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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  
Under vår studietid och verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att undervisningen består 
mest av mekanisk räkning när det gäller matematik. I kursplanen i matematik står det att 
skolan skall i sin undervisning 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 2000).  Bra 
matematikkunskaper hjälper oss att förstå sammanhang och bidrar till utveckling på många 
områden. Kunskaper i matematik är en demokratisk rättighet som ska bidra till 
självförtroende, kompetens och möjligheter att påverka i vårt samhälle. Det är vår skyldighet, 
som pedagog, att i möjligaste mån ge eleverna en bra grund att själva aktivt kunna delta i 
samhällsutvecklingen. 
 
Syfte:  
Syftet med vår uppsats är att undersöka och jämföra vilka strategier eleverna använder sig av, 
vid benämnda uppgifter i division i år fem. Detta tillvägagångssätt var för att vi ville få reda 
på elevernas olika strategier samt hur de tolkar och förstår problemet. För att uppnå syftet har 
vi tagit vår utgångspunkt i följande frågeställningar; hur utför eleverna den matematiska 
operationen? Hur tolkar och förstår eleverna problemet?  
 
Metod: 
Vår undersökning utgår såväl från en kvantitativ, som från en kvalitativ ansats. Den 
kvantitativa ansatsen i vår undersökning var förstudien, där fick eleverna lösa uppgifter i 
algoritmer gentemot problemlösning, detta låg till grund för huvudstudien som var av 
kvalitativ ansats. I huvudstudien fick eleverna benämnda uppgifter i division, som de skulle 
lösa under tiden vi intervjuade dem. 
 
Resultat: 
Förstudien visade att samtliga femton elever klarade alla algoritmuppgifter med tvåsiffrig 
täljare och ensiffrig nämnare, men med tresiffrig täljare blev det svårare för många elever. I 
delen för benämnda uppgifter framkom det att de elever som använde sig av någon slags 
symbol, klarade uträkningarna bättre. Resultatet i huvudstudien visar att eleverna använder sig 
av flera olika lösningsstrategier för att lösa problem. De vanligaste strategierna var 
innehållsdivision och delningsdivision. 
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Inledning 
Eftersom vi i vår lärarutbildning har studerat didaktisk matematik och naturorienterande 
ämnen så föll det sig naturligt att vårt examensarbete ska handla om matematik. Att det blev 
benämnda uppgifter med inriktning division, är att vi båda tycker det är ett intressant område, 
Vi har märkt att många elever har svårigheter med dessa uppgifter. Därför ville vi undersöka 
elevernas olika strategier vid benämnda uppgifter. Att vi valt att göra studien i år fem, är för 
att de då har kommit halvvägs i grundskolan.  
 
Under vår egen grundskoletid och under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att 
undervisningen mest består av mekanisk räkning när det gäller matematik. Pettersson (1990) 
skriver att undervisningen i matematik är inriktad mot mekanisk räkning, eleverna är inte 
vana att fundera över uppgiften och att välja metod för uträkningen. 
 
Vi hade inledningsvis svårt att precisera ett passande syfte till vårt intresseområde. Vi valde 
därför att intervjua ett antal elever om dess tankar och upplevelser kring ämnet matematik. 
Utifrån elevernas svar kom vi fram till att de tyckte division och benämnda uppgifter var 
svårt. Därefter gjorde vi en förstudie, där elever fick uppgifter, vi ställde algoritmer gentemot 
benämnda uppgifter. Med utgångspunkt i vad vi fick fram vid förstudien, gick vi vidare och 
vårt syfte växte fram. Huvudstudien handlar om division i år fem, med fokus på benämnda 
uppgifter. 
 
Den allmänna uppfattningen bland pedagoger är att problemlösning och division är något som 
många elever tycker är svårt. Att man har tidigare erfarenheter och förståelse för vad man gör, 
det anser vi ligga till grund för vidare utveckling inom matematiken. Pettersson (1990) menar 
att den matematiska undervisningen som sker i skolan idag karaktäriseras av moment som 
bygger på varandra. Det går inte att hoppa över ett moment om eleverna ska klara av att gå 
vidare till nästa.  
 
I samhällsdebatten diskuteras det att elever i svenska skolan har sämre kunskaper i matematik 
i dag än tidigare år. Resultaten på de nationella proven i matematik visar nämligen detta. Kan 
det bero på att eleverna inte är utrustade med rätt strategier när de löser uppgifterna i de 
nationella proven? Med strategier menar vi olika vägar att nå korrekt lösning på ett 
matematiskt problem.  
 
Vi har valt att skriva om elevers olika lösningsstrategier, för att vi, som blivande lärare, ska 
kunna utforma undervisningen på bästa sätt för varje enskild elev. Vi lärare bör fånga upp de 
eleverna innan de fastnar i invanda mönster. Dessa mönster är ytterst svåra att bryta senare.  
Genom att kartlägga elevernas olika lösningsstrategier, ska inte någon elev behöva fastna i en 
ej utvecklingsbar strategi. Vad är då utvecklingsbar strategi? Enligt vår definition är det den 
process som växer fram till en metod hos eleverna när de löser uppgifter. Vi behöver veta 
vilka strategier den enskilde eleven när hon/han arbetar med benämnda uppgifter. Har 
eleverna utvecklingsbara strategier? Eller finns det elever som väljer strategier som inte är 
utvecklingsbara? Att inte ha en utvecklingsbar strategi gör det arbetskrävande för eleverna när 
de ska lösa problem i framtiden.Eleverna måste förstå vad de gör när de löser en uppgift. Att 
eleverna svarar rätt på uppgifterna betyder inte alltid att eleverna förstått uppgiften. Det vi vill 
undersöka är elevernas väg till det svar de anger som lösning på en uppgift.  
 
 
 

 4



Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och jämföra vilka strategier eleverna använder sig av i 
division vid benämnda uppgifter i år fem. Benämnda uppgifter i detta arbete innebär hur 
eleverna löser ett matematiskt problem. För att uppnå syftet har vi tagit vår utgångspunkt i 
följande frågeställningar: 
 
• Hur utför eleverna den matematiska operationen? 
 
• Hur tolkar och förstår eleverna problemet? 
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Forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter  
Arbetet inleds med matematikens betydelse. Vi har valt att göra en presentation av svenska 
elevers matematikkunnande genom tiderna, både internationellt och nationellt, därefter 
fortsätter vi med att jämföra kursplaner i matematik från 1962 och framåt med fokus på de 
fyra räknesätten. Vi går även igenom algoritmernas historia och divisionsalgoritmer i Europa. 
Under denna rubrik hittar ni även en presentation av problemlösning.  

Matematikens betydelse 
Matematiken har spelat en stor roll i historien och är vår äldsta vetenskap. Genom människans 
behov har den utvecklats från en primitiv, praktisk och organiserad matematik till en allt mer 
administrativ och teoretisk sådan. Att den funnits, och finns, i alla kulturer visar behovet och 
vikten av den (Thompson 1991b). 
 

Vikten av goda kunskaper i matematik är obestridlig. Det handlar om allt från vardagskunnande till 
förutsättningar för ett livslångt lärande, samt att förvärva den kompetens och problemlösningsförmåga som 
krävs för lärande i andra ämnen och för ett aktivt deltagande i samhälls- och yrkesliv. (Kommittédirektiv, 
2003:8, s.1)  
 

Enligt regeringens matematikdelegation är människor med goda kunskaper i matematik, 
naturkunskap och teknik avgörande för Sveriges utveckling och den gemensamma, såväl som 
den enskilda, välfärden. Detta gör att matematikundervisningen i skolan är viktig och det blir 
naturligt att matematik ska höra till basämnena. Alla elever skall ges möjlighet att lära sig 
logiskttänkande, abstraktionsförmåga, argumentationsanalys, kommunikations- och 
problemlösningsförmåga. Matematikkunskaper hjälper oss att förstå sammanhang och bidrar 
till utveckling på många områden (Kommittédirektiv 2003:8). 
 
