
HÖGSKOLAN I HALMSTAD      2011-01-13 

Sektionen för lärarutbildningen/LUT 

Lek, Rörelse, Idrott och Hälsa 

Examensarbete, 15hp 

HT-2010 

 

 

 

 

 

 

 

”Fyra ben har ju kossor och hundar  

och sånt…” 

Hur tänker elever när de arbetar med division? 

 

 

 

 

 

Handledare:                    Författare: 

Carina Stenberg                    Ida Fritz 

Ole Olsson                    Johanna Persson 

Medexaminator: 

Jens Lerbom 

KG Hammarlund 

Examinator: 

Anders Nelson 



Tack 

Vi vill framföra ett stort tack till våra handledare Ole Olsson och Carina Stenberg för deras 

engagemang och stöd i vårt examensarbete. Vi vill även framföra ett tack till alla elever som 

deltagit i vår undersökning. Slutligen tackar vi handledningsgruppen och Caroline Eriksson 

för goda tips och råd.  

Tack så mycket! 

Ida Fritz & Johanna Persson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur elever tänker när de löser matematiska problem inom 

området division. Eleverna går i årskurs två och de ska lösa två olika divisionsuppgifter med 

hjälp av laborativt material. I vår undersökning har vi inspirerats av forskningsmetoden 

fenomenografi och sammanlagt har vi genomfört 16 kvalitativa intervjuer. Av analysen 

framgår det att elever har många olika tankar kring division och vi har totalt kunnat urskilja 

sju olika tillvägagångssätt i de båda divisionsuppgifterna. Det framkom även att det laborativa 

materialet har en stor betydelse för eleverna när de löser uppgifterna.  
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1. Inledning 

Matematik har funnits i flera hundra tusen år. Fynd har hittats från långt bak i tiden som visar 

att människor redan då använt sig av en slags räknemetod. Många tror att matematik endast är 

siffror, men matematik är mycket mer än så. Allt du ser och gör runt omkring dig kan kopplas 

till matematik på ett eller annat sätt. Trots att vi inte tänker på det så är alla människor i någon 

mening matematiker. För att kunna använda matematiken måste vi behärska det matematiska 

språket. Matematik är ett nödvändigt verktyg i vetenskap och vardagliga situationer (Dahl, 

1994). I grundskolans kursplan för matematik ska skolan sträva mot att eleven 

- ”utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer” 

(Skolverket, 2007).   

Skolan ska också sträva mot att eleven 

- ”utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 

tänkande” (Skolverket, 2007).   

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie 

som Sverige deltar i. Studien visar att elever i årskurs fyra har svårigheter när de löser 

uppgifter inom division (Skolverket, 2008b). Det finns två olika karaktärer inom division, det 

vill säga delnings- och innehållsdivision. Delningsdivision är den ursprungliga modellen i 

division som elever vanligtvis först möter i undervisningen, och innehållsdivision möter dem i 

ett senare skede. Studien pekar på att uppgifter som behandlar innehållsdivision är det som 

elever har svårast för att lösa (Skolverket, 2008a). Vi vill med vårt examensarbete undersöka 

hur elever i årskurs två tänker när de löser matematiska problem inom området division. 

Uppgifterna är konstruerade utifrån en delningsdivision och en innehållsdivision, men till 

skillnad från TIMSS studie får eleverna i vår undersökning använda sig av laborativt material 

i sina uträkningar.   
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2. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur elever tänker när de löser matematiska problem inom området 

division. De ska lösa två olika divisionsuppgifter med hjälp av laborativt material. Eleverna 

som ingår i studien går i årskurs två. 

 

3. Frågeställningar 

 Hur tänker elever när de löser divisionsuppgifter? 

 Vilken variation av lösningar går att urskilja i elevers tillvägagångssätt? 

 Går det att urskilja om elever lättare löser delningsdivision i jämförelse med 

innehållsdivision?  
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4. Bakgrund och Litteraturgenomgång 

Detta kapitel kommer att behandla matematikens syfte och roll i grundskolan, TIMSS- en 

internationell studie, division, problemlösning, laborativt material och elevers tankeprocesser. 

 

4.1. Matematikens syfte och roll i grundskolan 

Matematik har sedan andra världskriget betraktats som ett viktigt ämne i skolan av politiker 

och utbildningsbyråkrater. Stora resurser har lagts ner på att göra matematikundervisningen 

bra (Skolverket, 2003). I dagens samhälle flödar en mängd information, därför är det viktigt 

att ge eleverna bra redskap för att kunna ta egna beslut i vardagslivet (Lpo-94, 1998). Med 

dessa redskap ges eleverna demokratiska rättigheter inför att delta i framtida beslutsprocesser 

gällande ekonomi och miljö i både land och kommuner (Skolverket, 2003). Skolans uppgift är 

att utveckla elevers kunskaper och intresse för matematik, så att eleverna behärskar 

matematikens språk samt dess uttrycksformer. Skolan strävar även efter att eleverna ska bli 

aktivt sökande och kritiskt granskande individer som finner glädje och arbetslust till att kunna 

lösa olika problem. Detta ska leda till vidareutbildning och ett lärande genom hela livet (Lpo-

94, 1998). Enligt kursplanen för matematik ska eleverna i årskurs tre lägst ha uppnått sådana 

kunskaper att de ska  

- ”kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra 

med hjälp av till exempel konkret material eller bilder” (Skolverket, 2007).  

- ”kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom 

heltalsområdet 0-20 samt med enkla tal inom ett utvidgat talområde” (Skolverket, 

2007). 

 

4.2. Division 

Många har föreställningen om att division enbart är samma sak som multiplikation fast 

tvärtom, men räknesättet division är mycket mer än så (Löwing & Kilborn, 2003). En division 

innehåller en täljare, nämnare och kvot. Täljaren divideras med nämnaren och svaret kallas 

kvot. Det grundläggande i division kan beskrivas på två olika sätt, nämligen delningsdivision 

och innehållsdivision. Det första räknesätt som barn möter inom division brukar vanligtvis 
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vara delningsdivision (Löwing, 2008). Samtidigt bör lärarna ägna lika mycket tid åt 

innehållsdivision så elever får en komplett bild av division (McIntosh, 2008).  

Delningsdivision innebär att ”Någonting, en helhet, ska fördelas i ett givet antal delar och 

man vill veta hur stor varje del blir /.../” (McIntosh, 2008 s.70). Ett exempel på detta kan vara 

att du har sex bullar, ni är tre stycken som ska dela lika på dessa bullar, hur många bullar får 

ni då var? Elevers uträkningar på denna uppgift sker enklast genom att fördela de sex bullarna 

en i taget i tre olika högar, vilket resulterar i två bullar vardera. Detta kan kopplas till ”ett- till- 

ett- principen” och det betyder att föremål sorteras en och en eller parvis, för att se om det blir 

lika eller olika många i varje hög. (Löwing, 2008). 

Innehållsdivision innebär att ”Man vet storleken på varje del och vill veta hur många sådana 

delar som ryms i helheten /.../” (McIntosh, 2008 s.70). Ett exempel på detta kan vara, du har 

sex kronor, varje bulle kostar två kronor styck. Hur många bullar kan du då köpa? I denna typ 

av uppgift plockar eleverna två kronor i taget tills de sex kronorna är slut. Eleverna får då reda 

på hur många gånger siffran två ryms i siffran sex, vilket innebär att du kan köpa tre stycken 

bullar om du ha sex kronor (Löwing, 2008).  

Skillnaden mellan dessa två räknesätt inom division är att i första exemplet med 

delningsdivision tar eleverna reda på hur många bullar varje elev får var, medan 

innehållsdivisionen pekar på hur många gånger två kronor kan tas från sex kronor (Löwing, 

2008). Genom att tänka utifrån innehållsdivision kan en tydlig koppling till subtraktion ses. 

Eleverna ställer sig då frågan, hur många gånger ryms siffran två i talet tio, alltså hur många 

gånger kan jag ta bort två från tio. Den upprepade subtraktion ser ut såhär: 10-2=8, 8-2=6, 6-

2=4, 4-2=2. Totalt har vi tagit bort två från tio, fem gånger, alltså 5*2 (McIntosh, 2008). 

Enligt Löwing (2008) har divisionstabellen en koppling till multiplikationstabellen. Ett 

exempel på detta kan se ut enligt följande: I multiplikationstabellen är 4*3=12 och det 

motsvarande i divisionstabellen är då 12/4=3. Om eleverna behärskar multiplikationstabellen 

leder det till att de får stora delar av divisionstabellen gratis. McIntosh (2008) påpekar att när 

eleverna sedan möter en högre svårighetsgrad av divisioner bör de känna till att denna regel 

inte alltid gäller, då det kan bli rest eftersom alla tal inte är jämt delbara med varandra. Detta 

kan vara svårt för eleverna att förstå, då de ofta förknippar division med ”lika delning”.  

Det är viktigt att synliggöra sambandet mellan de fyra räknesätten för eleverna, det vill säga 

addition, subtraktion, multiplikation och division. Detta är viktigt eftersom räknesätten kan 
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kopplas samman med varandra (Ahlberg, Bergius, Doverborg, Emanuelsson, Olsson, 

Pramling Samuelsson & Sterner, 2000). Liksom division uppfattas som upprepad subtraktion, 

kan multiplikationens upprepning av addition kopplas på ett likartat sätt. Det är genom 

upprepad addition som eleverna möter multiplikation för första gången. Alltså 4+4+4=12, kan 

skrivas i multiplikationen 3*4=12 (Löwing, 2008).  

