt (se bilaga c), i 

översikten synliggörs det vilket tema de olika artiklarna berör. Under sökningen av teman 
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uppdagades det att artiklarna ofta inte bara tog upp ett relevant tema utan diskuterade ofta två 

eller flera, det var till exempel vanligt att studier diskuterade ämnet uppdelning i grupper samt 

strategin arrays. Artiklarna som skrev om fler än ett ämne hade därför resultat som var 

intressant inom flera teman och inkluderades därför i temaöversikten och i resultatavsnittet 

inom alla de teman som artiklarna berörde.  

Resultat 
För att kunna svara på frågeställningarna kommer litteraturstudiens resultat att presenteras i 

detta kapitel. Resultaten kommer att framställas i fyra olika teman. Det presenterade 

resultaten kommer sedan att presenteras i relation till varandras likheter och skillnader i 

respektive tema. Det första temat är samband och handlar om sambanden som uppstår inom 

multiplikation men även mellan multiplikation och division. Under rubriken uppdelning av 

grupper diskuteras strategin att arbeta med grupper i undervisningen om multiplikation och 

division. Nästa rubrik är strategier inom division och under denna rubrik tas det upp olika 

användbara strategier. Det sista temat är arrays som undervisningsstrategi, detta tema 

diskuterar fördelar och nackdelar som finns med strategin. 

Samband 

I en studie med experimentell design som är gjord i Sverige har Larsson (2015) syftet att 

undersöka elevers förståelse för multiplikation. Studien är gjord på 20 svenska elever som är 

mellan 10-13 år gamla. I studien fick eleverna lösa uppgifter enskilt och i grupp, de fick lösa 

uppgifter och förklara dem i intervjuer och de fick även lösa uppgifter och förklara dem i 

diskussioner med klasskamrater. Larsson (2015) använde ett analytiskt verktyg som 

utformades för att kunna fånga de förbindelser som elever gör mellan tre viktiga komponenter 

i lärandet av multiplikation. De tre komponenterna Larsson (2015) lyfter fram som viktiga är 

följande: beräkningsakten, de aritmetiska egenskaperna och multiplikativa representationer. 

Larsson (2015) menar på att dessa tre komponenter är viktiga för elevernas lärande av 

multiplikation men för en djupare kunskap inom multiplikation är det förbindelserna mellan 

komponenterna som är av vikt. 

  

Resultatet från det analytiska verktyget är uppdelat i tre olika tabeller där Larsson (2015: 206) 

diskuterar olika uppgifter och beräkningar eleverna fick göra inom olika områden. Första 

tabellen representerar samband mellan beräkningar och egendom. Utifrån de test som 

eleverna fick göra såg Larsson (2015: 206) att elever gör kopplingar mellan upprepad addition 

och distribution då elever vid en beräkning av 20 · 50 delade upp 20 i två tiotal. Ett annat 

samband som blev tydligt var mellan upprepad addition och associativa lagen då några elever 

beräknade uppgiften genom att skriva ut tjugo 50 grupper och på så sätt såg att dessa kunde 

omvandlas till tio 100 grupper. Utifrån tabell två som visade samband mellan egendom och 

representationer var data hämtade från elevdiskussioner. Från elevdiskussionerna såg Larsson 

(2015.207) att elever förklarade multiplikation som siffror du arbetar med efter tydliga regler. 

En förståelse för sambandet mellan kommutativitet och lika grupper men även sambandet 

mellan kommutativitet och rektangulära arrays synliggjordes därför. Utifrån 

elevdiskussionerna kunde Larsson (2015: 207) även tyda att det vanligaste förekommande 
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sättet att representera multiplikation var som lika grupper, vilket berodde på att eleverna 

använde representationen för att förklara egenskaper men även för att kunna förstå 

beräkningar. Larssons tredje tabell presenterar sambandet mellan beräkningar och 

representationer och resultatet visar att eleverna använde anslutningar mellan lika grupper och 

egna uppfunna strategier istället för rektangulära arrays (se bilaga b). 

 

Resultatet visar att sambandet är viktigt för att förstå matematiska koncept. Larsson (2015: 

210) diskuterar att eleverna ska använda rätt egenskaper och att vid en uträkning veta att det 

är just den de ska använda. De behöver inte veta vad den heter men de ska ha förmågan att 

kunna välja den. Larsson (2015: 210) diskuterar att elever inte ska överanvända olika 

egenskaper och påpekar att den kommutativa egenskapen överanvänds. Elever tror nämligen 

att siffrornas ordning inte spelar roll i subtraktion eftersom det inte gör det i addition. Hon 

skriver vidare att olika representationer av multiplikation, både kontextuella och visuella 

diskuteras vara viktiga verktyg för elever att “organisera deras tänkande och resonemang”. 

Sammanfattningsvis anser Larsson (2015: 210) att de tre komponenter hon har tittat på är de 

mest centrala i inlärningen och förståelsen av multiplikation.   

  

Hurst (2017) diskuterar även sambandet mellan multiplikation och division men har fokus på 

andra komponenter. Studien är gjord i Australien med hjälp av sjutton klasser och i England 

med hjälp av två klasser. Totalt var 167 elever från årskurs 2, 205 elever från årskurs 3, 173 

elever från årskurs 4 och deras lärare medverkande i studien. Studien pågick under loppet av 

tre och ett halvt år och under den tiden samlades data in med hjälp av ett multiplikativt test på 

åtta uppgifter samt med hjälp av intervjuer. Studiens syfte är att undersöka om elever i 

grundskolan kan se sambandet mellan multiplikativa förhållanden som multiplikativ array, 

faktorer och nämnare, kommutativa lagen, antal lika grupper och det omvända förhållandet 

mellan multiplikation och division. Huvudsakligen handlar studien om förståelsen för 

matematikens struktur.   

  

I resultatet presenterar Hurst (2017: 7) data från provet eleverna gjort med hjälp av olika 

tabeller. Tabellerna presenterar hur många som svarade rätt på uppgiften i antal och procent. 