Idag är matematik en problemlösande verksamhet i ständig utveckling. Matematiska begrepp, 
metoder och modeller används i hela samhället både i vardags- och yrkesliv samt i 
vetenskapliga och samhälleliga verksamheter. Kunskaper i matematik är en demokratisk 
rättighet som ska bidra till självförtroende, kompetens och möjligheter att påverka i vårt 
samhälle. Matematikens betydelse som tankeinstrument, verktyg i samhället och vetenskap 
får till följd att matematik blir ett viktigt ämne i skolan. ”Matematik ska idag lägga grunden 
för privat- och yrkesliv, för vidare studier och ett livslångt lärande” (Skolverket 2001, sid. 5).  
 
I en rapport från NCM (Nationellt centrum för matematik) framhålls att tillämpningen av 
matematik i vardags- och samhällsliv, i utbildning och i vetenskaplig verksamhet har ökat 
markant under 1900-talets andra hälft. Samhälls- och teknikutvecklingen, med bland annat 
tekniska hjälpmedel och informationsteknologi, ställer nya krav på kunskaper inom 
matematikområdet. I Sverige är det en demokratisk rättighet att få relativt omfattande 
kunskaper i och om matematik, vilket ska bidra till kompetens och självförtroende. Detta för 
att alla i samhället ska ges möjlighet att förstå, delta i och påverka både små och stora 
beslutsprocesser. Det krävs också, ur demokratisynpunkt, övergripande kunskaper kring de 
system vårt samhälle bygger på, bland annat betalnings-, skatte- och försäkringssystem. Att 
förstå den samhällsstruktur man föds i är avgörande för att kunna kritiskt analysera och 
värdera sin livssituation och kunna delta aktivt i samhällsutvecklingen (NCM, 2002).  
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Svenska elevers matematikkunnande 

Internationella jämförelser 
I slutet av 1950-taletstartades organisationen IEA, International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement, av ett antal forskare inom utbildningsområdet. Syftet 
var att undersöka olika skolsystem och undervisningsstrategier i olika länder, för att kunna 
fastställa vilka faktorer som påverkade elevernas prestationer. Flera internationella 
undersökningar av elevernas kunskaper och attityder i olika ämnen har genomförts under 
IEA: s historia. First International Mathematics Study (FIMS) var den första undersökningen 
som IEA gjorde och den handlade om elevers kunskaper i matematik. Den genomfördes i 
tretton länder 1964, där USA och Sverige fick lägst genomsnittsresultat. 1980 genomfördes 
den andra studien av elevers matematikprestationer. Den kom att kallas SIMS, Second 
International Mathematics Study och omfattade 20 länder. Det visade sig då att svenska 
trettonåringarnas matematikprestationer än en gång var bland de absolut sämsta av de länder 
som deltog. En tredje undersökning i matematik genomfördes 1994-1995 och den kom att 
kallas TIMSS, Third International Mathematics and Science Study. Nu deltog 45 länder och 
Sveriges trettonåringars prestationer var nu betydligt bättre än 1980. De hamnade lite över det 
internationella genomsnittet i kunskapsområden som berörde bl.a. taluppfattning (PISA 
2000). 
 
Forskning visar ett tydligt samband mellan elevers läsförståelse och deras förmåga att lösa 
matematiskt textproblem. Möllehed (2001) skriver i sin studie att den största orsaken till 
felaktiga lösningar vid problemlösning i matematik i år 4-9 är elevernas bristande förståelse 
för innehållet i texten. Lundberg och Sterner (2002) redogör för PISA-studien 2000 
(Programme for International Student Assessment) som bland annat handlar om läsförståelse 
och kunskap i matematik bland 15-åringar i ett 30-tal länder. I studien framgår det att 70 % av 
de felaktiga lösningarna i matematisk problemlösning kan förklaras med brister i elevers 
läsförståelse. För att lösa matematiska uppgifter måste eleverna kunna läsa och förstå en text, 
välja ut information och hämta den nödvändiga informationen ur texten. 

Ett nationellt exempel: PUMP-projektet 
I Johansson och Kilborn (2002) kan man läsa om PUMP (Processanalyser i Matematik och 
Psykolingvistik) – projektet som mellan 1973 och 1977 bedrevs vid Göteborgs universitets 
pedagogiska institution. Inom ramen för detta projekt genomfördes en omfattande 
räknefärdighetsundersökning av elever i år 3-6, i mitten av 70-talet. Resultaten visade sig vara 
bedrövliga. Skulden lades på svenska lärare som inte varit tillräckligt noga med att kontrollera 
elevernas individuella förkunskaper. Läroböckerna på 70-talet visade sig glömma bort vikten 
av repetition av nödvändig algoritmräkning. Eleverna gjorde algoritmer innehållande fler 
moment innan baskunskaperna var inlärda. 
 
I PUMP-projektet lades fram en modell för undervisning och diagnostiserande av 
grundläggande räknefärdigheter. Modeller, över hur inlärning i de fyra räknesätten fungerar 
arbetades fram. Projektets produkt var materialet ”Aritmetikdiagnoser” som kom ut 1975 för 
att året därpå få uppföljaren ”Träna räkning”. 1982 kom den förbättrade versionen ”Räkning”. 
De är alla böcker med uppgifter i de fyra räknesätten som är uppbyggda enligt ett visst 
schema. Eleven skall börja med att lösa enkla algoritmer för att sedan steg för steg arbeta med 
större tal och därmed svårare algoritmer. Grundtanken är att läraren på så vis kan kontrollera 
varje elevs kunskaper och vara säker på att förkunskaperna finns, innan de går vidare med 
nästa moment. Att dela ut diagnostiskt prov till samtliga elever i klassen gör att läraren kan 
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kontrollera elevernas kunskaper. Det finns prov för varje nivå som underlättar för läraren att 
hitta varje enskild elevs kunskapsnivå. (Johansson & Kilborn, 2002)  

Styrdokument 
Under styrdokument kommer vi först att ta upp lite historia kring läroplanerna från Lgr 62, 
Lgr 69, Lgr 80 och dagens Lpo 94. Vi har därefter valt att fokusera på kursplanerna i 
matematik med inriktning på problemlösning. I Lgr 80 benämns problemlösning för första 
gången, därför har vi valt att jämföra den mot den nu gällande kursplanen i matematik 
(Skolverket, 2005). 
  
När grundskolan infördes 1962 kom den första läroplanen i modern mening, Lgr 62. Redan i 
Lgr 62 var det viktigt att matematikundervisningen skulle fylla en praktisk uppgift därför bör 
eleverna lära sig att lösa sådana räkneuppgifter, som varje medborgare möter i hem, arbetsliv 
och samhälle. Så ofta som det är lämpligt, bör matematiska problem behandlas i sitt praktiska 
sammanhang, även om detta ibland får till följd, att en traditionell systematik i undervisningen 
bryts (Skolöverstyrelsen 1962).  
 
Nästa läroplan för grundskolan kom ut 1969, Lgr 69. Den togs i bruk 1970/71 
(skolöverstyrelsen 1969). Regeringen föreskrev att en ny läroplan för grundskolan skulle gälla 
från och med läsåret 1982/83, men redan läsåret 1980/81 började undervisningen präglas av 
den nya läroplanen, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1981).  
 
När Lgr 69 kom ut gjordes en omfattande satsning på fortbildning i matematik. ”Den nya 
matematiken” infördes, där nya begrepp och symboler introducerades, i huvudsak från 
mängdläran (Kilborn 2003). I och med ”den nya matematikens” införande försämrades 
villkoren för de lågpresterande eleverna. Baskunskapsträning i matematik kom i skymundan 
och internationella studier visade att svenska skolelevers räknefärdigheter var alltför dåliga. 
De saknade tillräckliga förkunskaper, vilket togs i akt vid omskrivningen av den nya 
kursplanen tillhörande Lgr 80 (Kilborn 2003). I Lgr 80 ändrades målen till att ge varje elev 
användbara kunskaper i ämnet (Skolöverstyrelsen 1982).  
 