Löwing (2008) menar att, för att elever ska komma vidare i sin matematikutveckling ska de 

kunna dela upp tal i termer. En av grundstenarna i detta är att kunna se tio-kompisarna, det 

vill säga två tal där summan är tio, till exempel 5+5=10 eller 8+2=10. Behärskar eleverna 

detta blir räkning med tiotalsövergång enklare. Johansson och Wirth (2007) anser att när 

elever kan räkna uppgifter med dubblarna (2+2, 5+5) och att de dessutom klarar av till 

exempel två skutt (2, 4, 6, 8), fem skutt (5, 10, 15, 20) har de en god taluppfattning. Eleverna 

ser nu talen som ordinaltal och inte längre som kardinaltal. Ordinaltal innebär att elever kan 

siffrornas ordning och plats i talraden och den ses mentalt. Kardinaltal handlar om 

antalsuppfattning, eleverna ser fyra prickar på en tärning och vet därmed att det är siffran fyra. 

Med en god taluppfattning klarar elever att lösa svårare aritmetikuppgifter. Löwing (2008) 

poängterar att elever med en god taluppfattning har goda förutsättningar till att bli bra 

matematiker. 

 

4.3. TIMSS- en internationell studie 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie 

som Sverige deltar i. I studien undersöks elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap 

när de går i årskurs fyra och åtta. En mängd information samlas in genom provresultat samt 

enkäter för skolor, lärare och elever. Det är elevernas kunskaper och förmågor som mäts i 

proven. De deltagande länderna kommer överrens genom kompromisser vad som är väsentligt 

att mäta, då ländernas kursplaner och läroplaner ser olika ut (Skolverket, 2008b). Resultaten 

som framkom ur studien inom området division visar att elever har stora svårigheter att klara 

av problemsituationerna inom delnings- och innehållsdivision. Uppgifterna resulterade i att 

eleverna lättare löste delningsdivisionen, då 62% klarade uppgiften. Innehållsdivisionens 

lösningsfrekvens var låg, där endast 31,9% löste uppgiften korrekt (Skolverket, 2008a). Det 

bör dock nämnas att år 2007 var första gången som elever i årskurs fyra deltog i TIMSS 

studie. Därefter har det inte gjorts någon ny studie, men under år 2011 kommer TIMSS 

fortsätta att utföra nya tester på elever i årskurs fyra vilket kan bidra till förändrade resultat 

(Skolverket, 2008b). 



10 

4.4. Problemlösning 

Sedan långt tillbaka i tiden har människan löst matematiska problem (Ahlberg, 1992). Ett 

problem är individrelaterat och det som ses som ett problem av en person behöver inte 

uppfattas som ett problem för en annan (Grevholm, 2001). För att lösa ett problem krävs en 

kreativ tankeprocess hos individen (Ahlberg, 1992). I en problemlösningsuppgift är det inte 

självklart hur eleverna ska gå tillväga. De måste ta sig förbi vissa hinder och tänka kreativt för 

att se lösningarna (Ahlberg, m.fl., 2000). Ett av grundskolans strävansmål i matematik är att 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar  

sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik,  

samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga  

problemsituationen (Skolverket, 2007). 
 

Problemlösning i undervisningen är inget specifikt för Sverige. Alla läroplaner världen över 

framhåller hur viktigt det är för elever att lösa matematiska problem (Ahlberg, 1992). 

Problemlösning förekommer både i skolans matematikundervisning och i elevers vardag. 

Problemlösning är viktigt i undervisningen för att synliggöra för eleverna att skolmatematiken 

och matematiken i vardagen har ett samband med varandra. Ser eleverna detta samband blir 

matematiken meningsfull. I problemlösning är sambanden mellan de fyra räknesätten en 

central del, eleverna måste träna på att se dessa samband för att bli goda problemlösare. I 

årskurs ett och två förekommer det mest uppgifter inom addition och subtraktion i 

matematikboken, men i elevernas vardag använder de redan de alla fyra räknesätten (Ahlberg, 

m.fl., 2000). Problemlösning är bra för eleverna på många olika sätt genom att det kan 

 Utveckla ett kreativt och logiskt tankesätt. 

 Utveckla elevers sociala kompetens. 

 Utveckla en god taluppfattning och se räknesättens samband. 

 Synliggöra matematiken i elevers vardag. 

 Utveckla elevers språk i kommunikation med andra. 

 

För att uppnå punkterna är det en rad faktorer som spelar in, bland annat hur 

problemlösningsuppgifterna är utformade och hur läraren lägger upp undervisningen till 

exempel om arbetet sker enskilt eller i grupp (Ahlberg, m.fl., 2000). 
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4.5. Laborativt material i undervisningen 

För att uppnå matematikens mål i Lpo-94 bör undervisningen ge utrymme till ett aktivt 

lärande med hjälp av ett utforskande arbetssätt och ett laborativt material (Malmer 2002). I ett 

laborativt arbetssätt deltar eleven aktivt både praktiskt och mentalt. Elevens alla sinnen 

stimuleras och kopplingen mellan det abstrakta och konkreta är kraftfull. Abstrakt är ett 

uttryck för det som eleven uppfattar i sina tankar. Med konkret menas sådant som elever till 

exempel kan känna på och se på, det vill säga, det eleverna upplever via sina sinnen (Rystedt 

& Trygg, 2010). Elever har svårt att föra resonemang kring det abstrakta och behöver därför 

se verkligheten konkret (Hwang & Nilsson, 2003). När elever får möjlighet att jobba med alla 

sinnena kan deras lärande befästas med hjälp av minnesbilder. De kan då gå tillbaka i 

tankarna och ställa sig frågan, ”hur gjorde jag då” och ”hur tänkte jag då” (Rystedt & Trygg, 

2010). I ett konkret arbetssätt arbetar eleverna laborativt för att synliggöra matematiken och 

den abstrakta delen kan bli lättare för dem att förstå (Malmer, 2002). Ett utforskande och 

laborativt arbetssätt väver samman matematikens språk och begrepp. Laborativa aktiviteter 

hjälper inte enbart eleverna att knyta an det konkreta till det abstrakta, utan det kan också ses 

som en bro för att omsätta abstrakt matematik i konkreta situationer (Rystedt & Trygg, 2010).  

Alla lärare är inte överens, för vissa tror att de gör matematikundervisningen för barnslig och 

lätt om de väljer ett konkret arbetssätt, men elever kräver dock en varierad undervisning 

(Malmer, 2002). Några lärare påpekar att laborativ matematikundervisning är tidskrävande 

och kostar skolan mycket pengar. Hur effektivt det laborativa materialet är beror inte på 

materialet i sig, utan hur läraren tillämpar det. Lärarna bör därför se till att laborationerna ger 

eleverna nya kunskaper och ökad förståelse. För att möjliggöra detta bör läraren ge eleverna 

ett tydligt syfte för laborationen, ställa krav på elevernas språk så det används matematiskt 

korrekt samt ge utrymme för elevdiskussioner där kognitiva konflikter kan skapas (Rystedt & 

Trygg, 2010).  

 

4.6. Elevers tankeprocesser 

Forskning visar att elever använder olika tankeformer när de löser matematiska problem. Det 

är därför viktigt att synliggöra alla elevers tankeformer för att kunna avgöra var eleven 

befinner sig i sin matematiska utveckling. Detta kan göras på olika sätt till exempel genom 

enskilda samtal, gruppdiskussioner eller observationer. Det är tankeprocessen till lösningen 

som är det viktigaste och inte det nedskrivna svaret som eleven angivit (Ahlberg m.fl., 2000). 
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Johansson och Wirth (2007) pekar på hur viktigt det är med metakognition. Begreppet 

metakognition används för att beskriva hur elever blir medvetna om deras tankeprocesser för 

att komma fram till en lösning. Metakognition är ingenting som eleverna använder sig av 

självmant utan läraren måste träna eleverna på att göra dem medvetna om deras egna 

tankeformer. Det kan göras genom att läraren ställer frågor till eleverna som till exempel ”hur 

tänkte du när du räknade” och ”kan du räkna på något annat sätt”. Även Häggblom (2009) 

skriver att elever borde få komma till tals mer ofta eftersom de lär sig genom språklig 

kommunikation. Eleverna bör därför få berätta hur de tänker för både lärare och 

klasskamrater. Det gynnar både elevernas egen utveckling och lärarens förståelse för hur 

eleverna tänker. Löwing och Kilborn (2003) poängterar att elever ofta har intressanta 

tankeformer, men det svåra för eleverna är att presentera sina tankar i ord på ett matematiskt 

korrekt sätt. Läraren får inte hämma elevernas tankeformer även fast de inte alltid är 

matematiskt korrekta, samtidigt måste läraren hjälpa eleven att utveckla sina tankeformer till 

en högre nivå. Med denna högre nivå menar författarna att eleven ska kunna tillämpa sitt 

matematiska språk, så att de matematiska begreppen används korrekt. 
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5. Pedagogisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer lärande ur ett sociokulturellt perspektiv presenteras, där vi främst 

behandlar Vygotskij. Vi har inspirerats av detta perspektiv då kommunikativa processer och 

språket har en stor betydelse för genomförandet av vår undersökning. 

 

5.1. Lärande- ur ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2000) förespråkar Lev Vygotskij (1896-1934) det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskijs syn på lärande har haft en stor inverkan inom den svenska grundskolan. Lärande 

finns överallt i vår omvärld, och vi tar till oss det på många olika sätt.  Lärande sker i 

interaktion med andra människor där kommunikativa processer är helt centrala och språket 

har en stor betydelse.  