Tabellerna visar att utifrån det fullständiga provet varierade resultaten avsevärt från uppgift 

till uppgift. I uppgifterna 7a och 8a tittade Hurst (2017: 7) på den kommutativa egenskapen 

och den omvända relationen mellan multiplikation och division. Utifrån resultatet kunde han 

tyda att en stor majoritet identifierat de rätta uttrycken att använda, dock kunde bara en 

minoritet förklara varför. Av alla 545 elever som gjorde testet var det enbart tio elever som 

svarade fel på varje uppgift och sju elever som svarade rätt på sju eller åtta uppgifter. Bortsett 

från dessa elever svarade alltså en majoritet av eleverna rätt på olika antal uppgifter. 

  

Hurst (2017: 12) skriver i resultatet att de bevis som presenteras från testet visar att eleverna 

håller kunskap om bitar av de olika komponenterna men att den sammanhängande bilden 

saknas. Eleverna har alltså inte utvecklat en förståelse för hur komponenterna är kopplade och 

kan därför inte formulera en förståelse med hjälp av grundläggande matematiskt språk. 
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Hurst (2017: 12) nämner att elevernas förståelse var bristande när eleverna skulle förklara det 

omvända förhållandet mellan multiplikation och division. Majoriteten av elever kunde 

nämligen identifiera när detta användes men de kunde inte förklara sambandet mer än att säga 

att “multiplikation och division är från samma familj”. Detta poängterar Hurst (2017: 12) 

genom att eleverna har en förtrogenhet med proceduren med inte nödvändigtvis konceptet. 

  

Utifrån de intervjuer Hurst (2017: 12) gjorde med lärarna kunde han tyda att det inte bara är 

eleverna som har svårt med multiplikativa begrepp. Lärarna hade en okänd kunskap om dessa 

begrepp och det blev tydligt att lärarnas kunskap var högst begränsad inom begreppet arrays. 

Hurst (2017: 12) menar att denna ofullständiga kunskap öppnar dörrar för missuppfattningar 

av eleverna och att dessa missförstånd kan vara svåra att förstå och identifiera. Hurst (2017: 

12) anser att undervisningen av svåra begrepp som arrays, faktorer och olika grupper måste 

göras på ett hållbart sätt där läraren använder idéerna som verktyg att arbeta med istället för 

modeller klassen bara utgår ifrån. 

  

Avslutningsvis diskuterar Hurst (2017: 13) att den matematiska strukturen innehåller länkar 

och kopplingar mellan arrayen, faktoriseringen, faktorpar, lika grupper och de två 

egenskaperna - kommutativitet och omvändhet. Studiens resultat visar att de flesta eleverna 

vet om några av dessa fyra underliggande idéer men de har ingen kunskap om sambandet 

mellan dem och kan därför inte formulera en förståelse för de två egenskaperna. Av alla 545 

elever som gjorde testet var det enbart fyra elever som kunde dra dessa samband. Hurst 

(2017:13) anser att dessa elever kunde se sambanden för att de gjorde de “sammanslagna 

prickarna” för sig själva och att deras högre kunskap inte berodde på den undervisning 

eleverna fått av lärarna. Utifrån de resultat Hurst (2017:13) fått fram i studien har han kommit 

till slutsatsen att om inte lärare har en rik förståelse för matematisk struktur på ett processuellt 

och begreppsmässigt sätt kommer de inte vara kapabla att göra sambanden mellan 

matematiska idéer tydliga för deras elever. 

  

Vidare diskuterar även Zazkis och Rouleau (2017) sambandet mellan multiplikation och 

division i sin studie. Studien är gjord i Kanada med hjälp av 22 grundskolelärarstudenter som 

medverkade genom att bli intervjuade, svara på enkäter och delta i klassdiskussioner. Syftet 

med studien var att undersöka om ordningen man undervisar multiplikation och division 

spelar någon roll. Mer specifikt ville forskarna titta på om division kan undervisas före 

multiplikation. Utifrån de olika diskussioner och enkäter som studenterna fick göra såg Zazkis 

och Rouleau (2017: 16) att majoriteten av studenterna var beroende av BEDMAS vilket är en 

förkortning som används för att återkalla den konventionella ordningsföljden. I BEDMAS står 

B för parenteser, E står för exponenter, DM står för delning och multiplikation och AS står för 

addition och subtraktion. När det kommer till DM i förkortningen innebär den “vilken som är 

först från vänster till höger”, detta innebär att D som står för division är först och därför 

använder studenterna det som argument till varför division ska undervisas före multiplikation. 

  

Zazkis och Rouleau (2017: 17) menar att BEDMAS som pedagogiskt tillvägagångssätt kan 

förstärka ett kognitivt hinder hos eleverna snarare än att förhindra det. Zazkis och Rouleau 

(2017:17) skriver vidare att BEDMAS ska användas för att hjälpa till med minnet, dock är 
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strategin problematisk då den i vissa situationer tillämpar fel ordning och på så sätt förstärker 

elevers uppfattning om att matematiken är en samling av slumpmässiga regler. Zazkis och 

Rouleau (2017: 18) menar att om lärare ska använda BEDMAS ska det inte användas i form 

av ordning av räknesätten utan lärare ska istället arbeta med DM och AS så som de står, 

tillsammans. Forskarna menar att de operationer med samma prioritet bör övervägas att 

undervisas tillsammans, alltså ska division och multiplikation undervisas tillsammans. 

Slutligen påpekar Zazkis och Rouleau (2017:18) att BEDMAS är ett bra arbetssätt eftersom 

kunskap redan finns, vilket innebär att elever bör ställas inför de fyra räknesätten i ordning 

innan de introduceras till dess exponenter. Forskarnas resultat påvisar alltså att lärare inte kan 

sätta in ett arbetssätt som handlar om att lära om och minnesträna det som redan blivit inlärt 

om det inte skett någon tidigare undervisning om ämnet. 

  

Sammanfattningsvis synliggjordes likheter och skillnader mellan Larsson (2015), Hurst 

(2017) och Zazkis, Rouleaus (2017) studier. Artiklar som tagits upp inom detta tema handlar 

alla om sambandet mellan multiplikation och division. En likhet som finns mellan dem är att 

multiplikation och division bör undervisas tillsammans då sambandet mellan dem är starkt.  