Wiggo Kilborn (2003) nämner att ”den nya matematiken” och mycket av det som hämtades 
från mängdläran rensades bort för att istället ge plats åt basfärdigheter och färdighetsträning. 
Kilborn (2003) gör en jämförelse mellan Lgr 69 och Lgr 80 och menar att den förskjutning 
som gjordes gav istället plats åt huvudräkning och problemlösning. Eleverna fick mer tid till 
att arbeta med positionssystemets uppbyggnad för att ge dem en god taluppfattning 
(Skolöverstyrelsen 1982). 
 
Från hösten 1994 började en ny läroplan för den obligatoriska skolan att gälla, Lpo 94. Varje 
kommun fick i uppdrag att fastställa en skolplan som visar hur kommunens skolor ska 
organiseras. Skolplanen, tillsammans med läroplan och kursplaner, ger utrymme för varje 
rektor att i samråd med lärare och elever styra skolans verksamhet. Kursplanerna är 
utarbetade för att klarlägga vad alla elever ska lära sig. Lärare tillsammans med elever får 
bestämma hur ämnet ska behandlas och vilka material och undervisningsmetoder som ska 
användas (Skolverket 2005). 
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Kursplanen i matematik i Lgr 80 
Problemlösning 
Lågstadiet och mellanstadiet 
Problemen bör vara konkreta samt utgå från elevernas erfarenheter och närmiljö eller från 
sådana miljöer som gemensamt byggs upp i klassrummet. Stort utrymme ägnas åt att tolka 
skriftligt ställda problem samt åt att diskutera dessa (Skolöverstyrelsen 1981). 
 
Mellanstadiet och högstadiet 
Problemen hämtas allt mera från miljöer som finns i samhället runt omkring och som studeras 
i andra skolämnen. Problemvalet bör även styras av elevernas intressen och behov samt av en 
inriktning mot det kommande yrkeslivet (Skolöverstyrelsen 1981).  

Nuvarande kursplan i matematik för grundskolan, Lpo 94 
Kursplanen i matematik (Skolverket 2000); skolan skall i sin undervisning sträva efter 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, 
 
- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, 
 
- 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,  
 
- utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska 
modellernas förutsättningar, begränsningar och användning, 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret (Skolverket 2000); 
 
Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att 
kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevernas närmiljö. 
 
Inom denna ram skall eleven 
 
- förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna 
upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler, 
 
- kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 
miniräknare. 
 
Kraven har höjts för eleverna i den nya kursplanen. De ska lära sig matematik och inte bara 
lära sig räkna. Det är viktigt att kunna se matematiken i det man gör. Ur den synvinkeln har 
man funnit att de flesta av de huvudräkningsmetoder som används i dagens läromedel är 
otillräckliga. Man lär sig enbart smarta strategier, inte varför dessa strategier fungerar och hur 
de kan utvecklas för att kunna förstå de räknelagar och räkneregler som senare kommer att 
ligga till grund för algebra (Löwing & Kilborn 2003).  
 
Kravet i division har förändrats. I Lgr 80 benämns bara begreppet, division, men i Lpo 94 ska 
eleverna förstå och kunna använda division. I Lpo 94 står det att eleverna ska i slutet av det 
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femte skolåret, kunna räkna med bland annat miniräknare. I Lgr 80 nämndes inte ens 
miniräknaren (Forsberg, 1996). Detta har gjort att kravet i division har förändrats från Lgr 80, 
på grund av miniräknarens intåg in i den svenska grundskolan under slutet av 1990-talet. 
 
I dagens samhälle betraktas frågan att lösa ett problem som en nödvändighet. Många forskare 
och matematiker anser att matematik i grunden handlar om problemlösning och därför borde 
skolans matematikundervisning genomsyras av problemlösningar. I läroplaner världen över 
benämns vikten av att eleverna får ägna sig åt problemlösande aktiviteter. Det betonas att 
problemlösning ska ses både som ett mål och som ett medel för matematikundervisningen. I 
Lgr 80 påpekades att undervisningen ska ägna stor plats åt att tolka och diskutera skriftliga 
problem. Det är viktigt att problemlösning i undervisningen inte är skild från elevernas 
problemlösande aktiviteter i vardagslivet, utan matematik ska ses som något som kan beskriva 
verkligheten (Ahlberg, 1995). 
 
I läroplanen (Lpo 94) talas det om de fyra olika kunskapsformerna: fakta, förståelse, 
färdigheter och förtrogenhetskunskap. 
1. Fakta är kunskap som man inhämtar, i matematik kan det vara benämningen på de fyra 
räknesätten. 
2.  Förståelse är när kunskapen är reflekterad, det är när eleverna inser vilket räknesätt de ska 
använda. 
3. Färdigheter är kunskap som utförande. För att tillägna sig en färdighet måste eleverna öva. 
4. Förtrogenhet har sitt ursprung i erfarenheten. Eleverna känner igen problemet och 
situationerna och på så sätt uppfattar de en variation av lösningsmetoden. Erfarenheten gör att 
eleverna kan bedöma vilket lösningssätt som är lämpligast i det enskilda fallet (Ahlberg, 
1995). 
 
Dessa fyra kunskapsformer samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar. I 
läroplanen (Lpo 94) betonas vikten av att finna en balans mellan de olika kunskapsformerna. 
Målet i undervisningen är att eleverna ska bli ”kunskapare”. Eleverna ska utveckla förmågan 
och formulera problem och kunna komma fram till slutsatser och kunna göra bedömningar 
(Ahlberg, 1995). 

Historik 
Ordet algoritm härstammar från den arabiske matematikern al-Khwarizmis namn (Thompson, 
1991a). En algoritm är en beskrivning av hur man genom ett begränsat antal steg genomför en 
beräkning eller löser ett problem. Tillvägagångssättet är att man arbetar stegvis och hela tiden 
upprepar samma process (Valinder, 1983).  
 
Algoritmerna till våra fyra räknesätt bygger på vårt positionssystem. De är uppbyggda på tre 
idéer; siffrorna, nollan och positionsidén. Siffrorna är troligtvis en indisk idé. Runt nollans 
ursprung föreligger en viss oklarhet, och positionsidén härstammar från den babyloniska 
matematiken (Thompson, 1991a). 
 
Vårt positionssystem är ett talsystem som bygger på att de positioner som symbolerna har, ger 
dem deras värde (Höines, 2006). Vårt positionssystem är ett tiotalssystem, detta innebär att vi 
använder oss av basen tio. Vi har olika tecken, en siffra för talen ett till nio. Ett fullständigt 
positionssystem kräver dessutom ett tecken för tom plats, nollan. Om inte nollan fanns skulle 
vi inte kunna skilja på 405 och 45, inte heller mellan 4 och 40 (Thompson, 1991a). 
Första gången som våra siffror omnämns är 662 e. Kr. De kom då från Indien och Brahmi-
skriften. År 830 e. Kr skrev al-Khwarizmi en bok som kallades för de hinduarabiska siffrorna. 
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al-Kwarizmi gav i boken en ingående beskrivning av decimalsystemet och hur nollan skulle 
användas. I dagens samhälle används addition och subtraktion på samma sätt som de gjorde 
enligt al-Kwarizmi. För uträkning av multiplikation och division använde han sig av andra 
metoder (Thompson, 1991a). 
 