Ett viktigt redskap för kommunikation mellan människor är språket. För att kunna 

kommunicera med varandra måste människor kunna beskriva sina tankar i ord. Vygotskij 

framhäver att språket är tankeprocessernas sociala verktyg (Bråten, 1998). ”Utan social 

kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande, menar Vygotskij” 

(Lindqvist, 1999 s.133). Språket är så mycket mer än bara kommunikation mellan människor. 

Genom att använda språket kan människan ge uttryck för känslor, värderingar samt tillägna 

sig nya kunskaper. Via språket kan människan också lösa problem både självständigt och 

tillsammans med andra. Ju mer välutvecklat språk en människa har, desto mer verbala uttryck 

och kunskaper kan vi själva ta till oss och förmedla till andra (Bråten, 1998). 

Hwang och Nilsson (2003) menar att metakognition var ett stort intresse för Vygotskij, det 

vill säga, hur eleverna blir medvetna om deras tankeprocesser när de ställs inför ett problem. 

Bråten (1998) förklarar metakognition med att människan reflekterar över sina egna 

tankeprocesser och kan därmed förmedla dem verbalt till andra. Hwang och Nilsson (2003) 

anser att läraren bör hjälpa eleven i sin metakognition genom att ställa ledande frågor så som, 

”vad handla problemet om” och ”vad tror du detta blir”.  

Vygotskij talar även om den närmaste utvecklingszonen. Det betyder skillnaden mellan till 

exempel, vad en elev kan prestera själv och utan stöd, eller vad en elev kan prestera med hjälp 

av till exempel en lärare som innehar mer kunskap. Bästa sättet att lösa ett problem på, är att 

fråga eller ta hjälp av någon som är mer kompetent inom området. Med denna hjälp kan vi 
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oftast lösa problem tillsammans (Säljö, 2000). Vygotskij ville ha en ”handlingens skola”, det 

vill säga att i den sociala miljön krävs en aktiv lärare och en aktiv elev (Lindqvist, 1999). 
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6. Metod 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. Fenomenografi, 

datainsamlingsmetod, pilotstudie, val av respondenter, etiska överväganden, procedur, 

databearbetningsmetod, reliabilitet och validitet samt metoddiskussion. Alla dessa 

underrubriker kommer lyftas i den benämnda ordningen.  

 

6.1. Fenomenografi 

På 1970- talet utvecklades fenomenografi som forskningsmetod. Fenomenografins idé är att 

synliggöra hur ett fenomen betraktas av ett antal människor. Metoden syftar till att beskriva 

människans subjektiva värld. Det intressanta inom fenomenografin är att ta reda på hur 

människan uppfattar omvärlden, till exempel, hur en elev tänker och uppfattar ett visst 

fenomen och inte lägga vikten på hur det i själva verket är (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). Ingenting är antingen rätt eller fel utan ”Vår värld är en verklig värld, men 

det är en beskriven värld, en värld som erfars av människor” (Marton, Booth, 2000 s.145).  

Fenomenografin består av tre centrala punkter. Första punkten är att ta reda på hur individen 

uppfattar och förstår ett fenomen. Den andra punkten är att undersöka vilka olika kvalitativa 

sätt som kan urskiljas för att beskriva fenomenet. Den tredje punkten bygger på att titta på 

variationen av olika sätt att tänka kring fenomenet (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). Även Marton och Booth (2000) påpekar att det centrala i fenomenografiska 

studier är att beskriva variationen i människors sätt att uppleva ett fenomen. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att, för att få ut det bästa resultatet ur 

metoden bör barn få reflektera fritt och dela med sig av sitt sätt att tänka kring ett fenomen, 

till exempel en matematikuppgift. Det är viktigt att barnen inte känner att den vuxne är ute 

efter ett specifikt svar kring uppgiften. Om den vuxne utgår från denna metod synliggörs 

barns olika versioner av lösningar. Det kan leda till att barnen ser flera möjligheter till olika 

sätta att lösa en uppgift. Barnen kan då reflektera vidare över om just deras lösning var den 

bästa eller om det framkom ett lämpligare sätt att lösa uppgiften på. 

 

6.2. Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen till detta examensarbete görs med hjälp av kvalitativa intervjuer. Enligt 
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Johansson och Svedner (2006) är syftet med kvalitativa intervjuer att få så omfattande svar 

som möjligt av den som intervjuas. Trost (2010) anser att det viktigaste med kvalitativa 

intervjuer är att få reda på hur de intervjuade känner och tänker samt vilka erfarenheter de har 

kring området. Våra intervjuer har en låg grad av standardisering, vilket Trost (2010) förklarar 

med att, frågorna i intervjuerna måste varieras för att passa de personer som intervjuas, så att 

de får möjlighet till att berätta så mycket de vet inom området. Frågeguiden vi använder oss 

av är halvstrukturerad (se bilaga 1). Kvale (1997) menar att en frågeguid baseras på teman, 

men följdfrågorna kan vara olika och grundas utefter individen. I våra intervjuer använder vi 

oss av en inspelningsutrustning, för att kunna bearbeta materialet. 

Vårt sätt att genomföra våra intervjuer har inspirerats av fenomenografin. Vi valde denna 

forskningsmetod för att den stödjer våra tankar då vi vill ta reda på hur elever tänker samt 

vilka variationer av lösningar det finns kring räknesättet division.  

 

6.3. Pilotstudie 

Vi har genomfört en pilotstudie på en grundskola med sex elever i årskurs två. Studien 

utfördes i början av höstterminen 2010. Syftet med pilotstudien var att testa tre uppgifter av 

olika karaktär inom division. Detta gjorde vi för att se vilka uppgifter som var relevanta för 

eleverna och för vårt examensarbete. Skolan pilotstudien utfördes på, valdes ut genom att vi 

tog kontakt med en lärare på högskolan som vi vet arbetar i årskurs två. Hon informerade 

elevernas vårdnadshavare om vårt besök och fick ett godkännande av dem så att vi kunde 

genomföra pilotstudien. Vi var båda delaktiga under intervjutillfället med eleverna. En av oss 

intervjuade och den andre antecknade resultaten. När vi utförde intervjuerna använde vi oss 

inte av någon inspelningsutrustning. Eleverna fick komma ut en i taget till oss i ett enskilt rum 

och vi satt tillsammans alla tre runt ett litet bord.  

Förarbetet vi gjorde var att välja ut tre uppgifter inom division samt vilket laborativt material 

som eleverna fick använda. Det laborativa materialet bestod av, tändstickor, klossar och 

penna/papper. För att komma fram till vilka uppgifter vi skulle använda oss av tog vi hjälp av 

litteratur, samt förkunskaper från verksamhetsförlagd utbildning. I litteraturen fann vi ett 

område där de gav bra exempel på både delnings- och innehållsdivisionsuppgifter (Löwing, 

2008). Dessa uppgifter ansåg vi passade elever i årskurs två. Förkunskaperna från den 

verksamhetsförlagda utbildningen gav oss en uppfattning kring elevers matematikkunskaper. 

Det hjälpte oss att utforma uppgifterna efter deras förmågor. För att försäkra oss om att 
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uppgifterna vi valt var lämpliga för eleverna i årskurs två testade vi att genom dem i 

pilotstudien. Divisionsuppgifterna var följande  

 Du har sju stycken godisbitar, du ska dela dem med din kompis. Hur gör du  

då? (Ahlberg m.fl., 2000. s.79). 

 Om du har tolv stycken trästickor, hur många kor skulle du då kunna göra om  

 alla dessa stickor ska användas till ben? (Löwing, 2008. s.72). 

 Om du har femton kakor och ni är tre stycken som ska dela lika på dessa  

 kakor. Hur många kakor får ni då var? (Löving, 2008. s.172). 

 

Resultatet av pilotstudien visade att eleverna i årskurs två klarade av att räkna ut 

divisionsuppgifterna med hjälp av det laborativa materialet. Endast en elev löste uppgifterna 

med huvudräkning, de övriga eleverna tog hjälp av materialet och de använde sig endast av 

tändstickor och klossar. Eleverna hade en god taluppfattning 0-15, vilket var nödvändigt 

eftersom uppgifterna behandlade talområdet 0-15. Elevernas variationer av lösningar var 

följande, upprepad addition, 5-skutt och ett-till-ett-principen. Ett intressant fenomen som 

framkom i pilotstudien var att det laborativa materialet hade stor betydelse för hur samtliga 

elever löste uppgifterna. Vi tror att eleverna hade haft svårt att finna lösningar på uppgifterna 

utan materialet eftersom uppgifterna upplevdes som ett problem för dem. Detta synliggjordes 

särskilt i uppgift två och tre eftersom dessa uppgifter behandlar division av olika karaktär, det 

vill säga delnings- och innehållsdivision.  

 

Frågorna i intervjuerna var inte förutbestämda, för vi ville ta reda på vilka frågor som var 

relevanta att ställa till eleverna inför de riktiga intervjuerna. De frågor som vi ställde var 

följande, ”vad tror du detta blir”, ”hur tänkte du nu”, ”skulle du kunna räkna ut uppgiften på 

ett annat sätt” och ”kan du använda dig av något som finns på bordet”.  