Mellan Larssons (2015) och Hursts (2017) studier synliggjordes flertalet likheter då dessa 

handlar specifikt om samband. En likhet som går att tyda från Larssons (2015) och Hursts 

(2017) resultat är att elever men även lärare har svårt för samband och att det finns en brist på 

kunskap inom detta område. Studien som skiljer sig mest åt är Zazkis och Rouleaus (2017) 

studie, eftersom den inte handlar om sambandet i samma grad som de två första. Fokus i den 

studien är på ordning där samband används som en orsak. Slutligen är skillnaden mellan 

Larssons (2015) och Hursts (2017) studier att de komponenter och begrepp som de anser är 

viktiga i undervisningen om multiplikation och division varierar. 

Uppdelning i grupper 

I en Nya Zeeländsk studie som Bicknell och Young-Loveridge (2015) har gjort, har de genom 

en observationsstudie och intervjustudie följt två klasser och deras lärare från förskolan till 

årskurs 1. Eleverna som deltog var lika många pojkar som flickor och hade flera olika 

nationaliteter. I studien användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvalitativa 

metoden användes vid interaktion med lärarna. Syftet med studien var att tillhandahålla elever 

med olika matematiska strategier för att kunna utveckla en större matematisk förståelse för 

uppgifter som innehåller multiplikation och division. I resultatet framkom det en specifik 

strategi som lärarna använde sig av i studien för att lära ut multiplikation och division. 

Strategin som presenteras är att eleverna kan dela upp siffror i grupper. Det som ges exempel 

på i studien är hur 3 grupper om 10 hjälper eleverna att förstå platsvärdet på siffrorna samt att 

eleverna lär sig att det inom grupper om tal finns multiplikation. När eleverna sedan har befäst 

kunskapen om hur multiplikation inom grupper om ett tal förhåller sig, kan eleverna gå vidare 

med att räkna division med samma strategi. Eleverna har på så vis fått en förståelse för 

siffrornas värde och kan då sammankoppla multiplikation och division. Avslutningsvis visade 

resultatet också att eleverna med hjälp av att arbeta med grupper om en siffra får med sig ett 

helhetstänk som kan användas när de räknar med multiplikation och division. 
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Ytterligare en studie som tillhandahåller strategier för såväl multiplikation som division är 

studien som forskarna Young-Loveridge, Bicknell och Lelieveld (2016) har gjort. Studien är 

gjord i Nya Zeeland och omfattar 18 femåringar i förskolan och deras lärare. Syftet med 

studien var att bygga upp elevernas begreppsförmåga inom området för multiplikation och 

division. I studien användes en kvalitativ metod där forskarna använde diagnosbaserade 

intervjuer för att ta reda på vad eleverna hade för kunskaper om förståelse för antal och deras 

problemlösningsförmåga. 

 

Eleverna blev introducerade till att börja arbeta med uppdelning i grupper om en siffra. 

Eleverna började med siffran två i varje grupp, exempelvis att eleverna gjorde fyra grupper 

med två i vardera (2+2+2+2=8). Eleverna gjorde detta i räknandet av multiplikation och 

division, då eleverna kände sig trygga och hade i tidigare arbete arbetat med siffran två. När 

eleverna sedan hade befäst hur räkning med siffran två gick till, gick de vidare med att räkna 

med grupper om en annan siffra. Resultatet som Young-Loveridge et al. (2016: 71) kom fram 

till var att med hjälp av att börja undervisa eleverna i något som är välkänt för dem som par 

om två var, utmynnade det till att bli något som eleverna kunde skapa intresse för och vilja 

lära sig mer av. Ordet par kan däremot vara ett svårt begrepp för eleverna att lära sig, då 

begreppet grupper om två är ett likartat begrepp. 

  

Bicknell och Young-Loveridge (2015) skriver även i sin studie att börja arbeta i grupper om 

en siffra är ett bra sätt för eleverna att skapa en grund att stå på när det gäller att räkna med 

multiplikation och division. Likaså tar Bicknell och Young-Loveridge (2015) upp att eleverna 

har svårt med att förstå begreppen hur många grupper och hur många i varje grupp. Har inte 

eleverna en förståelse för dessa begrepp tenderar det till att de har svårt att förstå sambandet 

mellan multiplikation och division. När eleverna har fått en förståelse för begreppen ökar 

deras förståelse för hur de kan använda multiplikation för att kontrollera svaret i 

divisionsuppgifterna som de räknar. 

  

En annan studie som berör arbetet med grupper om en siffra som en bra strategi att börja med 

är studien som är gjord av Bicknell, Young-Loveridge och Nguyen (2016). Deras studie är 

gjord i Nya Zeeland och omfattar en lärare och hennes klass på 15 femåringar i förskolan. 

Forskarna använder sig av diagnosbaserade intervjuer både före och efter att eleverna har 

arbetat med problemlösning i multiplikation och division. Syftet var att med hjälp av 

multiplikation och division i problemlösning se hur elevernas förståelse för multiplikation och 

division utvecklades. När eleverna skulle lösa problemlösnings-uppgifterna uppmuntrade 

läraren eleverna att använda strategin som innebar att använda sig av grupper av och grupper 

om en siffra i uppgiften. Ett exempel som ges i studien är att eleverna har fyra bollar och det 

är två elever som ska dela på bollarna. Hur många bollar får var och en? Resultatet i studien 

visar att när eleverna använde sig av strategierna grupper om eller grupper av någon siffra 

hjälpte det elevernas förståelse för uttryck som ord, bild och symboler. Det hjälpte senare 

eleverna till att förstå hur multiplikation och division hängde samman. 
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En summering av temat är att studierna som är skrivna av Bicknell och Young-Loveridge 

(2015), Young-Loveridge et al. (2016) och Bicknell et al. (2016) visar på ett mycket likt 

resultat angående att arbeta med grupper om någon siffra fungerar för såväl multiplikation 

som division. En annan likhet som dessa studier besitter är att de för på tal om att arbeta med 

grupper om och grupper av en siffra hjälper eleverna att öka sin förståelse för hur 

multiplikation och division hänger samman. Bicknell och Young-Loveridge (2015), Young-

Loveridge et al. (2016) och Bicknell et al. (2016) förenas i att arbeta med grupper om och 

grupper av en siffra är en bra strategi att börja med för att leda in eleverna på svårare 

uppgifter angående multiplikation och division. 