Europas första matematiker var Leonardo från Pisa, även kallad ”Fibonacci”. 1202 
publicerade Leonardo ett verk, ”liber abbaci” den byggde på al-Khwarizmis avhandling om de 
hinduarabiska siffrorna (Thompson, 1991a). Denna bok innehöll i stort sett allt den aritmetik 
och algebra som var känd vid denna tid och fick stor betydelse för matematikens senare 
utveckling (Rönnlund, 1989). Leonardo var den som introducerade siffrorna och 
decimalsystemet i Europa. Han kom i kontakt med det nya sättet att räkna när han var på 
handelsresor i Orienten. Han insåg redan då dess värde jämfört med de vanliga metoderna 
med abakus (ram eller bräde för utförande av räkneoperationer) och romerska tecknen. 
Abakusen räknade man på och de romerska siffrorna använde man för att redovisa resultatet. 
Det största problemet för användandet av de romerska siffrorna var att det inte gick att 
multiplicera eller dividera. Andra problem var avsaknaden av nollan och negativa tal. Det tog 
dock närmare 300 år innan den nya räknemetoden fick sitt genombrott. Först på 1300-talet 
fick Europa sitt genombrott i papperstillverkningen och boktryckarkonsten, detta gjorde att 
det nya systemet med siffror först då kunde användas, eftersom det krävde tillgång till papper. 
Detta var en av förklaringarna till det motstånd som fanns till det nya systemet. En annan 
orsak kan vara att många ansåg att det rådande romerska positionssystemet var fullt 
tillräckligt till de räkneoperationer som behövdes (Thompson, 1991a).  
 
I staden Treviso som ligger utanför Venedig i Italien kom år 1478 den första tryckta 
räkneläran. Den presenterade de nya algoritmerna i Europa. Det uppstod många räkneläror då 
det nya räknesättet med algoritmer och siffror ersatte den tidigare räkningen på abakusen,. De 
nya algoritmerna kunde presenteras utan förklaringar. I boken från Treviso betonades att 
”addition bevisar subtraktion och subtraktion bevisar addition”, och ”multiplikation förklarar 
division och division förklarar multiplikation” (Thompson, 1991b). 
 
År 1614 kom den första tryckta räkneläran på svenska. Räknelärorna fram till 1800-talets mitt 
såg ofta likadana ut. Varför man skulle göra på det ena eller andra sättet framkom oftast inte.  
De omfattade bråktal och hela tal och hur dessa skulle användas. Räkning och decimalform, 
med tal i decimalform, nämndes men användes oftast bara av lantmätare och ingenjörer fram 
till 1870-talet. Den obligatoriska skolan infördes 1842 och nya krav ställdes på räkneläror och 
räknemetodik. Nu skulle alla lära sig räknekonstens grunder, därför fick innehållet och 
undervisningen anpassas (Johansson & Wistedt, 1991).  

Divisionsalgoritmer i Europa 
I Europa användes under många århundraden fram till 1800-talet ”strykningsmetoden” eller 
”galärmetoden”. Detta var den vanligaste algoritmen, i division, i Europa. Algoritmen var 
svår och omständlig, speciellt vid höga tal. I början av 1900-talet infördes den italienska 
algoritmen och Celsius´ algoritm, som användes i svenska skolor långt in på 50-talet. 
Skolstyrelsen rekommenderade 1955 att den angloamerikanska divisionsalgoritmen, som i 
dagligt tal kallas ”trappan”, skulle införas i skolundervisningen. 
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Celsius`algoritm  Italienska algoritmen  Trappan 
  5894 : 7 = 842                                         5894 7                                               842 
 -56                                                           -56   842                                      7      5894 
     29                                                            29                               -56
    -28                                                          -28                                                                  29 
       14                                                            14                                                               -28 
     - 14                                                          -14                                                                  14 
          0                                                             0                                                                 -14
                                                                                                                                               0 
 
Det fanns många fördelar med ”trappan”, men en nackdel var att många placerade siffrorna på 
fel ställe i algoritmen, speciellt när nämnaren var större än täljaren, exempelvis skrevs 16/4 
felaktigt.  
 
År 1979 rekommenderades därför en ny variant av ”trappan”. Nämnaren skulle istället 
placeras till höger om täljaren och den nya algoritmen fick namnet ”liggande stolen” 
 
Liggande stolen 
_0842_ 
  5894  __7__ 
-56 
    29 
-   28
       14 
-     14 
         0 
 
Kort division är den räknemetod som eleverna använder sig av idag, den är en förenkling av 
den långa divisionsalgoritmen. För eleverna är den mycket lättare att förstå. Behärskar 
eleverna multiplikationstabellen och har divisionsbegreppet klart, kan kort division införas i 
år fyra (Rockström, 2000). 
 
Kort division 
        12 
    741  = 247 
      3 
 
Tankegången är enligt följande:  
3 i 7 går 2 gånger, 1 blir över som sätts som minnessiffra. 
3 i 14 går 4 gånger, 2 över som sätts som minnessiffra. 
3 i 21 går 7 gånger. 
 
Denna metod beskrivs i boken endast för ensiffrig nämnare. Är nämnaren flersiffrig föreslås 
förkortning eller förlängning av talet, vilket vi inte tänker ta upp här. 
 
I läroböcker från 1980-talet nämns det att algoritmer i division ansågs som den svåraste av 
alla i de fyra räknesätten. Genom algoritmen i division, medverkar även multiplikation och 
subtraktion under uträkningen. Skrivmässigt hade eleverna även problem med denna algoritm. 
Författaren rekommenderar att eleverna skall arbeta med laborativt material parallellt med den 
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skrivna algoritmen, detta för att förhindra att de endast lägger på minnet hur algoritmen 
genomförs (Paulsson, 1983). 
  
Algoritmer är ett av många redskap. Ju fler redskap eleven har, desto större frihet och 
möjlighet har eleven att välja den metod som bäst lämpar sig vid en uppgift (Rockström, 
2000). 
 
Höines (2006) påpekar att division är ett område där det är naturligt att arbeta med 
problemlösning. I division liksom i de övriga räknesätten, uppstår det många situationer där 
de kommer att vara olika modeller. Med detta menas att olika tankemodeller förenklas i 
samma matematiska modell. Höines skriver vidare att läroböckerna ofta använder 
delningsmetod som huvudmodell för att sedan gå in på innehållsdivision. Man har upptäckt 
att elever ofta har lättare att tänka i innehåll vid större nämnare.  
 
Det är viktigt att först lära eleverna att förstå innehållsdivision, så att de blir väl förtrogna med 
den. Det finns annars risk för att eleverna blir förvirrade om man inför både, innehåll- och 
delningsdivision samtidigt (Wigforss, 1943). Wigforss påpekar att det är viktigt att redan 
under andra skolåret låta barnen börja med divisionsräknesätten. Han anser att i den 
grundläggande undervisningen skulle man kunna ha fem räknesätt istället för de sedvanliga 
fyra. Han tycker att namnet division kan sparas till den tidpunkt, då man vill ha ett gemensamt 
namn på de båda räknesätten, vilka till en början skulle kunna kallas innehåll- och 
delningsdivision. Wigforss förklarar innehållsdivision, såsom att det svarar mot frågan hur 
många gånger? Delningsdivision svarar mot frågan hur mycket? 
 
Löwing och Kilborn (2002) skriver att varje ny läroplan hittills byggts upp kring en ny 
pedagogisk kunskapssyn, och man får varje gång intrycket av att inget av det gamla duger. 
Likadant har det sett inom matematikämnets metodik och didaktik. När det uppstår problem 
med divisionsuppställning för eleverna, utreds inte orsakerna till detta, som skulle kunna 
byggas vidare med hundraåriga kunskaper. Istället byter man till en ny uppställning som bara 
tekniskt skiljer sig från den tidigare. Det enda som hände när vi bytte från italiensk 
uppställning till trappan var att vi bytte plats på täljare, nämnare och kvot. Algoritmen, alltså 
arbetsgången, var den samma. När inte den här heller fungerade tillräckligt, så byttes 
uppställningen på nytt. Om en didaktisk analys av problemet hade gjorts skulle man 
förmodligen ha hittat en bättre lösning direkt. Man kunde behållit den gamla uppställningen 
för att skapa kontinuerlighet, men utfört den som kort algoritm för de lägre presterande 
eleverna.  