 

Utifrån pilotstudiens resultat har vi beslutat att genomföra kvalitativa intervjuer med elever i 

årskurs två. Det laborativa materialet kommer att vara detsamma, men uppgifterna blir en 

färre. Vi kommer enbart att använda oss av uppgift två och tre eftersom de var mest 

intressanta och fungerade bäst med eleverna (se bilaga 4).   
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6.4. Val av respondenter 

Intervjupersonerna i vår undersökning går på två skilda skolor i olika kommuner. Skolorna 

ligger på landsbygden. Intervjupersonerna går i årskurs två och klasserna är åldersblandade, 

det vill säga, ettor och tvåor går tillsammans. Totalt är det 21 elever i årskurs två, tio flickor 

och elva pojkar. Vi har gjort ett bekvämlighetsurval. Trost (2010) menar att 

bekvämlighetsurval är när intervjuaren använder sig utav intervjupersoner som finns 

tillgängliga i närheten. Vårt val av respondenter grundas på att vi har varit i kontakt med 

eleverna tidigare vid flera tillfällen. Vi tycker det är positivt att ha en relation till 

intervjupersonerna, för att de ska känna sig trygga under samtalen. Detta anser vi leder till att 

trovärdigheten och tillförlitligheten i svaren vi får stärks. Vi har endast intervjuat de elever där 

vårdnadshavarna har gett sitt godkännande i samtycke med eleverna. Sammanlagt har vi 

genomfört 16 intervjuer. 

 

6.5. Etiska överväganden 

För att kunna bedriva forskning måste forskaren ta del av vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det består av fyra olika krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera om undersökningen och dess syfte. Det ska tydligt framgå att medverkan i 

undersökningen är frivillig. Samtyckeskravet innebär att barn under femton år måste ha 

vårdnadshavandes godkännande för att medverka i undersökningen. Deltagaren ska också 

vara medveten om att denne när som helst kan avbryta sin medverkan i intervjun 

(Vetenskapsrådet, 2007).  

Eftersom vi intervjuar minderåriga elever, skickade vi ut ett informationsbrev till samtliga 

vårdnadshavare (se bilaga 2). I brevet informerade vi om undersökningen och dess syfte. 

Eleverna fick tillsammans med vårdnadshavare kryssa i lappen om de ville delta i 

undersökningen eller ej. Enligt konfidentialitetskravet ska forskaren se till att alla 

personuppgifter i undersökningen avidentifieras, så att individen ej kan identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet, 2007). I brevet informerade vi även om elevernas sekretess. 

Vi förklarade att eleverna kommer att vara helt avidentifierade då deras riktiga namn, skola 

och kommun inte kommer att redovisas i examensarbetet.  
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Det sista kravet är nyttjandekravet, det innebär att allt insamlat material endast får används för 

vetenskaplig forskning. Inget material får lämnas ut som kan gynna andra ändamål än 

forskningens syfte. Inte heller utomstående har tillgång till materialet utan enbart forskaren 

själv (Vetenskapsrådet, 2007). I brevet till vårdnadshavarna poängterade vi att allt material 

endast kommer att vara tillgängligt för oss när vi bearbetar examensarbetet och därefter 

förstörs allt material.  

 

6.6. Procedur 

Vi utförde intervjuerna på två olika skolor. Vi var båda delaktiga under alla intervjutillfällen. 

Innan intervjuerna startade var vi med på morgonsamlingen i klassrummen. Eftersom alla 

elever inte kände den ena parten av oss tyckte vi det var viktigt att låta dem bekanta sig med 

oss innan vi började med intervjuerna. Vi valde att inte ge en gemensam information till 

samtliga i samlingen då vi inte hade fått godkännande från alla vårdnadshavare, vilket innebar 

att vi inte kunde intervjua alla elever. Även om intervjuerna utfördes på två olika skolor vid 

två skilda tillfällen var förutsättningarna desamma. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum där 

vi satt ostörda och eleverna fick komma in till oss en åt gången. Vi valde att fördela 

intervjuarbetet genom att den som hade en relation till eleverna intervjuade dem. Vi ansåg att 

eleverna skulle känna sig mer trygga i intervjuerna om de utfördes av en de känner. Den andra 

parten skötte inspelningsutrustningen, förde anteckningar samt kontrollerade att intervjuaren 

fick med alla frågor vi var ute efter. Anledningen till att anteckningar fördes under 

intervjuerna var dels för att stärka ljudinspelningarna men också till för att anteckna om, och i 

så fall vilket laborativt material eleverna använde sig av i uppgifterna. 

Samtalet före intervjuns start inleddes med att vi informerade eleven om hur intervjun skulle 

gå till. Vi berättade för dem att en av oss är sekreterare som sköter inspelningsutrustningen 

och för anteckningar och den andre intervjuar. Den av oss som intervjuade satt bredvid eleven 

och ”sekreteraren” var placerad en bit längre bort vid bordet. Vi påpekade tydligt att resultatet 

inte är det viktiga utan vi vill veta hur de tänker när de utför uppgifterna. Vi visade eleverna 

det laborativa materialet på bordet och informerade dem om att de fick använda materialet när 

de löste uppgifterna. Uppgifterna till eleverna lästes upp muntligt, en åt gången. När eleverna 

hade hört frågan fick de fundera en stund. Efterhand ställde intervjuaren frågor till eleverna 

utefter frågeguiden. Frågorna anpassades utifrån varje elev vilket ledde till ett samtal mellan 

intervjuaren och eleven kring uppgifterna. Frågor vi alltid ställde var, ”vad tror du detta blir” 
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och ”hur tänkte du nu”. Vid de tillfällena eleverna använde sig av det laborativa materialet var 

det lämpligt att ställa frågan, ”hur gjorde du nu”.  

Vi bestämde oss för att konstruera uppgifterna utifrån divisionens två olika karaktärer 

delnings- och innehållsdivision. Detta gjorde vi mot bakgrund av TIMSS rapport (Skolverket, 

2008b). Pilotstudien motiverade också vårt val av uppgifter. Uppgifterna var inom samma 

talområde, det vill säga 0-15.  

Alla elever i intervjuerna har fått lösa samma uppgifter. Uppgifterna är konstruerade utifrån 

ett elevnära språk, där ord som kakor, kor och dela lika förekom. Den första uppgiften vi läste 

upp för eleverna behandlade delningsdivision, den löd såhär: Om du har femton kakor och ni 

är tre stycken som ska dela lika på dessa kakor. Hur många kakor får ni då var? Vi ville se om 

eleverna kunde dela femton föremål lika mellan tre personer. Den andra uppgiften behandlade 

innehållsdivision, den löd såhär: Om du har tolv stycken trästickor, hur många kor skulle du 

då kunna göra om alla dessa stickor ska användas till ben? Denna divisionsuppgift liknar den 

föregående men skillnaden är att i denna uppgift är inte båda talen givna från början. Utan 

eleverna måste först ta reda på hur många ben en ko har för att kunna räkna ut den.  

Det laborativa materialet vi valde att lägga fram till eleverna var: papper och penna, klossar 

samt tändstickor. Vi valde papper och penna för att det är något som elever använder sig av i 

skolans vardag. Klossarna ansåg vi kunde symbolisera kakorna i uppgift ett och tändstickorna 

kunde relateras till trästickorna i uppgift två. Ur pilotstudien framkom det dessutom att 

materialet vi valt fungerade bra. 

När vi hade utfört alla intervjuer transkriberade vi hela materialet. Denscombe (2004) menar 

att forskare kan använda sig av pseudonymer för att skydda människors identitet som deltar i 

forskning. Detta kan göras på två olika sätt. Antingen benämns människorna med en bokstav 

eller med annat namn. För att avidentifiera eleverna i vår undersökning har de i 

resultat/analysdelen fått nya namn. Namnen har vi valt utifrån alfabetisk ordning, A-P. Pojk- 

respektive flicknamn kan inte sammankopplas med de intervjuade eleverna. Med detta menas 

att om en intervjuperson benämnas som Pia, så är det inte säkert att eleven är en flicka på 

riktigt. Alltså, det namn och kön en elev har kan inte förknippas med elevernas riktiga 

identitet. 
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6.7. Databearbetningsmetod 

Databearbetningen har skett med inspiration utifrån den fenomenografiska 

forskningsmetoden. Vi har även inspirerats av Vygotskijs syn på lärande. Vi började med att 

läsa igenom samtliga transkriptioner av intervjuerna för att få en fullständig bild av materialet. 

Därefter analyserade vi mer ingående elevernas sätt att tänka när de löser divisionsuppgifter, 

vilka variationer av tillvägagångssätt som kunde urskiljas samt om eleverna hade lättare för 

att lösa delningsdivision än innehållsdivisionsuppgiften. De tillvägagångssätt som 

utkristalliserades ur materialet har vi sammanställt i resultat-/analysdelen för att ge en bild av 

hur elever tänker kring division.  

 

6.8. Reliabilitet och Validitet 

Begreppet reliabilitet används för att beskriva tillförlitligheten i en studie. Detta innebär att de 

mätningar som görs är stabila, det vill säga att alla intervjupersoner får samma förutsättningar 

i de frågor som ställs av intervjuaren. Intervjuarens uppgift är att ställa frågorna på likartat sätt 

till alla som intervjuas samt att situationen runt om kring är den samma (Trost, 2010). För att 

intervjun ska få en hög reliabilitet kan intervjuerna spelas in. Intervjuerna kan då avlyssnas 

flera gånger för att ge en försäkran om att allt har uppfattats korrekt och inte förvrängts av 

intervjuarens personliga värderingar (Davidson & Patel, 2003). Reliabilitet är ett begrepp som 

vanligtvis förknippas med kvantitativa studier och då ”mäts” värdet på olika variablers 

enheter. I intervjuer med kvalitativ inriktning eftersträvas vanligtvis en förståelse av hur den 

intervjuade handlar, tänker och känner inom ett visst område. Vi strävar efter så hög 

reliabilitet som möjligt i vårt examensarbete, genom att spela in alla 16 intervjuer och 

transkribera dem. Under bearbetningen av empirin har vi försökt att ge en så objektiv syn som 

möjligt. Denscombe (2004) menar att intervjuaren försöker granska empirin utan personliga 

värderingar kring eleverna och deras svar. 