Strategier inom division 

Inom division finns det två olika aspekter som eleverna kan räkna med, den första aspekten är 

innehållsdivision och den andra är delningsdivision. Att hitta strategier som kan användas vid 

både innehållsdivision uppgifter och delningsdivision uppgifter är komplicerat. 

  

Downton (2013) har gjort en intervjustudie med 13 andraklassare. Studien som ingår i en 

större intervjustudie är gjord i Australien. Syftet med studien var att se huruvida de 13 

andraklassarna kunde använda sig av samma strategi oavsett om det var delningsdivision eller 

innehållsdivision genom att ge eleverna textuppgifter. De strategier som eleverna kunde 

använda sig av var equal groups, allocation/rate, rektangulära arrays och times-as-many. 

Resultatet visar att det blev en liten variation på svaren gällande uträknandet av uppgifterna 

och val av vilken strategi som eleverna valde att använda sig av. Samtidigt visar resultatet att 

eleverna hade kunskap att använda sig av och förstå strategierna på båda divisionsformerna, 

vilket visar att ingen av strategierna är bättre eller sämre för eleverna att använda sig av. 

  

En annan strategi som eleverna kan använda sig av när de löser divisionsuppgifter är en 

strategi som går från det konkreta till det abstrakta. I Indonesien har Charitas, Prahmana och 

Suwasti (2015) gjort en intervju- och video-observationsstudie på 11 indonesiska elever som 

bodde på landsbygden. Studien hade till syfte att finna en strategi åt eleverna när de skulle 

använda sig av division. Strategin som lärdes ut var Mathematics of GASING (Math GASING) 

(2015:18). Strategin innebär att eleverna börjar använda konkret material, exempelvis frukt 

när de ska lösa en divisionsuppgift. Eleverna börjar med att få en förståelse för hur många 

bitar frukt var och en elev får, hur många det är som ska dela samt om där blir någon fruktbit 

över (division med rest). När eleverna arbetar med division som innehåller rest är det ett sätt 

att arbeta från det konkreta materialet vidare till att arbeta mot det abstrakta. När eleverna 

sedan har befäst kunskapen om division med konkret material, går de vidare med att arbeta 

med division på ett abstrakt sätt, vilket innebär att eleverna inte använder sig av något 

material. Eleverna i studien visade ett bra resultat på hur Math GASING fungerande för deras 

uträkningar av divisionsuppgifter. Resultatet visar att Math GASING har en betydande roll vid 

uppstarten när eleverna ska lära sig att räkna med division i skolan. Det är även en bra start att 

börja introducera delningsdivision så att eleverna känner en trygghet i vad de gör, då de 

vanligtvis delar med sig av saker med människor i sin närhet. 
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Ytterligare en strategi som visar hur elever kan lösa divisionsuppgifter är i Bicknell, Young-

Loveridge och Simpsons (2017) intervju- och video-observationsstudie. Studien är gjord i 

Nya Zeeland och innefattar elever i årskurs 1 och 2. Syftet är att med hjälp av problemlösning 

med division visa hur eleverna på olika sätt kan lösa divisionsuppgifter. Forskarnas strategi 

innebär att de vill skapa en förståelse för siffrornas platsvärde hos eleverna. På det viset 

skapar eleverna en förståelse för hur uppgiften ska lösas. Resultatet i studien visar att när 

eleverna använde sig av siffran 10 som täljare fick det en effektfull förståelse hos eleverna 

vad de siffrornas platsvärde betydde. Vidare visar resultatet att användandet av ojämna tal 

delat på 10 i problemlösningar skapade ytterligare en förståelse. Eleverna kunde på ett 

tydligare sätt urskilja siffrornas platsvärde, de kunde även få en förståelse för att division inte 

alltid går jämnt upp, utan att det kunde bli rest. 

  

Sammanfattningsvis berör studierna i temat som är skrivna av Downton (2013), Charitas et  

al. (2015) och Bicknell et al. (2017) att eleverna kan använda sig av olika strategier när de ska 

lösa divisionsuppgifter. De olika strategierna som nämns i studierna är equal groups, 

allocation/rate, rektangulära arrays, times-as-many, Math GASING samt siffrans platsvärde 

som eleverna kan använda sig av när de ska lösa delningsdivision som innehållsdivision. 

Ytterligare en likhet som kan ses mellan Charitas et al. (2015) studie och Bicknell et al. 

(2017) studie är att i båda skrivs det om divisionsuppgifter som ger upphov till rest, att det är 

ett steg mot att arbeta med abstrakta divisionsuppgifter, men att det även går att arbeta 

konkret med. I studierna som Downton (2013) och Bicknell et al. (2017) har gjort visar ingen 

av dessa på betydelsefullheten över att börja arbeta med ett konkret material för att väcka 

elevernas nyfikenhet för att räkna med division. Det gör istället Charitas et al. (2015) i sin 

studie, vilket medför att den skiljer sig jämfört med de ovanstående studierna. Slutligen är den 

tydligaste skillnaden mellan studierna att de alla diskuterar olika strategier, ingen studie tar 

nämligen upp en strategi som en annan studie belyst.  

Arrays som undervisningsstrategi 

I Shanty Octavarulia och Wijayas (2012) experimentella studie i Indonesien undersöker de 12 

Papuan elever i åldrarna 10-11 år. Syftet med studien är att undersöka hur rektangulära array 

models kan hjälpa elevernas strukturering vid lärandet av multiplikation. För att få en 

förståelse för vad rubriken arrays betyder ger Shanty Octavarulia och Wijaya (2012) en 

beskrivning. Beskrivningen visar att array models är en strategi lärare kan använda i sin 

undervisning. Inom strategin finns olika metoder av arrays, till exempel rektangulära arrays, 

vilket innebär att det finns rader och kolumner som bildar en kvadrat eller rektangel i form av 

ett rutmönster (se bilaga b). Elever kan då antingen använda sig av klossar eller själva rita det 

tal som de ska räkna ut. Med hjälp av rektangulära arrays kan eleverna visuellt se hur 

exempelvis 4x3 och 3x4 hänger ihop. Resultatet i studien visar att läraren ska framföra 

rektangulära arrays till eleverna på ett nyckfullt sätt. Det ska ske genom att visa eleverna att 

de kan använda sig av rektangulära arrays på ett effektivt sätt som hjälper dem att räkna med 

och visuellt se sina räkneoperationer i multiplikation. Med hjälp av rektangulära arrays kan 

eleverna gå från det konkreta till det abstrakta på ett lättsamt och kunskapsgivande sätt.  
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Stokes (2016) har också gjort en studie om hur användbart arrays är för eleverna i skolan. 