Problemlösning  
Forskningen om matematisk problemlösning är mycket omfattande. Den bedrivs inom många 
olika inriktningar och detta resulterar i att det utformas en mängd olika teorier om hur 
människor går tillväga när de löser problem. Forskningens huvudsakliga bidrag hittills har 
varit att studera olika problemlösningsstrategier och det har framhållits att det viktigaste i 
matematikundervisningen är att eleverna lär sig att utnyttja olika strategier och att de får 
utveckla sin metakognition. Metakognition kan beskrivas som människans förståelse för och 
uppfattning av det egna tänkandet. Denna förståelse innebär dels allmänna kunskaper om 
tänkande och dels styrning och kontroll av det egna tänkandet. Elevers metakognitiva förmåga 
har stor betydelse för deras förmåga att lösa problem (nationalencyklopedin). I USA har 
forskningen gett resultatet att lärarna fått förslag till olika aktiviteter i klassrummet, men det 
är ännu oklart om det har påverkat undervisningen (Ahlberg, 1995). 
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Den holländske didaktikern och matematikern Freudenthal har fokuserat sitt intresse på hur 
lärare ska undervisa i matematik för att skapa förståelse för ämnet. Freudenthal säger att 
eleverna har rättigheten att få delta i det levande skapandet av matematiken. Att ge eleverna 
en samling av algoritmer, formler och teorier som vi redan skapat är att beröva dem 
matematikens livsnerv (Neuman, 1989). 
 
Alan Schoenfeld och Frank Lester har forskat om matematisk problemlösning. De säger att 
många faktorer har betydelse för elevers problemlösningsförmåga. Goda ämneskunskaper 
räcker inte för att en elev skall kunna tänka matematiskt. Något som är viktigt är flexibilitet i 
tänkandet och förmågan att utnyttja den befintliga kunskapen effektivt. Även elevernas syn på 
sig själva, uppgiften, situationen och matematiken är avgörande för hur de går tillväga när de 
löser matematiska problem (Ahlberg, 1995). 
 
År 2000 gjordes en studie kring elevers prestationer, den så kallade PISA-studien (Programme 
for International Student Assessment). PISA-studien omfattade elevers resultat i läsförståelse, 
matematik och naturkunskap utifrån ett nationellt perspektiv. Studien mäter de betydelsefulla 
kunskap som varje individ behöver för vuxenlivet (Lundberg & Sterner 2002).  

  
Möllehed (2001), påvisar att ett tydligt samband finns mellan förståelse av innebörden i en 
text och matematiska textproblem. Det framgår i Mölleheds studie att en vanlig orsak till 
felaktiga lösningar på matematiska textproblem är att eleverna inte förstår innebörden av 
texten (Lundberg & Sterner, 2002). 
 
Problemlösning är ett av de områden inom skolmatematiken som man ägnat mest 
uppmärksamhet åt under de senaste 20 åren. Vad menas då med problem och 
problemlösning? Meningarna går här isär, enligt Löwing och Kilborn (2002). Vissa menar att 
ett problem är detsamma som en benämnd uppgift (en uppgift som innehåller text). Somliga 
menar att ett problem är en uppgift (oberoende av textinnehåll) som är så klurig att den 
orsakar problem för eleverna att lösa (Löwing & Kilborn, 2002). Eftersom elever har 
varierande erfarenheter, är problemlösning en relation mellan eleven och problemet. 
Uppgifter som kräver stor ansträngning av några elever kan vara rutinuppgifter för andra och 
en uppgift som är ett problem idag behöver inte vara det i morgon. För att en uppgift ska vara 
en problemuppgift ska eleverna inte direkt veta lösningen utan tvingas ta sig förbi något 
”hinder”, och utvecklar därmed sitt kreativa tänkande och sina problemlösningsstrategier 
(Olsson, 2000). Även Ahlberg (1995) påpekar att elever som har svårt för vissa uppgifter inte 
behöver vara något problem för andra.  
 
De yngre eleverna använder sig av informella strategier när de löser problem i vardagslivet. 
Det skiljer sig från den formella matematiken som de sedan möter i skolan. Det är en stor 
spridning mellan de yngre elevernas förmåga att lösa de skrivna matematikuppgifterna i 
skolan. Den skrivna, formella matematiken som eleverna möter i skolan skiljer sig mycket 
från deras tidigare sätt att räkna. När eleverna ska övergå från sina informella, personliga 
lösningsstrategier, är det ett kritiskt skede i matematikinlärningen, där eleverna ska lära sig 
använda den formella skolmatematiken. Undervisningen utgår oftast inte från elevernas värld 
utan från matematikens, och skolans krav på specifika lösningsmetoder. Detta är ett brott mot 
elevernas egna sätt att tänka (Ahlberg, 1995).  
 
Malmer (1990) menar att själva ordet problemlösning får många att tänka på någonting svårt 
och krångligt. En anledning till detta, menar Malmer, är att elever ofta möter problemen i 
verbal form. De saknar ofta förmågan att kunna tolka texten som matematiska problem. 
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Innehållet i problemen är ofta komprimerat till några få rader och ordvalen kan vara 
främmande. Om sedan eleven saknar erfarenhet från tidigare liknande problem är det inte så 
konstigt att svårigheter uppstår (Malmer, 1990). Ahlberg (1995) skriver att eleverna måste ge 
varje problem tid, många elever har uppfattningen att inget problem ska ta mer än några 
minuter att lösa. Om de inte kan lösa problemet direkt är det ingen idé. Eleverna måste bli 
medvetna om att det tar tid att lära och inse att det inte alltid går så fort att lösa ett problem. 
 
Problem och textuppgifter som skolan tillhanda håller, bör vara av omväxlande karaktär, både 
vad det gäller det språkligt - logiska innehållet och de numeriska beräkningarna. Ibland bör 
uppgifterna innehålla överflödig fakta, så att eleverna tidigt lär sig att värdera och sovra. 
Uppgifter med otillräcklig information bör förekomma. Det är inget fel att vänja sig vid att ett 
riktigt svar ibland kan vara ”det vet jag faktiskt inte” (Malmer, 1990).  
 
George Polya (2005) har gett ut boken, ”Problemlösning”- en handbok i rationellt tänkande. 
Där beskriver han problemlösningens olika steg. Heuristiken, läran om de metoder och regler 
som är av betydelse för förmågan att upptäcka och uppfinna och att ”komma på” saker och 
ting, har i våra dagar till stor del varit åsidosatt. Polyas beröringspunkter har därför varit att 
försöka klarlägga processerna vid problemlösning, och de typiska tankeoperationerna. Hans 
huvudsyfte är att lära ut en metod som kan tillämpas på lösningen av problem. Den 
angreppsmetod som används i heuristiska resonemang är alltid densamma oberoende av 
ämnet. Enligt Polya finns det fyra olika faser som har betydelse för att lösa problem, 
nämligen: 
 

1. Eleven behöver förstå problemet. 
2. Därefter behöver eleven göra en plan på hur den tänker lösa uppgiften. 
3. Följande steg är att utföra planen som gjorts. 
4. Till sist ska eleven titta tillbaka på sin lösning. 
 

Det är viktigt att eleven lyckas tränga in i texten och förstå alla delarna i det matematiska 
problemet, så att eleven får klart för sig vilken information som ska användas för att lösa 
uppgiften. Även villkoren för att lösa problemet måste förstås samt vad det är man vill veta 
(Polya, 2005). 
 