Med intervjuns validitet menas att intervjuaren har ”mätt” det som är avsett att ”mäta” (Trost, 

2010). För att möjliggöra detta måste forskarens arbete vara välplanerat och innehålla en god 

struktur där alla delar finns med. Intervjuaren måste dessutom få svar på det som är avsett att 

”mäta” (Davidson & Patel, 2003). Vi har använt pilotstudien för att stärka validiteten i vårt 

examensarbete. Detta gjorde vi genom att testa intervjua elever, förändra uppgifter och frågor, 

samt gjort omplacering kring borden, vilket vi ansåg blev bättre. Detta har bidragit till att vi 

har ”mätt” det som vår undersökning är avsedd att ”mäta”, det vill säga våra frågeställningar 
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har kunnat besvaras. Vår uppsats ger ingen generell bild av elevers tankesätt kring division, 

utan den avser 16 elevers tankesätt kring division i årskurs två. Denscombe (2004) förklarar 

att generalisering innebär att intervjuaren endast kan dra slutsatser utifrån den grupp eller 

kategori som undersöks. 

 

6.9. Metoddiskussion 

Trost (2010) menar att en positiv effekt med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren får reda 

på hur individen tänker och känner inom ett ämne. Eftersom vårt syfte är att undersöka hur 

elever tänker när de löser matematiska problem inom området division passar metoden bra för 

våra frågeställningar. Det som avgör om det ska bli en kvalitativ eller kvantitativ metod, beror 

på hur empirin som samlas in hanteras (Trost, 2010). Vår undersökning handlar inte om att ta 

reda på hur många elever som klarar att räkna ut uppgifterna, utan vi tänker redovisa vår 

insamlade empiri med en analys av elevernas tankesätt och variationer av lösningar kring 

division. En kvantitativ metod passar bäst då syftet är att redovisa en mängd fakta som till 

exempel, hur många har valt att studera till lärare i Sverige (Johansson & Svedner, 2010). 

En nackdel med intervjuer kan vara att de intervjuades åsikter kan variera från dag till dag. 

Den intervjuade kan till exempel ha en dålig dag och det kan påverka de svar som 

intervjuaren får. Detta kan bidra till missvisande resultat i arbetet (Hwang & Nilsson, 2003). 

Vi kunde se en tendens till nervositet hos ett fåtal elever under intervjuerna. Det kan möjligen 

ha påverkat elevernas svar, då vi inte fick reda på ett fåtal elevers tankesätt kring uppgifterna. 

En annan orsak som kan ha bidragit till ett fåtal elevers nervositet, är att vi var två personer i 

rummet under intervjuerna. Vi var medvetna om att denna situation kan uppstå i intervjuer, 

trots detta valde vi ändå att genomföra intervjuerna tillsammans. Trost (2010) påpekar att det 

kan vara positivt att vara två intervjuare i vissa fall, till exempel om intervjuaren är ovan. 

Samtidigt finns det en risk med att vara två intervjuare då maktperspektivet ökar och den 

intervjuade kan känna sig underläge. Vi ansåg att det var till vår fördel att vara två i rummet, 

eftersom en av oss skötte inspelningsutrustningen och kontrollerade att intervjuaren fick svar 

på de frågor vi ställde. Dock hade vi ändrat platserna, från hur vi satt runt bordet i 

pilotstudien. Den av oss som intervjuade satt bredvid eleven. ”Sekreteraren” var placerad en 

bit längre bort vid bordet. Vi valde denna placering eftersom vi ville undvika att vårt 

maktperspektiv blev onödigt stort gentemot eleven och dessutom framkom det ur pilotstudien 

att denna förändring borde göras. Detta gav en positiv effekt för alla deltagare runt bordet.  
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Vi valde att läsa upp uppgifterna för eleverna eftersom vi ville få ett naturligt samtal med dem 

under intervjun. Dessutom ville vi att alla elever skulle få samma förutsättningar. Med detta 

menas att om någon elev är svag i sin läsutveckling skulle inte det vara ett hinder för att förstå 

våra uppgifter. Eftersom vi har inspirerats av fenomenografi under våra intervjuer och syftet 

är att undersöka hur elever tänker när de löser matematiska problem inom området division, 

ansåg vi att det krävdes ett naturligt samtal med eleverna. Det var ännu en anledning till att vi 

valde att läsa upp frågorna för eleverna. 

I pilotstudien utgick vi från tre divisionsuppgifter. I den riktiga undersökningen använde vi 

oss av två uppgifter. De två uppgifterna vi valde ut för att undersöka vidare var en delnings- 

och en innehållsdivisionsuppgift. I dessa uppgifter upptäcktes ett spännande fenomen som 

sedan blev grunden till en av våra frågor i frågeställningarna. Uppgift ett som vi valde bort 

handlade inte om att ”dela lika”, då siffran sju är ett udda tal som inte är delbart med två (se 

bilaga 4). Vi hade en föreställning om att eleverna möjligen hade svårt för att lösa uppgifterna 

med enbart huvudräkning. Därför bestämde vi att de skulle finnas möjlighet för eleverna att 

använda sig av ett laborativt material och även pilotstudien styrker detta val. Pilotstudien har 

gett oss mycket, den har varit en viktig del till utveckling av den metod som vi använder i 

huvudstudien. 
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7. Resultat/Analys 

I detta kapitel behandlas resultat- och analysdelen där vi söker svaren på våra frågeställningar. 

Vi har haft följande frågeställningar som utgångspunkt 

 Hur tänker elever när de löser divisionsuppgifter? 

 Vilken variation av lösningar går att urskilja i elevers tillvägagångssätt? 

 Går det att urskilja om elever lättare löser delningsdivision i jämförelse med 

innehållsdivision?  

Vi beskriver hur 16 elever i årskurs två tänker när de löser de två divisionsuppgifterna och 

vilken variation av lösningar som går att urskilja i deras tillvägagångssätt. Slutligen tittar vi på 

i fall det går att urskilja om elever lättare löser delningsdivision i jämförelse med 

innehållsdivision. 

När vi analyserade intervjuerna tittade vi först på transkriptionerna som utgör resultatet från 

intervjuerna. Ur elevernas svar analyserade vi fram vilka tillvägagångssätt de hade använt sig 

av. Därefter skrev vi ner de olika variationerna av lösningar som framkom. I resultatet lyfter 

vi några elevers tillvägagångssätt medan andra elevers tillvägagångssätt enbart återberättas. 

Citaten som vi har valt att lyfta är omskrivna till korrekt svenska, för det är inte elevernas 

uttal som är poängen med undersökningen men däremot har vi bevarat kärnan ur intervjuerna. 

Vi valde att redovisa resultatet på detta sätt, då vissa elever hade lättare för att ge uttryck för 

sina tankar verbalt och det bidrog till en tydlig förklaring av deras tillvägagångssätt. Viktigt 

att poängtera är att några elever använde sig av laborativt material i deras tillvägagångssätt för 

att lösa de två uppgifterna. I delningsdivisionsuppgiften använde 7 av 16 elever laborativt 

material. I innehållsdivisionsuppgiften använde sig majoriteten av laborativt material, det vill 

säga 11 av 16 elever. Elevernas olika tillvägagångssätt betraktar vi som viktiga i vårt resultat, 

eftersom de ger en bild av hur varje enskild elev tänker när de löser divisionsuppgifterna. 

Tillvägagångssätten som utkristalliserades när vi bearbetade intervjuerna är dessa  

 Upprepad addition 

 Upprepad subtraktion 

 Multiplikation 

 Dubblarna och tio-kompisar 

 Ett-till-ett-principen 

 5-skutt 
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 Inget tillvägagångssätt 

Tillvägagångssätten och dess betydelse finns att läsa i kapitel 4.2. division. 

 

I tabellen (se bilaga 3) har vi sammanställt alla elevers resultat, det vill säga vilket 

tillvägagångssätt samt eventuellt vilket laborativt material de använt sig av i de båda 

uppgifterna. Tabellen utläses genom att allt som har med delningsdivisionsuppgiften att göra 

är markerat med bokstaven D, i både tillvägagångssätt och laborativt material. Samma gäller 

för innehållsdivisionen, då benämns förkortningen med bokstaven I. Som vi tidigare har 

nämnt är alla elever helt avidentifierade gällande namn och kön. 

 

7.1. ”En till dig och en till dig och en till mig…”  

Delningsdivisionsuppgiften såg ut enligt följande: Om du har femton kakor och ni är tre 

stycken som ska dela lika på dessa kakor. Hur många kakor får ni då var? Inom denna uppgift 

kunde vi urskilja sju olika variationer av tillvägagångssätt. 

Ella löste uppgiften i huvudet och tog därför inte hjälp av något laborativt material. Hennes 

tillvägagångssätt är upprepad subtraktion. Här är Ellas tillvägagångssätt.  

 

Ella löser uppgiften: 

Intervjuaren: - ”Om du har femton kakor och ni är tre stycken som ska dela lika på dessa 

kakor. Hur många kakor får ni då var?”   

Ella: - ”Fem.” 

Intervjuaren: - ”Hur tänkte du nu?” 

Ella: - ”Ehhh, femton minus fem är tio och sen minus fem igen.” 

 

Här ser vi ett tydligt exempel på hur division kan kopplas till subtraktion. Ella utgår ifrån att 

hon har femton kakor, därefter plockar hon bort fem åt gången och kommer slutligen fram till 

att de tre personerna får fem kakor var. Vi antar att Ella är väl medveten om att talet femton 

går att dela upp i tre lika stora delar eftersom hon svarar fem direkt. Vi tolkar det som att Ella 

har en god taluppfattning och ser talraden mentalt då hon löser uppgiften i huvudet.  