Studien är gjord i USA med elever i årskurs 2 och deras lärare. Syftet med studien var att se 

om eleverna kunde tänka i matematiska mönster med hjälp av arrays när de ska räkna 

matematikuppgifter i multiplikation och division. Stokes använde sig av kvantitativa metoder 

i studien. Resultatet i studien visar att med hjälp av arrays blev eleverna uppmuntrade till att 

lära sig mer om multiplikation och division. Vidare visar resultatet att arbete med arrays låter 

eleverna använda sin matematiska förmåga till att förstå sambandet mellan multiplikation och 

division, samt att det visade sig att arrays hjälper eleverna att förstå såväl multiplikation som 

division på ett visuellt och konkret sätt. 

  

Litteraturöversikten som är gjord i Nya Zeeland och som är skriven av Young-Loveridge 

(2005) har syftet att utifrån 20 andra forskare, inklusive Young-Loveridge själv, sammanställa 

de arrays som hjälper elever när de räknar med multiplikation i skolan. I översikten beskrivs 

två attraktiva undervisningsmetoder. Den ena undervisningsmetoden använder sig av 

counting-based arrays, det innebär att eleverna utgår från tallinjen och gör så kallade “steg 

hopp” när de ska lösa sina multiplikationsuppgifter. Den andra undervisningsmetoden heter 

collection-based arrays, vilket menas med att eleverna delar upp siffrorna i komponentdelar 

för att sedan i den efterföljande räkningen lägga ihop allt igen och få det slutgiltiga svaret. Ett 

exempel på hur eleverna kan göra när de använder sig av collection-based arrays är att de 

delar upp 4x3 i 2, 2, 3 och sedan räknar 2x2x3=12. Resultatet i litteraturöversikten visar att 

det är viktigt att hjälpa och visa eleverna fler än enbart ett sätt att lösa 

multiplikationsuppgifterna på, exempelvis att eleverna både kan använda sig av counting-

based och collection-based när de ska göra uträkningar. I resultatet framhävs det också som 

likt de andra studiernas resultat i detta tema att arrays är ett användbart hjälpmedel för att 

eleverna ska kunna få en djupare och mer konkret förståelse för multiplikation. Collection-

based arrays kan även sammankopplas med att eleverna arbetar i grupper om en siffra. 

Bicknell och Young-Loveridge (2015), Young-Loveridge et al. (2016) och Bicknell et al. 

(2016) skriver om hur arrays ökar elevers förståelse för hur multiplikation är uppbyggt. 

  

I en studie som är gjord i Australien och England har Hurst och Hurrell (2016) undersökt 

elevers multiplikativa tänkande och har som syfte att öka detta tänkande hos 

grundskoleelever. Studien har 400 medverkande grundskoleelever från årskurs 2, 3 och 4. I 

studien fick eleverna vara med i olika semi-strukturerade intervjuer samt att de fick göra 

några skrivna test. I resultatet av studien diskuterar Hurst och Hurrell (2016: 9) att resultaten 

för elevernas multiplikativt tänkande inte bara varierar inom klassen utan från klasser till 

klasser samt för årskurser. Studien tar upp att en faktor till skillnaderna kan vara de olika 

undervisningsmetoder lärarna använder och forskarna tog därför fram en undervisningsmetod 

alla lärarna kan använda. Undervisningsmetoden kallar dem för A Bag of Tiles och metoden 

innebär att läraren arbetar med strategin arrays. Hurst och Hurrell (2016: 9) belyser att ett av 

de bästa sätten att stödja elevers förståelse för multiplikationssituationen är genom arrays. 

Forskarna anser att det finns många möjligheter när lärare arbetar med arrays och forskarna 

anser att de bara har kunnat utforska en liten del. Hurst och Hurrell (2016: 9) menar vidare i 

resultatet att möjligheterna för arrays är så stora att de till och med kan användas inom 

divisionskonstruktionen för fraktioner. Forskarna ger exemplet att tjugofyra plattor delas in i 
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fjärdedelar så att en fjärdedel av tjugofyra är sex, två fjärdedelar av tjugofyra är 12 och så 

vidare. 

  

Hurst och Hurell (2016: 9-10) skriver i resultatet att pedagogiska strategier som arrays redan 

används i undervisning men att de kanske inte är tillräckligt utbredda. Forskarna menar att 

lärare bör utveckla elevers förståelse av termerna faktor och nämnare med hjälp av arrays och 

uttryckligen använda arrays som “matematiskt språk”. Hurst och Hurrell (2016: 10) menar 

vidare att lärare även bör använda arrays för att fysiskt visa “y” rader av “x” ger samma 

resultat som “x” rader av “y” då detta hjälper eleverna utveckla sina kommutativa egenskaper. 

Sammanfattningsvis menar forskarna att lärare bör undervisa multiplikation och division 

samtidigt. Hurst och Hurrell (2016: 10) anser att om lärare ser multiplikation och division som 

olika sätt att visa multiplikationssituationen istället för olika enheter kan de länkar och 

kopplingar mellan till exempel arrays uttryckas för eleverna. Avslutningsvis skriver forskarna 

att om dessa förbindelser uppfattas tydligt blir idéer som den kommutativa egenskapen och 

det omvända förhållandet mellan multiplikation och division mycket lättare att förstå. 

  

I temat arrays som undervisningsstrategi kan likheter mellan Shanty Octavarulia och Wijaya 

(2012), Stokes (2016), Young-Loveridge (2005) och Hurst och Hurrells (2016) studier ses. 