Metod  

Val av forskningsmetod  
Från början hade vi svårt att hitta ett syfte till vår studie, vi ville att det skulle handla om 
matematik. Först valde vi att intervjua åtta elever i år fem om deras språk och upplevelser 
kring ämnet matematik. Några exempel på frågor var; vilket räknesätt eleverna tyckte var 
svårast och om det fanns några uppgifter som de tyckte var besvärliga. Utifrån svaren 
framkom det att det svåraste räknesättet var division och benämnda uppgifter, eftersom det 
innehåller så många olika moment. Några citat från den första intervjun; 
 

Division är svårast, för det kan inte jag så bra. Jag måste tänka gångertabellen baklänges, 
och gångertabellen kan vara lite svår. (Emil) 
 
Jag får tänka mer på problemlösningen, för där vet jag inte vilket räknesätt jag ska använda 
mig av direkt. På räknetalen är det ju redan tal, så då vet jag vad jag ska göra med en 
gång. (Lisa) 
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Räknetal är lättare då räknar man bara ut det, problemtalen är svårare men roligare. Man      
måste ha mer koll på saker och tänka till ordentligt. (Victor)  
 

Vår undersökning bygger såväl på kvalitativa som kvantitativa data. Den kvantitativa delen, 
förstudien fungerar som stöd och förtydligande för den kvalitativa delen. Eftersom vi i 
förstudien ville få fram hur eleverna klarade av att lösa uppgifterna använde vi oss av en 
kvantitativ del. Vår förhoppning är att den kvantitativa ansatsen blir ett sätt att synliggöra den 
kvalitativa delen. Dessa båda metoder kan med fördel kombineras och därigenom ömsesidigt 
stärka varandra menar Holme och Solvang (1997). 
 
Vår analys utgår så väl från en kvantitativ, som från en kvalitativ ansats. Ansatsen är 
kvalitativ i den mening att undersökningen syftar till att beskriva och analysera hur eleverna 
tolkar och förstår samt hur de löser de matematiska operationerna. Holme och Solvang (1997) 
skriver att den kvalitativa metoden har ett grundläggande och ett förstående syfte, där det 
centrala blir att få en djupare förståelse av det område man undersöker. 
 
Vid forskningsarbeten ska val av metod göras utifrån form av studie som ska utföras. 
Kvantitativ eller kvalitativ metod är båda ett verktyg som man kan använda sig av för att 
komma fram till ny kunskap och lösa frågor eller problem. Vilken av metoderna man väljer 
beror på syftet med studien och de forskningsfrågor som man arbetat fram (Trost, 1994). Vid 
en kvantitativ metod är man oftast intresserad av att få resultat där svaren är generaliserbara.  
 
Vid en kvalitativ metod vill man försöka förstå något genom att ta del av enskilda individers 
tankar. Kvalitativa metoder söker innebörd och mening i enskilda människors upplevelser 
eller i texter. De beskriver hur människor uppfattar och erfar sin omvärld samt hur de 
upplever, tolkar och strukturerar den (Backman, 1998). Enligt Larsson (1994) används oftast 
en kvalitativ metod inom pedagogiska forskningsområden för att det krävs en djupare 
tolkning av och förståelse för resultat av forskningen, samtidigt som det krävs en öppenhet för 
resultat. Man får större möjlighet att förstå och utvärdera resultatet på ett djupare och mer 
nyanserat plan genom en kvalitativ metod samtidigt som man måste vara medveten om att den 
kvalitativa metoden ger utrymme för forskarens påverkan och personliga tolkningar vilket 
naturligtvis påverkar resultatet. I förstudien använde vi oss av en kvantitativ metod för att få 
ett så bra underlag som möjligt till huvudstudien.  I huvudstudien valde vi en kvalitativ metod 
eftersom vi ville ta reda på elevens tankar, hur de tolkar och löser uppgiften. Det viktiga var 
att ta del av den djupgående kunskap vi fick genom elevernas tankar där vi kunde analysera 
elevernas strategier.   
 
Kännetecken för kvalitativt perspektiv är att man inte från början vet exakt vilka resultat som 
är tänkbara. Detta kräver följsamhet gentemot det man studerar. Det man vill studera handlar 
ofta om kvalitet och inte om antal, fördelning eller exakta mätvärden (Kvale, 1997). 

Urval och genomförande  
Det finns en mängd olika metoder för framställning av data vid kvalitativ forskning, syftet 
med studien avgör vilken metod som lämpar sig bäst. I huvudstudien valde vi att utföra 
enskilda intervjuer eftersom det ger stora möjligheter att fånga varje individs uppfattning. Vi 
bestämde oss för att låta eleverna enskilt utföra tre benämnda uppgifter i division. Under tiden 
valde vi att intervjua dem för att undersöka hur de tolkar och förstår problemet samt hur 
eleverna utför den matematiska operationen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 
skriver att genom enskilda intervjuer får man kontakt med varje elev och med dessa intervjuer 
kan man tolka de diskussioner som förts och de svar man får. Det ger också intervjuaren 
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tillfälle att ställa följdfrågor som kan förtydliga svaren. Man får ta del av individens åsikter, 
attityder, förhållningssätt och upplevelser, man får också möjlighet att avläsa nyanser i både 
verbala svar och kroppsspråk.  
 
Vi valde att göra både förstudien och huvudstudien i år fem. Vid båda tillfällena tog vi först 
kontakt med rektorn på de två skolorna vi hade tänkt oss. Till förstudien var vår urvalsprincip 
att skolan låg relativt nära oss, alltså bekvämlighetsurval. Efter klartecken från rektorerna i de 
båda undersökningarna tog vi kontakt med klassföreståndarna. När de givit sin tillåtelse 
presenterade vi oss och vår studie för klassen. Detta mötte enbart positiv respons. Vidare bad 
vi att genom veckobreven, som användes i klasserna, få skicka med information om vår studie 
samt be elever och vårdnadshavare om tillåtelse att utföra intervjuer i respektive klass (bilaga 
1). Om någon elev eller vårdnadshavare kände ovilja eller osäkerhet fick de höra av sig till 
oss. Detta meddelande skickades hem en vecka innan genomförandet. Efter detta kunde vi 
starta med vårt arbete.  
 
Till huvudstudien var vår urvalsprincip att vi inte ville känna eleverna. Vi antog att det skulle 
vara bättre och enklare att tolka intervjuerna om vi inte kände dem samt att klassen hade tid 
att ta emot oss. Vi valde att använda oss av frågorna två, tre och fyra från de benämnda 
uppgifterna i förstudien, eftersom de är av stegrande svårighetsgrad. Huvudstudien 
genomfördes på en annan skola i år fem än vid förstudien. Vi ville använda oss av samtliga tio 
elever i klassen vid intervjuerna. En elev valde dock att avstå. Intervjuerna utfördes sedan i 
angränsande grupprum där vi kunde sitta ostört. Detta för att skapa en lugn och trygg 
atmosfär, i en för eleverna känd miljö. Tillvägagångssättet vi använde oss av var att låta 
eleverna enskilt genomföra tre skriftliga matematiska benämnda uppgifter. För att skaffa oss 
kunskap om hur eleverna tänkte valde vi att intervjua dem med bandspelare under tiden de 
löste uppgifterna, vi bad eleverna att de skulle försöka ”tänka högt”. 

Bearbetning av data och analys  
Vi spelade in alla intervjuer på band och skrev ut dessa ordagrant. Detta borgar för att vi 
verkligen fått med allt informanterna sagt. Vi har båda analyserat resultatet, först enskilt och 
sedan tillsammans, och detta minskar risken för feltolkningar. En annan fördel att vara två vid 
analysarbetet är att man kan se samma sak från olika håll och därmed få in andra aspekter i 
tolkningen (Kvale, 1997). 
  
Enligt Wallén (1996) är det viktigt att om man arbetar med direkta intervjuer som spelas in på 
band, bör utskrift av banden ske inom de närmsta dagarna och helst före nästa intervju. Det 
bör vara samma person som genomför och skriver ut intervjuerna eftersom det kan finnas 
saker som bara kan uppfattas om man känner till sammanhanget. Det finns ofta ett behov av 
att tillfoga kommentarer om situationen, referenser till andra samtal etc. Resultatet blir inte 
lika bra om någon annan än den som intervjuat gör utskriften. Samma dag som vi utförde 
intervjuerna skrev var och en ut dem, sedan lyssnade och analyserade vi tillsammans. 