Alexandra, Cilla och Klas löser uppgiften med hjälp av upprepad addition. Även dessa tre 

elever löser uppgiften i huvudet. Alla tre elever anser vi har en god taluppfattning. Alexandra 
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förklarar att hon tog tre femmor och att det blir femton. Det är svårt för oss att avgöra om hon 

tänkte multiplikationens 3*5 eller upprepad addition 5+5+5. Men eftersom hon beskriver att 

hon tar tre femmor antar vi att hennes tillvägagångssätt är upprepad addition. Även Klas 

inledde sin förklaring med en koppling till multiplikationen, men hans slutgiltiga svar är 

upprepad addition. Här nedan är Cillas tillvägagångssätt.  

 

Cilla löser uppgiften: 

Intervjuaren: - ”Vad tror du det blir?” 

Cilla: - ”Fem.” 

Intervjuaren: - ”Fem, hur tänkte du nu?” 

Cilla: - ”Fem plus fem plus fem är femton.” 

 

Här ser vi ett tydligt exempel på hur Cilla tänker när hon använder upprepad addition.  

Endast Hilma löser uppgiften med multiplikation. Hon beskriver sitt tillvägagångssätt utifrån 

tabell tre, och berättar att 3*5=15. Hon säger även att 5*3=15 och att hon använder sig av tre-

hoppen. Å ena sidan tror vi att Hilma var så inställd på multiplikationstabellen och inte 

lyssnade ordentligt på frågan vi ställde. Därför kom hon aldrig fram till att varje person fick 

fem kakor var. Å andra sidan var det inte det rätta svaret som vi var ute efter, så vi tycker 

ändå att Cilla hade ett hållbart tillvägagångssätt och en god taluppfattning.    

Fia och Ivar ser uppgiften i form av 5-skutt. Deras tillvägagångssätt liknar varandra, den enda 

skillnaden mellan dem är att Fia löser uppgiften med huvudräkning och Ivar använder sig av 

klossarna. Eftersom Fia löser uppgiften med huvudräkning antar vi att hon har en god 

taluppfattning och ser talen som ordinaltal och har därmed skapat en mental talrad. Vi anser 

att Ivar också har en god taluppfattning, men vi tror inte att han ser den mentala talraden fullt 

ut eftersom han använder det laborativa materialet i uppgiften. Här är Fias tillvägagångssätt. 

 

Fia löser uppgiften: 

Intervjuaren: - ”Om du har femton kakor, och ni är tre stycken som ska dela lika på dessa 

kakor, hur många får ni då var?” 

Fia: - ”Fem.” 
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Intervjuaren: - ”Okej, hur tänkte du då?” 

Fia: - ”Ehhh, jag tog fem gånger upp till femton. Fem, tio, femton då.” 

 

Lina, Max, Nora, Ola och Pia använder ett-till-ett-principen som tillvägagångssätt. Alla fem 

elever använder laborativt material. Pia, Nora och Lina laborerar med klossarna när de 

räknade uppgiften. Ola använder sig av stickorna och Max använder sig av penna och papper. 

Här nedan är Linas förklaring. 

 

Lina löser uppgiften: 

Intervjuaren: - ”Vad gjorde du nu?” 

Eleven tar fram femton klossar.  

Lina: - ”Jag räknade så det blir femton här.”   

Intervjuaren: - ”Jaha.” 

Eleven uppfattar direkt att vi är tre stycken i rummet och börjar fördela klossarna mellan oss 

tre.  

Lina: - ”En till dig och en till dig och en till mig.” 

Hon fortsätter på detta sätt tills vi har fått fem klossar var. När hon delat upp alla klossar svara 

hon direkt,  

Lina: - ”Fem.” 

Intervjuaren: - ”Hur kom du fram till det?” 

Lina: - ”Jag räknade, eller delade upp dem såhär, en, två, tre. Sen en, en, en och sen en till 

här och en till här och en till där.”  

Intervjuaren: - ”Okej.” 

Lina: - ”Och en där och en där och en där.” 

 

Vi kan tydligt se hur Lina strategiskt sorterar klossarna en i taget mellan tre personer tills de 

är slut. Nora utför uppgiften på samma sätt som Lina. Vi anser däremot att både Pia och Ola 

har kommit ett steg längre i ett-till-ett-principen. Detta visar sig genom att de ser att de kan ta 

mer än en kloss i taget. Pia och Ola börjar med att ta tre klossar till varje person. När det var 

några få klossar kvar tar de endast en i taget tills klossarna är slut. Ola använder sig dock av 
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stickor, men principen är densamma. Max visar genom att rita en bild hur fördelningen mellan 

tre personer ser ut. 

 

                                                                   

Björn, David och Glenn förklarar uppgifterna utifrån tio-kompisarna eller dubblarna. 

Endast Björn använder sig av laborativt material, det vill säga klossar. Här visas Björns 

tillvägagångssätt. 

 

Björn löser uppgiften: 

Intervjuaren: - ”Hur tänkte du när du räknade ut det?” 

Björn: - ”Ehhh, för att fem plus fem är tio.” 

Intervjuaren: - ”Ja,” 

Björn: - ”Och sen tar jag tio plus fem, är det femton.” 

 

Det är svårt för oss att avgöra om Björn tänker på tio-kompisarna eller dubblarna, eftersom 

dubblarna och tio-kompisarna 5+5 i detta fall är både och. Ur citatet ser vi att Björn först utför 

en operation med talen fem plus fem och konstaterar att det är lika med tio, för att sedan göra 

beräkningen tio plus fem. Glenns tillvägagångssätt är samma som Björns. David skiljer sig 

från de andra. Han använder sig av tio-kompisarna eller dubblarna, men han utför operationen 

genom att först dela upp talet tio i två lika stora delar. Sedan lägger han till den sista femman 

upp till femton och konstaterar att alla tre får fem var. Eftersom dessa elever behärskar tio-

kompisarna och dubblarna anser vi att när de senare möter tal med tiotalsövergång bör de 

kunna räkna det.  

Jon kan inte beskriva sitt tillvägagångssätt för oss, därför görs ingen analys av hans tankar 

kring division. Vi tror att Jon har svårigheter med att uttrycka sina tankar verbalt för oss. 

Detta anser vi kan bero på att Jon inte kommit lika långt i sin språkutveckling som de övriga 
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eleverna, det vill säga ju mer utvecklat språk en individ har desto mer kan individen uttrycka 

sig verbalt.  

 

7.2. ”Fyra ben har ju kossor och hundar och sånt…” 

Innehållsdivisionsuppgiften såg ut enligt följande. Om du har tolv stycken trästickor, hur 

många kor skulle du då kunna göra om alla dessa stickor ska användas till ben? Till skillnad 

från föregående uppgift kan vi endast urskilja tre olika variationer av tillvägagångssätt. 

Ella, Klas, Lina, Pia, Ivar, Hilma och David löser uppgiften med hjälp av stickorna. Dessa 

elever har upprepad subtraktion som tillvägagångssätt. Eleverna utgår ifrån att de har tolv 

stickor. De första eleverna konstaterar, är att en ko har fyra ben. Därefter tar de bort fyra 

stickor från det ursprungliga tolv stickorna, för att se hur många kor de kan bilda. Alla dessa 

elever kom fram till att de kunde göra tre kor. Eftersom eleverna i uppgiften endast fick reda 

på att täljaren är tolv, är de tvungna att först ta reda på nämnaren, det vill säga hur många ben 

en ko har för att sedan lösa uppgiften. Hilma konstaterar direkt att ”kor har fyra styckna”. 

Här drar vi slutsatsen att hon menar att kor har fyra ben.  

Ellas tillvägagångssätt skiljer sig från de övriga eleverna. Hon kopplar nämligen tillbaka till 

delningsdivisionsuppgiften och konstaterar ”att nu blir de 12-4 istället för 15-5, som det var 

innan”. Vi tror att Ella har en minnesbild från föregående uppgift eftersom hon drar 

paralleller mellan uppgifterna. Här kan vi återigen se att Ella har förmågan att se sambandet 

mellan division och subtraktion. Vi tycker det är positivt att hon ser detta samband genom att 

dra nytta av det när hon löser innehållsdivisionsuppgiften.  

Här nedan ser ni Klas lösning, där han tydligt beskriver hur han använder sig av stickorna. 

 

Klas löser uppgiften: 

Intervjuaren: - ”Hur tänkte du när du kom fram till det?” 

Klas: - ”Man tar tolv tändstickor och så läggar man dem fyra, fyra och fyra så det är fyra 

stycken i varje hög, då kan man räkna högarna sen. Och då blir det tre kossor.” 
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Alexandra, Björn, Cilla, Glenn, Max, Nora och Olas tillvägagångssätt är upprepad addition. 

Cilla, Glenn och Max löser uppgiften i huvudet medan de andra tar hjälp av stickorna, Nora 

använder sig av klossarna. Ola förklarar sitt tillvägagångssätt såhär. 

 

Ola löser uppgiften: 

Intervjuaren: - ”Hur tänkte du när du räknade uppgiften?” 

Ola: - ”Ehhh, fyra plus fyra plus fyra är tolv. Och då tänkte jag att då delar man allt på 

tolv.” 

Intervjuaren: - ”Okej.” 

Ola: - ”Och då delar man det på fyra. Då blev det tre kossor.”  