Exempelvis att arrays är en undervisningsstrategi som eleverna på ett konkret och visuellt sätt 

kan använda sig av när de ska räkna multiplikation och division. Stokes (2016) och Hurst och 

Hurrell (2016) tar även upp att eleverna kan använda sig av arrays när de ska räkna med 

division vilket ses som en skillnad jämfört med Shanty Octavarulia och Wijaya (2012) och 

Young-Loveridges (2005) studier. Ytterligare en skillnad som kan ses är att Shanty 

Octavarulia och Wijaya (2012), Stokes (2016), Young-Loveridge (2005) och Hurst och 

Hurrells (2016) studier alla benämner olika slags arrays. Young-Loveridge (2005) nämner två 

olika arraymodeller, counting-based arrays och collection-based arrays. I studien som Shanty 

Octavarulia och Wijaya (2012) gjorde nämns en annan array modell, nämligen rektangulära 

arrays, vilket innebär att elever får arbeta med ett rutmönster, eller en platta som är uppdelad i 

rutor. Hurst och Hurrell (2016) tar upp en annan array modell som heter A Bag of Tiles, som 

innebär att eleverna får arbeta med plastkuber som de sedan själva får göra en array av. I 

studien som Stoke (2016) gjorde, nämns det enbart att eleverna fick arbeta med arrays och att 

resultatet blev positivt. Alla studierna i temat tar således upp olika arrays som eleverna kan 

arbeta med, därför blir den största skillnaden mellan dessa studier att ingen av dem nämner 

samma array modell. Alla studier må nämna olika sätt att arbeta med arrays, men mellan dem 

är den stora likheten att de alla säger att arrays är en bra strategi som eleverna kan använda sig 

av vid räkning med multiplikation och division. 

 

Sammanfattningsvis har resultatet presenterat 12 olika strategier och metoder som kan 

användas inom undervisningen av multiplikation och division. Strategierna och metoderna är 

följande: BEDMAS, grupper om någon siffra, grupper av ett antal, equal groups, 

allocation/rate, times-as-many, Mathematics of GASING, siffrans platsvärde, rektangulära 

arrays, counting-based arrays, collection-based arrays samt A Bag of Tiles. Resultatet 

presenterar även att i undervisningen om sambandet mellan multiplikation och division kan 
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strategien BEDMAS och metoden rektangulära arrays användas. Avslutningsvis presenterar 

resultatet att inom undervisningen av sambandet mellan multiplikation och division ska 

räknesätten inte undervisas separat, multiplikation och division ska undervisas tillsammans 

för att tydligare visa på sambandet mellan dem.  

Diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens metod och resultat att diskuteras. Metoden kommer att 

diskuteras kritisk utifrån hur datainsamling och bearbetning av data har skett. Metoden 

diskuteras även kritiskt med utgångspunkt i olika aspekter av empirin. Utgångspunkter som 

kommer att diskuteras är nationell och internationell forskning, antalet forskare inom det 

valda området samt empirins reliabilitet. En diskussion med fokus på resultatets relation till 

studiens bakgrund, syfte och frågeställningar kommer även föras. 

Metoddiskussion 

För att litteraturstudien skulle hålla hög kvalité var det av vikt att ha begrepp som validitet 

och reliabilitet i åtanke. Validitet beskrivs uppfyllas om studien undersöker det som avses 

undersökas i syftet och reliabiliteten uppfylls om den gjorda undersökningen kan göras om av 

någon annan och samma resultat kan uppnås (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009). Med 

validitet i åtanke har denna litteraturstudie hög validitet, i sökandet av empiri har vi nämligen 

sökt med sökord tagna direkt ur frågeställningarna. Urvalet av empirin är även präglat av att 

forskningen måste vara relevant för studiens syfte vilket visar tydligt att det som sägs ska 

undersökas i denna studie faktiskt undersöks. Under studiens gång har enbart det som sagts 

ska undersökas varit det som undersökts och därför håller studien en hög validitet.  

 

Med reliabilitet i åtanke kan det ifrågasättas om någon annan kan göra om denna studie och få 

exakt samma resultat. Vi har genom arbetets gång noga dokumenterat processen av sökandet 

efter empirin, en tydlig artikelöversikt finns som stöd till de källor som hittats och resultatet är 

framskrivet på en neutralt och sakligt sätt. Tillvägagångssättet för att få hög reliabilitet i 

studien är starkt men med åtanke till att individen som ska göra om studien inte har samma 

erfarenheter och bakgrund som oss gör att hen kanske inte tolkar studiens artiklar på samma 

sätt. De teman som valt ut till denna studie kanske inte är de teman som lockar den 

utomstående individen och därför kan vi inte helt säkert säga att denne individ kommer få 

exakt samma resultat som vi.  

 

För att få fram relevant forskning för studien valdes de mest centrala begreppen ut från syftet 

och frågeställningarna, och sedan översattes dessa till engelska för att vidga sökningarna. 

Samband är ett nyckelbegrepp till denna studie och en kritisk punkt kan vara att begreppet 

inte är med som ett sökord. Anledningen till att begreppet inte är med beror dock på att de 

sökningar som innehöll samband inte genererade det resultat som eftertraktades. Viktigt att 

poängtera är att den söksträng som använts i studien har genererat två artiklar som handlar om 

sambandet, vilket ytterligare innebär att begreppet i sig självt inte är nödvändigt att finnas 

med som sökord. 
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Vad gäller sökorden till denna studie valde vi att fokusera på sökord som fanns med i 

frågeställningarna, vilket innebär att andra ord som kan vara relevanta för ämnet inte finns 

med som sökord. Sökorden som vi har valt att använda kan ha synonymer som andra studier 

har valt att använda. Med hänsyn till att det inte sökts på dessa synonymer kan slutsatsen dras 

att alla relevanta studier inom ämnet inte har kommit fram i sökningarna. Vi ställer oss 

kritiska till detta och har insett att om synonymer till sökorden hade använts i sökningarna i 

SwePub och Eric hade vi kanske fått ett bredare underlag till studien och reliabiliteten hade 

uppfattats starkare. En sak som påverkas av våra sökord är nämligen studiens reliabilitet. 

Faktumet att alla relevanta artiklar kanske inte har hittats innebär att möjligheten för att en 

utomstående individ kan göra om undersökningen med synonymer till våra sökord och finna 

fler artiklar än oss existerar. Individen kan på så sätt göra samma undersökning som oss och 

få ett annorlunda resultat, vilket innebär att reliabiliteten för våra sökord sänks. Något vi vill 

påpeka är dock att även om vi inte sökt på synonymerna har 13 artiklar hittats vilket anses 

vara tillräckligt för denna studie då ett tillräckligt och relevant resultat har kunnat skrivas 

fram.  