 
Vid analysen har vi, genom ett öppet förhållningssätt, försökt att utgå från elevernas 
perspektiv och söka informanternas upplevelser av matematik. Tolkningsarbetet startades 
omedelbart för att inte glömma sammanhanget och för att kunna se helheten. Man måste vid 
tolkningsarbetet uppmärksamma den situation som materialet tillkommit i. Vi har tagit stöd av 
den litteratur vi läst under utbildningen i vårt sätt att tolka intervjuerna. Detta för att kunna 
tolka utifrån innebörder eller sammanhang som legat bakom det som direkt framträder eller 
kan observeras vid exempelvis ett samtal eller i en text. ”Tolkningar måste ske i förhållande 
till en kontext.” (Wallén, 1999 s. 34)  
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Intervjuerna transkriberades omgående och banden sparades på ett tillförlitligt ställe. 
Tolkningsarbetet startade med genomläsning av hela materialet för att få en preliminär 
förståelse av helheten. Efter detta började vi att tolka delarna och söka svar på vårt material. 
Varje uppgift försågs med en färg, de svar vi fick fram i materialet kopplades till aktuell 
fråga, klipptes ut och lades vid samma färg, detta för att hålla isär svaren. Sedan sökte vi efter 
samband och variationer i svaren och sammanställde dem i olika områden utifrån syfte och 
frågeställning. Därefter återgick vi till litteraturen för att få nya perspektiv på vårt resultat. 
 
I förstudien började vi med att intervjua femton elever i år fem, för att få en inblick i hur 
eleverna tänkte om ämnet matematik. Dessa intervjuer genomfördes, för att se om 
undersökningen leder till önskvärd information. Vår uppfattning från intervjuerna var att alla 
elever upplevde division som svårt, många av eleverna upplevde även problemuppgifter som 
besvärligt. Därefter beslöt vi oss för att ge eleverna i de båda klasserna divisionsuppgifter som 
innehöll algoritmer (bilaga 2) och problemlösningsuppgifter (bilaga 3) som ska ingå i vår 
förstudie. När vi genomfört denna förstudie med eleverna satte vi oss ned och analyserade 
svaren och tillvägagångssättet. Det visade sig att alla elever klarade av att lösa algoritmer med 
tvåsiffriga tal i täljaren, men många hade svårt för att lösa tresiffriga tal i täljaren. Vid 
problemlösningsuppgifterna hade fler elever problem med att lösa uppgifterna. Se vidare i 
resultatdelen. 
 
När intervjuerna i huvudstudien skrivits ut började vi sammanställa undersökningspersonernas 
svar och bearbeta dessa för att skapa en överblick på fördelningen av strategierna. 
Sammanställningen av elevernas strategier genomfördes i flera led. Vid genomläsning av 
intervjuerna förde vi samtidigt anteckningar, strök över små ord och behöll endast kärnorden i 
svaren. Genom flera omläsningar synliggjordes kategorier, vilka fungerade som verktyg för 
vårt vidare analyserande utifrån våra frågeställningar.  

Tillförlitlighet  
Validitet och reliabilitet är mätinstrument som främst härstammar från kvantitativa 
undersökningsmetoder. Validitet ställer frågan om man mätt det man avsåg att mäta från 
början och reliabilitet frågar sig om mätningen är tillförlitlig och om svaren på 
undersökningen går att lita på. Detta förutsätter ett statiskt förhållande från forskarens sida 
och ger inte utrymme för individers uppfattningar. Vid kvalitativa undersökningar handlar det 
snarare om tillförlitlighet och trovärdighet. Det är viktigt att vara medveten om absolut 
objektivitet aldrig kan uppnås och att resultatet påverkas av forskarens tolkning både i 
intervjusituationerna och vid den efterföljande analysen. Om resultatets innehåll stämmer väl 
överens med undersökningens syfte kan dock validiteten sägas vara god och om man noga 
beskriver sitt tillvägagångssätt ökar tillförlitligheten (Kvale, 1997, Trost, 1993). 
 
Forskaren måste vara medveten om och tänka på maktförhållanden och miljön vid intervjuer 
samt att studien och dess resultat påverkas av interaktionen mellan forskare och informant. 
Forskaren beaktar och ställer följdfrågor, fångar skiftningar och läser av mer än det som sägs 
och är därför inte utbytbar. För hög trovärdighet bör intervjuerna skrivas ut och bearbetas 
omgående, men även vid utskrifter av intervjuerna sker alltid en tolkning (Kvale, 1997). 
 
Då vårt urval av informanter är litet har vi inga anspråk på att generalisera resultaten till att 
gälla alla elever i Sverige. Resultatet gäller för de här nio eleverna, men eftersom vi använt 
oss av en hel klass, ökar detta generaliserbarheten mot om vissa individer i en klass valts ut.  
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Vi har fördjupat oss i hermeneutisk tolkningen av texter eftersom vi tycker att det passar väl 
in på vår studie, den hjälper oss att tolka helheten för att sedan komma djupare in på delarna. 
Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att vinna en gemensam och giltig förståelse av en 
texts mening (Kvale, 1997). Enligt den hermeneutiska forskningsanalysen börjar man med att 
se helheten för att sedan gå djupare in på delarna, man växlar sedan mellan del- och 
helhetsperspektiv och uppmärksammar motsättningar mellan del och helhet. Varje ny del kan 
leda till ett nytt sätt att förstå en tidigare del eller ett tidigare avsnitt och detta leder till en 
framväxande helhet (Wallén, 1996).  
 
Genom att vi noga har beskrivit tillvägagångssättet med studien, och resultatet kan kopplas till 
syftet, anser vi att validiteten är hög och även reliabiliteten har varit relativt hög, eftersom vi 
har försökt att skapa lugna och trygga situationer för alla och att vi har haft samma uppgifter 
till alla eleverna. Det språk vi använde oss av var anpassat till elevernas nivå, detta för att 
frågorna och uppgifterna inte skulle misstolkas eller vara svåra att begripa. Med reliabilitet 
menas den tillförlitlighet som mätmetoden har med tanke på omständigheter som kan påverka 
resultatet. Både uppgifterna och intervjuerna har gett oss svar på de frågor vi ställde innan vi 
påbörjade den här undersökningen. Undersökningen gjordes bland elever som vi själva inte 
undervisat detta tror vi ger oss mer öppna och ärliga svar. 

Etiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådet (2007) har fastställt etikregler för humanistisk – samhällsvetenskaplig 
forskning. Det grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra allmänna huvudkrav 
på forskningen; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet – Eleverna och dess vårdnadshavare informerades om vår studie genom 
veckobreven, (se bilaga 1), där de hade möjlighet att avstå från undersökningen.  
 
Samtyckeskravet – Samtliga undersökningspersoner informerades om att deltagandet i vår 
undersökning var frivilligt och anonymt. Eleverna tillfrågades muntligen, innan vi utförde 
intervjun . 
 
Konfidentialitetskravet – Vid intervjuerna skrev inte eleverna sina namn på papperen med 
uppgifterna. Vi valde istället att nämna eleverna med olika koder och påhittade namn. På så 
sätt ville vi att personerna skulle känna sig säkra över att deras anonymitet kvarstod. Samtliga 
identiteter har skyddats via avidentifiering, då eventuella namn på elever, kommun eller 
skolor har förekommit. Vidare har allt material behandlats och förvarats konfidentiellt.  
Nyttjandekravet – Samtliga undersökningspersoner informerades om att allt insamlat material 
enbart kommer att användas i forskningssyfte i vårt examensarbete.  
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Resultat 
Benämnda uppgifter i detta arbete innebär hur eleverna löser ett matematiskt problem. 
Möllehed (1993) menar att de problem som räknas som problemlösning är de, som eleverna 
inte tidigare har träffat på och för vilka de inte har bestämda lösningsstrategier från början. 
 