 

Här ser vi tydligt hur Ola adderar talen och får fram summan tolv. Vi kan också se att Ola 

använder sig av division i slutet av uppgiften, då han säger att han delar allt med tolv. Vi 

anser att han inte vet om att det är räknesättet division han nyttjar, för när vi frågade Ola 

vilket räknesätt han har använt svarar han direkt plus. Även de övriga eleverna tar först reda 

på hur många ben en ko har. Därefter adderade eleverna fyra plus fyra plus fyra och får fram 

summan tolv. Cilla, Glenn och Max anser vi, ser den mentala talraden på grund av att de löser 

uppgiften i huvudet.  

Jon och Fia kan inte förklara sitt tillvägagångssätt, därför görs ingen analys av dem. Som vi 

tidigare nämnt förmodar vi att detta kan bero på att de hade svårt för att sätta ord på sina 

tankar och förmedla dem verbalt till oss. 

 

7.3. ”Jag har använt division, för att jag delade upp dem…” 

Till samtliga elever har vi ställt frågan om vilket räknesätt de har använt sig av när de räknar 

ut de båda uppgifterna. Majoriteten svarar att de använder plus. Ella svarar att hon använder 

sig av både av plus och minus. Ivar, Jon och Ola vet inte vilket räknesätt de använder sig av 

och ger därför inget svar. Endast Nora svarar att hon använder sig av räknesättet division i 

uppgifterna. När vi ställde följdfrågan ”hur vet du att du har använt dig av division” så svarar 

hon finurligt, ”för att jag delade upp dem”. Vi tycker det är spännande att majoriteten svarar 

räknesättet plus på frågan trots att vi har kunnat utkristallisera sju olika tillvägagångssätt. 
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Detta tror vi beror på att elever i årskurs två är mest bekanta med räknesättet addition. Det går 

inte att urskilja om elever lättare löser delningsdivision i jämförelse med innehållsdivision. 

Däremot visar resultaten att det laborativa materialet får en större betydelse för eleverna när 

de ska lösa innehållsdivisionsuppgiften i jämförelse med delningsdivisionsuppgiften (se 

bilaga 3). Detta kan tyda på att innehållsdivision är svårare för eleverna att lösa i jämförelse 

med delningsdivision. 
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi det som framkommit ur resultat- och analysdelen med stöd från 

litteratur som tidigare har tagits upp i examensarbetet. I slutet av diskussionen ger vi även 

förslag på vidare forskning inom området. 

Av analysen ovan framgår det att eleverna har många olika tankar kring divisionsuppgifterna. 

Vi anser precis som Löwing och Kilborn (2003) att elever ofta har intressanta tankeformer, 

men det svåra för dem är att presentera sina tankar i ord på ett matematiskt korrekt sätt. Några 

elever i vår undersökning tyckte det var svårt att uttrycka sina tankar i ord då de räknade 

uppgifterna. Ahlberg m.fl., (2000) skriver att det är viktigt att synliggöra alla elevers 

tankeformer genom till exempel enskilda samtal, för att läraren ska kunna avgöra vad eleven 

befinner sig i sin matematiska utveckling. Samtalen med eleverna under intervjuerna var 

givande, då vi fick höra de beskriva sina tankeformer i ord istället för att se ett svar i en 

matematikbok. Detta styrks även av Häggblom (2009), då hon menar att elever borde få 

komma till tals ofta eftersom elever utvecklas genom språklig kommunikation. Vi strävade 

efter att våra intervjuer skulle vara ett naturligt samtal där eleverna kände sig trygga och fick 

sätta ord på sina tankar. Vygotskij menar att utan den sociala kommunikationen sker det ingen 

utveckling kring språket och tänkandet (Lindqvist, 1999). Vi anser precis som Bråten (1998) 

att med språkets hjälp kan vi ge uttryck för våra känslor och tankar samt lösa problem.  

Av analysen framgår det att addition är det räknesätt som de flesta eleverna förklarade att de 

använt sig av i sina tillvägagångssätt, då de löste uppgifterna. Detta tycker vi är intressanta 

tankar hos eleverna eftersom uppgifterna var av karaktären division. Detta visar precis som 

Ahlberg m.fl, (2000) skriver, att sambanden mellan de fyra räknesätten är viktiga. Elevernas 

tankar i vår undersökning visar att sambanden mellan de fyra räknesätten är viktiga, för att de 

främst använder addition i uträkningen av en divisionsuppgift. Dock tyder resultaten på att 

eleverna inte är medvetna om sambanden ännu, då eleverna inte lärt sig de fyra räknesätten i 

undervisningen än. Ahlberg m.fl., (2000) menar vidare att undervisningen i årskurs ett och två 

präglas mest av räknesätten addition och subtraktion, men i elevers vardag används redan de 

fyra räknesätten. Resultaten i undersökningen visar att eleverna redan behärskar de fyra 

räknesätten i vardagen, vilket kan vara en anledning till att de löste divisionsuppgifterna. Vi 

instämmer med Ahlberg m.fl., (2000) att problemlösning är en central del i undervisningen 

för att synliggöra att skolmatematiken och matematiken i elevernas vardag hör ihop.  
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Johansson och Wirth (2007) pekar på hur viktigt det är med metakognition, så att eleverna blir 

medvetna om sina egna tankeprocesser. Arbetar lärare utifrån detta, tror vi det leder till en 

språklig utveckling hos eleverna, därför att eleverna sätter ord på sina tankar. Även Vygotskij 

anser att metakognition är betydelsefullt att arbeta med, eftersom elevers tankeprocesser 

startar när de möter ett problem (Hwang & Nilsson, 2003). Precis som Ahlberg (1992) 

skriver, krävs en kreativ tankeprocess hos individen när de ska lösa ett problem. Vår 

undersökning tyder på att eleverna var kreativa i sina tankar, när de berättade för oss hur de 

tänker när de löser problemuppgifterna inom division. Säljö (2000) menar att, bästa sättet för 

att lösa ett problem är att ta hjälp av någon som är mer kunnig inom området. Under våra 

intervjuer hjälpte vi inte eleverna med att lösa uppgifterna, däremot var vi ett stöd för dem och 

ställde ledande frågor som skulle få igång deras tankeprocesser.  

Ur resultaten går det urskilja sju olika lösningar i elevernas tillvägagångssätt i de båda 

uppgifterna. Inom delningsdivisionsuppgiften finns det sju olika tillvägagångssätt, medan 

innehållsdivisionsuppgiften endast resulterade i tre olika tillvägagångssätt. Skillnaden som 

uppmärksammades av fördelning kring tillvägagångssätt, anser vi kan beror på att när 

eleverna möter delningsdivision så finns det fler variationer av lösningar då talen i uppgiften 

är givna. I innehållsdivisionsuppgiften fokuserade eleverna på att ta reda på hur många ben en 

ko har. Detta kan ha varit en orsak till att eleverna endast använde sig av upprepad addition, 

upprepad subtraktion samt inget tillvägagångssätt.  

Vi hade föreställningen om att flest elever skulle använda sig av ett- till- ett- principen inom 

delningsdivisionsuppgiften. Resultaten av vår undersökning visar att flest elever, det vill säga 

fem stycken använde sig av denna princip. Löwing (2008) skriver att eleverna enklast löser en 

delningsdivisionsuppgift genom att fördela föremålen en i taget, med lika många i varje hög. 

Av analysen framgår det att ett- till- ett- principen är den enklaste lösningen för flest elever. 

Vi trodde dock inte att det skulle finnas så många variationer av lösningar som det faktiskt 

gjorde i uppgiften.  

En annan vanlig lösning som framkom av analysen inom delningsdivision är upprepad 

addition. Enligt Löwing (2008) är det genom upprepad addition som elever möter 

multiplikation för första gången. Alexandra, Cilla och Klas i vår undersökning löser uppgiften 

med upprepad addition, medan endast Hilmas lösning är multiplikation. Detta anser vi tyder 

på att eleverna i vår undersökning har kommit olika långt i sin matematiska utveckling. Vi har 

en föreställning om att, en elevs svar i till exempel en matematikbok visar inte elevens 
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tillvägagångssätt och hur långt denne har kommit i sin matematiska utveckling. Eftersom 

Hilma börjar behärska multiplikationstabellen, anser vi precis som Löwing (2008) skriver att, 

det kan leda till att eleven får stora delar av divisionstabellen gratis.  

Löwing (2008) menar att, för att komma vidare i sin matematiska utveckling ska elever kunna 

dela upp tal i termer, vilket innebär att till exempel kunna se tio- kompisarna eller dubblarna. 

Johansson och Wirths (2007) forskning styrker även detta, att när elever dessutom klarar av 

till exempel 5-skutt har de en god taluppfattning. Resultaten i undersökningen visar att Björn, 

David och Glenn behärskade att dela upp tal i termer, då deras lösningar är att använda sig av 

tio- kompisarna eller dubblarna. Fia och Ivars tillvägagångssätt är 5-skutt. Dessa fem elever 

anser vi har en god taluppfattning och precis som Löwing (2008) skriver, har elever goda 

förutsättningar till att bli bra matematiker om de har en god taluppfattning. Vi poängterar 

dock att, för att eleverna ska bli goda matematiker måste läraren låta eleverna berätta hur de 

tänker när de räknar ut en uppgift.  Vygotskij belyser vikten av att språket är tankeprocessens 

sociala verktyg (Bråten, 1998).  