 

Av den valda empirin har det uppdagats att majoriteten av studierna är internationella, vilket 

innebär att studierna är gjorda i andra länder än Sverige. Majoriteten av studierna är gjorda i 

Australien eller Nya Zeeland men empirin består även av studier från USA och England. 

Länderna har ett annat upplägg av sina årskurser än Sverige, vilket innebär att åldrarna för de 

olika årskurserna inte stämmer överens. Studien innehåller enbart en studie som är gjord i 

Sverige och en kritisk punkt blir därför att det forskas lite om detta ämne på ett nationellt 

plan. Med hjälp av ytterligare nationell forskning hade studiens resultat styrkts och gett en 

tydligare insyn i hur de svenska skolorna arbetar med detta område. Resultatet som 

presenteras i studien nu representerar nämligen mer hur det ser ut internationellt istället för 

hur det ser ut i Sverige. Med hänsyn till att resultatet ser ut på detta vis kan det anses lämpligt 

att det forskas mer inom detta område i Sverige. 

  

Utifrån de söksträngar som har använts och de manuella sökningar som har genomförts, 

framkom det att studiens område är relativt outforskat. Få har forskat om multiplikation och 

divisions samband vilket innebar att tidsintervallet för sökta studier blev från 2000-2018. Ett 

så långt tidsspann kan ifrågasättas men med hänsyn till att det inte forskas mycket om 

sambandet mellan multiplikation och division var detta en nödvändighet. Av de 13 artiklar i 

empirin var en majoritet så kallade implikationsstudier, vilket innebär att forskaren har 

iscensatt undervisningstillfällen för att ta reda på om deras strategi eller metod fungerar. 

Andra studier som hittades var kvalitativa och kvantitativa studier, vilket innebär att empirin 

för litteraturstudien presenterar olika metoder. Vi anser att mångfalden av metoder ger en bra 

balans till arbetet gentemot om studien bara presenterat till exempel implikationsstudier. Vi 

upplever även att 13 artiklar kan upplevas skralt som empiri men det var tillräckligt för denna 

studie, artiklar vi var valt ut är nämligen av relevans för studiens syfte och alla håller god och 

hög kvalité.   
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Resultatdiskussion 

Med avsikt att svara på studiens frågeställningar har syftet för studien varit att undersöka den 

forskning som berör området. I denna litteraturstudie har 12 studier hittats och analyserats för 

att kunna svara på frågeställningarna. Resultatet av den första frågeställningen presenterar 13 

olika strategier eller metoder som kan användas inom multiplikation och division. Studiernas 

resultat presenterar följande strategier och metoder; BEDMAS, grupper om någon siffra, 

grupper av ett antal, equal groups, allocation/rate, times-as-many, Mathematics of GASING, 

siffrans platsvärde, rektangulära arrays, counting-based arrays, collection-based arrays samt 

A Bag of Tiles. Med hänsyn till dessa resultat går det inte att finna några studier som motsäger 

varandra utöver det faktum att de presenterar olika strategier eller metoder som anses bör 

användas i undervisningen av multiplikation och division. En kritisk aspekt till detta blir 

således att det är svårt att ställa studierna mot varandra för att bevisa om metoderna faktiskt är 

så bra som forskarna skriver fram. 

  

I resultatet framkom det att flera studier undersökt samma strategier och metoder, exempelvis 

arrays, men även att det fanns stora likheter i vad de olika studierna kommit fram till i 

resultatet. En likhet som uppdagades i Shanty Octavarulia och Wijaya (2012), Stokes (2016), 

Young-Loveridge (2005) och Hurst och Hurrells (2016) resultat var att arrays är en bra 

strategi att använda sig av vid beräkningar med multiplikation och division. I litteraturstudien 

har inga studier hittats för att motbevisa forskarnas åsikter om att arrays är en bra 

undervisningsstrategi. En kritisk tanke blir dock om det forskarna säger om arrays är helt sant. 

Arrays är inte något som vi sett ute på de övningsskolor där den verksamhetsförlagda 

utbildningen skett, totalt har fyra skolor besökts och ingen av dessa skolor arbetar med 

strategin arrays. Vi ställer oss därför frågande till om strategin används här i Sverige eller om 

det är en utländsk strategi. En kritisk punkt blir därför frågan om varför strategin inte har nått 

ut till hela Sverige, är det för att strategin inte anses behövas inom den svenska skolan eller 

anses strategin inte vara så bra som studiernas resultat påstår att den är? 

  

Resultaten från PISA (2015) och TIMSS (2015) undersökningar visade att svenska elevers 

matematikkunskaper låg under OECD-ländernas genomsnitt. Många länder låg alltså bättre 

till kunskapsmässigt än vad Sverige gjorde och tre av dessa länder är Australien, 

Storbritannien och Nya Zeeland. I studiens resultat har det framkommit att studien av Hurst 

och Hurrell (2016) är gjord i Australien och Storbritannien och att Young-Loveridge (2005) 

studie är gjord i Nya Zeeland. Gemensamt i dessa studier och som därför blir gemensamt för 

ländernas matematikundervisning är användandet av undervisningsstrategin arrays. Hurst och 

Hurrell (2016) och Young-Loveridge (2005) framhåller att arrays är en bra strategi för att 

utveckla elevers kunskaper inom såväl multiplikation som division. I litteraturstudiens resultat 

har det dock inte framkommit någon svensk studie där array nämnts som en bra strategi. En 

kritisk punkt blir därför vad orsaken till att de svenska elevernas resultat inom matematik är 

sämre än Australien, Storbritannien och Nya Zeelands elevers resultat. Tanken som uppstår är 

att det beror på att de svenska eleverna inte har tillgång till strategin arrays, vilket har blivit 

bekräftat av flera studier som en av de bästa strategierna inom multiplikation och division. 
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Vad som även har uppmärksammats i litteraturstudiens resultat var att eleverna lärde sig 

multiplikation och division i olika stadier i skolan. I studierna gjorda av Young-Loveridge et 

al. (2013), Bicknell och Young-Loveridge (2015), och Bicknell et al. (2016) visar resultatet 

att eleverna i ett tidigt stadie arbetar med multiplikation och division utan att vara medvetna 

om det. Lärarna i studierna använder nämligen begreppen grupper om och grupper av istället 

för multiplikation och division. Studierna bekräftar följaktligen det som Heiberg Solem med 

flera (2011: 175) skriver om att eleverna arbetar med räknesätten multiplikation och division 

utan att vara medvetna om det. Young-Loveridge et al. (2013), Bicknell och Young-

Loveridge (2015), och Bicknell et al. (2016) studier är gjorda i antingen Nya Zeeland, 

Australien eller USA och därför bekräftar resultaten i studierna bara att Heiberg Solem med 

fleras påstående stämmer i dessa länder. Svårigheten med detta är att i litteraturstudiens 

resultat är där ingen svensk studie som kan bekräfta Heiberg Solem med fleras påstående och 

därför kan vi inte uttala oss om påståendet faktiskt stämmer i Sverige.     

  

I studien som Hurst (2017: 12) gjort i Australien presenteras resultatet att eleverna håller 

kunskap om bitar av komponenterna multiplikation och division men att en helhetsförståelse 

inte finns. En majoritet av eleverna kunde nämligen förklara när de använde multiplikation 

och division men de kunde inte förklara sambandet eller varför dessa räknesätt fungerade. 

Genom detta påstående bekräftar Hurst (2017: 12) det McIntosh (2008: 69) skriver om att 

vägen till förståelse för innebörden och funktionen av operationer med multiplikation och 

division är besvärligt för en del elever. McIntosh (2008: 73) skriver även att multiplikation 

och division är räknesätt som anses vara svårt att greppa för såväl lärare som elever. Hurst 

(2017: 12) studie kunde även bekräfta detta påstående då studiens resultat visar att lärarna har 

svårt för multiplikativa begrepp. Studien Hurst (2017) har gjort bevisar således att både elever 

och lärare anser att multiplikation och division är svåra begrepp att förstå. Problemet som 

uppstår är dock att studien är gjord i Australien och därför enbart visar hur ett antal lärare och 

elever i det landet känner. Hursts (2017) studie visar tyvärr inte hur det ser ut i Sverige och vi 

kan därför inte bevisa att svenska lärare och elever känner likadant. 

  

Under studiens gång uppdagades det även att det inte framkom några nya strategier eller 

metoder som svarar på den andra frågeställningen. Strategierna och metoderna som är 

användbara för undervisningen om multiplikation och division är nämligen även användbara 

för undervisningen om de två räknesättens samband. En strategi som används inom 

sambandet mellan multiplikation och division är enligt resultatet arrays då strategin är 

användbar för båda räknesätten. Viktigt att poängtera är dock att även om empirin inte har 

resulterat i flertalet användbara strategier eller metoder inom området hade de tre studier som 

tar upp sambandet alla en sak gemensamt. Studierna som diskuterar sambandet mellan 

multiplikation och division la alla stor vikt vid att räknesätten inte ska undervisas separat. 

Zazkis och Rouleau (2017: 18) skriver till exempel att de operationer med samma prioritet ska 

övervägas att undervisas tillsammans, således visar resultaten för den andra frågeställningen 

att division och multiplikation bör undervisas tillsammans då sambandet mellan dem är starkt. 
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Slutsats och implikationer   
I denna litteraturstudie synliggörs olika strategier och metoder som läraren kan hjälpa 

eleverna att använda sig av när de räknar med multiplikation och division. När elever ska 

räkna uppgifter som innehåller multiplikation och division är det viktigt att de kan välja bland 

olika strategier och metoder, vilket gör att eleverna kan komma vidare och inte fastnar i 

uppgifterna om deras enda strategi inte fungerar för den specifika uppgiften (Larsson, 2015: 

210). Med utgångspunkt i resultatet kan vi se att med hjälp av de funna strategierna och 

metoderna utvecklar eleverna en bättre förståelse. Elever kan på så vis lösa svårare 

multiplikations och divisionsuppgifter samt att strategierna och metoderna hjälper elever att 

gå från det konkreta till det abstrakta tänkandet. 

  

Problemområdet för studien är att det finns få strategier och metoder som är relevanta för 

undervisningen om sambandet mellan multiplikation och division. Något som tydligt setts 

under arbetets gång är således att få forskar för att finna nya strategier och metoder. Enligt 

Hurst (2017) har lärarna svårt för begreppen multiplikation, division och räknesättens 

samband och en högre kunskap måste finnas inom området. Påståendet används som 

argument när vi drar följande slutsats; om lärare tycker att sambandet mellan multiplikation 

och division är svårt att förstå måste det komma någon form av strategi eller metod som kan 

hjälpa lärare. Hurst (2017:12) menar att den ofullständiga kunskapen lärare har om sambandet 

öppnar dörrar för missuppfattningar av eleverna och att dessa missförstånd kan vara svåra att 

förstå och identifiera. För att de svenska eleverna ska lära sig och ha chansen att förstå 

sambandet mellan räknesätten är det således väsentligt att lärarna i Sverige förstår sambandet 

och kan förklara det. Lärare i Sverige behöver fler strategier och metoder för undervisningen 

av sambandet mellan multiplikation och division och vi anser att denna litteraturstudie 

presenterar bra sådana. Lärare borde ha ett öppet sinne för nya strategier och metoder samt 

vara öppna för att lära sig mer om sambandet, eftersom vi inte påträffat strategin arrays i den 

svenska skolan anser vi att denna strategi bör få en större och viktigare del i den svenska 

matematikundervisningen.  

 

Med hänsyn till slutsatsen vi drar från litteraturstudien ser vi vikten av fortsatt forskning inom 

sambandet mellan multiplikation och division så viktig att vi själva är villiga att göra 

forskningen. Vidare forskning inom området kan därför till exempel fokusera på svenska 

lärares syn på sambandet mellan multiplikation och division samt hur lärare arbetar och 

synliggör detta samband i sin matematikundervisning. Vidare forskning kan även vara att 

själva ute i praktiken undersöka de strategier och metoder som presenteras i resultatet. Fokus 

hade på så sätt varit att se om strategierna och metoderna fungerar i den svenska skolan och 

om de faktiskt ger de goda resultaten som empirin till litteraturstudien presenterar. 
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