Ur analysen av innehållsdivisionsuppgiften utkristalliserades endast tre tillvägagångssätt, 

upprepad subtraktion, upprepad addition och inget tillvägagångssätt. Fia och Jon i vår 

undersökning har ingen lösning på uppgiften. Intressant är att hälften av de övriga elevernas 

lösningar är upprepad subtraktion medan den andra hälften använder sig av upprepad 

addition. McIntosh (2008) menar att, genom att tänka utifrån innehållsdivision kan en tydlig 

koppling till subtraktion ses. Av analysen framgår det att hälften av eleverna ser denna 

koppling. Precis som McIntosh (2008) skriver om innehållsdivision, vill eleverna ta reda på 

hur många gånger siffran fyra ryms i siffran tolv, alltså hur många gånger kan siffran fyra tas 

bort från talet tolv.   

Resultaten i vår undersökning tyder på att laborativt material används i undervisningen. Detta 

eftersom majoriteten av eleverna använder sig av laborativt material i uppgifterna. Malmer 

(2002) lyfter fram att undervisningen bör ge utrymme till ett aktivt lärande med hjälp av ett 

utforskande arbetssätt och ett laborativt material för att uppnå matematikens mål i Lpo-94. 

Samtidigt påpekar Rystedt och Trygg (2010) att det inte är materialet i sig som är det viktiga 

utan hur läraren tillämpar det i undervisningen. I vår undersökning har det laborativa 

materialet en stor betydelse, eftersom att majoriteten av eleverna faktiskt använde sig av det i 

sina tillvägagångssätt. Efter genomförandet av vår undersökning har det synliggjorts för oss 

att många elever är i behov av ett laborativt material för att se det abstrakta i matematiken. 
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Även Hwang och Nilsson (2003) hävdar att elever har svårt för att föra resonemang kring det 

abstrakta och behöver därför se verkligheten konkret. Mot bakgrund av vad resultaten i vår 

undersökning visar bör undervisningen ta fasta på att använda laborativt material. Detta för att 

alla elever ska känna förtrogenhet till materialet och kunna tillämpa det om det uppstår en 

abstrakt uppgift av svårare karaktär. Även i kursplanen för matematik står det att elever i 

årskurs tre ska kunna förklara de olika räknesätten med hjälp av till exempel konkret material 

(Skolverket, 2007). Kursplanen är något som alla lärare måste följa i sin undervisning och vi 

tycker att det är viktigt att belysa detta mål, eftersom det handlar om ett konkret material. 

Ett intressant fenomen som framkom ur analysen är att ett fåtal elever kopplar samman våra 

två uppgifter genom att utnyttja lösningen i delningsdivisionen, när de sedan ställs inför 

innehållsdivisionen. Detta yttrade sig genom att eleven förde ett resonemang kring hur denne 

löste delningsdivisionen och drog nytta av samma tillvägagångssätt i innehållsdivisionen. 

Detta kan kopplas till Rystedt och Tryggs (2010) resonemang om minnesbilder, det vill säga 

när elever får möjlighet till att arbeta med alla sinnen och befäster sin kunskap med hjälp av 

minnesbilder, då går eleven tillbaka i tankarna och ställer sig frågan, ”hur tänkte jag innan?” 

Ur vår analys av resultaten går det inte att urskilja om elever lättare löser delningsdivision i 

jämförelse med innehållsdivision. Däremot visar resultaten att majoriteten av eleverna 

använde sig av laborativt material när de löser innehållsdivisionsuppgiften i jämförelse med 

delningsdivisionsuppgiften. Enligt Löwing (2008) är delningsdivision det första elever möter 

inom området division i undervisningen. McIntosh (2008) anser att det kan leda till att 

innehållsdivisionen kommer i skymundan och eleverna får ingen komplett bild av division. 

Även TIMSS rapport pekar på att elever har svårare för att lösa innehållsdivision än 

delningsdivision (Skolverket, 2008a). Vi anser att detta kan vara en av orsakerna till att det 

laborativa materialet fick en större betydelse när eleverna löste innehållsdivisionsuppgiften. 

Samtidigt tror vi att delningsdivisionsuppgiften var lättare att förstå eftersom alla tal i 

uppgiften var givna från början.  

Eftersom vi inte kan urskilja om elever lättare löser delningsdivision i jämförelse med 

innehållsdivision, då alla elever i vår undersökning utom två kan förklara sitt tillvägagångssätt 

ser vi ändå en skillnad. Skillnaden är att fler elever löser delningsdivisionen i huvudet, medan 

majoriteten av eleverna använder sig av laborativt material i innehållsdivisionen. Detta tolkar 

vi som att innehållsdivisionsuppgiften är svårare, eftersom eleverna använder sig av det 

laborativa materialet i större utsträckning än vad de gjorde i delningsdivisionsuppgiften. 
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Av de elever som nyttjar det laborativa materialet i delningsdivisionsuppgiften ser vi att 

majoriteten använder sig av klossarna. Vi antar att eleverna förknippar klossarna med kakorna 

i uppgiften. På samma sätt kopplar eleverna ihop trästickor med tändstickor i 

innehållsdivisionen och valde därför uträkning med tändstickor.  

Rystedt och Trygg (2010) påpekar att några lärare tycker att laborativ matematikundervisning 

är tidskrävande och kostar skolan mycket pengar. Lika så Malmer (2002) skriver att vissa 

lärare tror att de gör matematikundervisningen för barnslig och lätt genom att välja ett konkret 

arbetssätt i undervisningen. Vi hävdar dock att det laborativa materialet inte behöver kosta 

skolan mycket pengar, då vi i vår undersökning använde oss av material som finns runt 

omkring oss. Å ena sidan tycker vi inte att laborativt material är barnsligt och tidskrävande i 

undervisningen. Å andra sidan beror det på hur läraren lägger upp undervisningen och 

anpassar den efter elevers matematiska utveckling. Rystedt och Trygg (2010) framhäver hur 

viktigt det är att laborationer med ett laborativt material har ett tydligt syfte, så att det ger 

eleverna nya kunskaper och en ökad förståelse. Detta anser vi kan vara en aspekt för att 

undvika att göra arbetet med laborativt material barnsligt och tidskrävande.  

Genom vår undersökning har vi upptäckt nya perspektiv som vore spännande att undersöka. 

Det hade varit intressant att göra samma undersökning i årskurs fyra, för att se om elever klara 

lösa uppgifterna med hjälp av laborativt material för att få bättre resultat i division än det som 

TIMSS rapport (Skolverket, 2008a) visar. En annan intressant aspekt att undersöka, hade 

varit att intervjua lärare om hur de lägger upp undervisningen när de introducerar division i de 

lägre årskurserna. 
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9. Slutord 

Vår undersökning har gett oss en förståelse för hur elever tänker när de löser matematiska 

problem inom division. Genom våra intervjuer har vi kommit fram till att det finns många 

olika variationer av lösningar i elevers tillvägagångssätt. Vår undersökning kan hjälpa lärare 

att få en inblick i hur elever i årskurs två tänker kring division. Vi anser att lärare med fördel 

kan arbeta med division redan i de tidiga årskurserna med hjälp av laborativt material, 

eftersom resultaten i studien visar att eleverna har många olika variationer av lösningar och 

tankesätt. Detta tycker vi är viktigt att lyfta då elevernas svar i till exempel en matematikbok 

inte ger en fullständig bild av hur eleverna tänkt för att komma fram till en lösning. Även om 

svaret är detsamma för eleverna, så ser vägen dit olika ut.  
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Bilaga: 1. 

 

Frågeguide  

Intervjufrågor till elever i årskurs två. 

  

1. Vad tror du detta blir? 

 

2. Kan du använda dig av något material på bordet till din hjälp? 

 

3. Hur tänker du nu? 

 

4. Hur tänkte du när du räknade ut uppgiften? 

 

5. Kan du räkna på något annat sätt? 

 

6. Vet du vilket räknesätt du har använt nu? 
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Bilaga: 2. 

Informationsbrev till vårdnadshavare 
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      Bilaga: 3. 

Tabellen sammanfattar elevernas tillvägagångssätt samt användningen av laborativt material. 

 

Delningsdivision= D  

Innehållsdivision= I 

 

 

 

 

 

Namn: 

 

 

 

 

Upp-

repad 

Addit-

ion 

Upp- 

repad 

subtr-

aktion 

Dubb-

lorna 

och 

Tio- 

Komp-

isarna 

5-

skutt 

Multi-

plika-

tion 

Ett-till-

ett-

princip-

en 

Fann 

inget 

tillväga-

gångs-

sätt 

Klossar Tänd-

stickor 

Penna 

Och 

papper 

Huvud-

räkning 

Alexandra 

 
D,I        I  D 

Björn 

 
I  D     D I   

Cilla 

 
D,I          D,I 

David 

 
 I D      I  D 

Ella 

 
 D,I       I  D 

Fia 

 
   D   I    D 

Glenn 

 
I  D        D,I 

Hilma 

 
 I   D    I  D 

Ivar 

 
 I  D    D I   

Jon 

 
      D,I     

Klas 

 
D I       I  D 

Lina 

 
 I    D  D I   

Max 

 
I     D    D I 

Nora 

 
I     D  D,I    

Ola 

 
I     D   D,I   

Pia 

 
 I    D  D I   
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      Bilaga: 4. 

 

Divisionsuppgifter 

 

 Om du har tolv stycken trästickor, hur många kor skulle du då kunna göra om  

 alla dessa stickor ska användas till ben? (Löwing, 2008. s.72). 

 

 Om du har femton kakor och ni är tre stycken som ska dela lika på dessa  

 kakor. Hur många kakor får ni då var? (Löving, 2008. s.172). 

 

 

 

Denna fråga valde vi bort inför de riktiga intervjuerna. 

 

 Du har sju stycken godisbitar, du ska dela dem med din kompis. Hur gör du  

då? (Ahlberg m.fl., 2000. s.79). 

 

 

 