Under resultat har vi valt att först presentera den viktigaste informationen som framkommit 
vid förstudien av elevernas uppgifter. Resultaten av huvudstudien bland elever i år fem 
redovisas sist, där vi har undersökt och jämfört vilka strategier eleverna använder sig av i vid 
benämnda uppgifter i division i år fem.  

Förstudie 
För att få fram ett så bra underlag som möjligt för vår huvudstudie valde vi att göra en 
förstudie med femton nya elever. Den bygger på vad de åtta eleverna svarade under den första 
intervjun. Eftersom eleverna svarade att de tycker att division och benämnda uppgifter var 
svårt, föll det sig naturligt att gå vidare med att göra uppgifter till eleverna där vi ställde 
algoritmer gentemot benämnda uppgifter i division. Syftet med förstudien var att undersöka 
och jämföra hur elever i år fem utför skriftliga matematiskt benämnda uppgifter. Studien 
fokuserar på hur eleverna tolkar och förstår uppgifterna samt vilka lösningsstrategier eleverna 
använder sig av.  
 
Från svaren på förstudien analyserade vi och kom fram till att fler elever klarade av algoritmer 
än benämnda uppgifter och utifrån detta valde vi att påbörja huvudstudien. I förstudien hade 
alla elever rätt på de tre första algoritmuppgifterna (bilaga 2) sedan var det väldigt varierande. 
Det vi kunde se var att fler hade rätt på uppgift 8 och 10, det kan bero på att nämnaren i dessa 
uppgifter är jämna tal. Uppgift nummer 5 har ganska många klarat, vi förmodar att det beror 
på att den är delbar med 10. Uppgifterna, 6, 7 och 9 som innehåller tre siffror i täljaren och 
består av udda siffror i nämnaren, hade fler elever problem med och inte lyckats med lika bra. 
Uppgift 4 tycker vi är konstigt att så många elever inte klarat av eftersom den är delbar med 5. 
Vi antog att fler elever skulle klara den på grund av att femmans multiplikationstabell är 
relativt lätt. 
 
Vad vi såg av elevernas svar i de benämnda uppgifterna var att det inte fanns någon uppgift 
som alla elever klarat av. Den första uppgiften har flest elever klarat, detta kan bero på att 
nämnaren är 10 och att det är en enkel frågeställning, där det inte förekommer någon 
överflödig information. Fråga två har nio elever klarat av, såsom vi upplever det kan det bero 
på att nämnaren är ensiffrig och täljaren är tvåsiffrig och att båda siffrorna är jämna. Eleverna 
upplever att jämna siffror är lättare därför att de går jämnt upp, det blir inga halva tal. 
Läsförståelsen i texten är också ganska enkel. Uppgift tre har en ganska invecklad text, där är 
det fler moment som ska klaras av. Sedan är det 7 pizzor som ska delas i tredjedelar. Här är en 
möjlighet att många elever känner en stor svårighet, dels på grund av att 7 är en ojämn siffra 
men också för att den ska delas i tredjedelar. Vi förmodar att inte alla elever har ”kläm” på 
vad tredjedelar är. Trots detta är det ganska många som har klarat av uppgiften. Uppgift fyra 
är det inte många som klarat av. Det kan bero på att texten innehåller många olika steg bland 
annat gram, vad varje mynt väger och vad pengarna i påsen är värda ingår. De måste använda 
sig av flera olika strategier så som multiplikation och division samt att den innehåller tusental. 
Uppgift fem har endast fyra elever klarat av. Den innehåller, vad vi tycker, en längre och 
svårare text, med många olika moment. Det som kan ställa till det för eleverna är nog att det 
står, var tionde pizza är gratis. Här underlättar det för eleverna om de tar stegen i tur och 
ordning. I vår studie angående benämnda uppgifter kom vi fram till att de elever som 
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använder sig av någon slags figur, klarade uträkningarna bättre än de som bara skrev ner 
svaret. Endast tre uträkningar var rätt utan figur. De elever som använder sig av strategier i sin 
uträkning klarar den bättre, eftersom de delar upp texten enligt Polyas (2005) fyra steg. 

Resultatet av elevernas svar redovisas nedan  
I tabellen har vi valt att benämna eleverna som E1, E2 och så vidare. Tabellen inleds med 
(E1) de elever som fått minst rätt och ökar stegvis nedåt (E15). Vi har valt att redovisa 
tabellen, R för rätt och vid fel svar har vi lämnat rutan tom. 
Figur 1: Tabell över elevers resultat i algoritmer 
 
Elev/fråga    1    2          3      4    5    6    7    8    9    10 
E 1 R R R        
E 2 R R R        
E 3 R R R        
E 4 R R R       R 
E 5 R R R  R   R   
E 6 R R R R R      
E 7 R R R  R    R  
E 8 R R R  R   R  R 
E 9 R R R R    R  R 
E 10 R R R R R   R  R 
E 11 R R R  R R R R  R 
E 12 R R R R R R R R  R 
E 13 R R R R R  R R R R 
E 14 R R R  R R R R R R 
E 15 R R R R R R R R R R 
 
I tabellen har vi valt att benämna eleverna som E1, E2 och så vidare. Tabellen inleds med 
(E1) de elever som fått minst antal rätt och ökar stegvis nedåt (E15).  
Vi har valt att redovisa tabellen enligt följande: R för rätt, tom ruta för fel och vid * är de 
elever som använt sig av någon slags figur eller uträkning. 
Figur 2: Tabell över elevers resultat i benämnda uppgifter. 
 
Elev/fråga           1           2           3           4           5 
E 1      
E 2      
E 3 R  *   
E 4   R   
E 5  R*    
E 6 R* R*    
E 7 R* R* *   
E 8  R* R*   
E 9 R R* R*   
E 10 R*  R* R* * 
E 11 R*  R* R* R* 
E 12 R* R* R* R* R* 
E 13 R* R* R* R* R* 
E 14 R* R* R* R* R* 
E 15 R* R* R* R* R* 
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Huvudstudie 
Efter vi analyserat svaren från uppgifterna i förstudien gick vi vidare med vår huvudstudie 
(bilaga 4), där vi valde problemlösning i division. Eftersom vi såg från förstudien att många 
elever använde sig av olika strategier vid problemlösning, väckte detta vår nyfikenhet och 
därmed vårt intresse. Hur tänker eleverna under tiden de löser en problemlösningsuppgift? 
Utifrån detta ville vi fördjupa oss i hur eleverna tänker och vilka strategier de använder sig av 
vid problemlösning. 
 
Vi valde att använda oss av uppgifterna 2, 3, och 4 från förstudiens problemlösningsuppgifter, 
för vi bedömde det som en bra blandning av uppgifter, den första uppgiften var relativt enkel 
för att sedan stegvis öka i svårighetsgrad. Vi ville undersöka och jämföra vilka strategier 
eleverna använder sig av vid problemlösning i division i år fem. Under tiden eleverna löste 
uppgifterna enskilt bad vi dem att hela tiden försöka berätta för oss hur de tänker och går 
tillväga.  
 
Enligt Wigforss (1943) beror problemens svårighet på många omständigheter. Han nämner 
räknesättstypen, antalet räknesätt, sakområdet, den språkliga formuleringen samt 
sifferuppgifternas art.  
 
Wigforss (1943) skriver att den stegrande svårigheten i problemet beror på vilket räknesätt 
problemet kräver och hur texten är utformad. Fordras mer än ett räknesätt för lösningen blir 
problemet svårare än med ett räknesätt. Ju närmare problemet ligger elevernas intressevärld 
desto lättare blir problemet, eleverna har då förtrogenhet med uppgiftens innehåll. Den 
språkliga formuleringen spelar mycket stor roll. Samma problemformulering kan vara svårt 
för en elev men för en annan elev kan det visa sig vara lätt. Små hela tal klarar ofta eleven av 
även om problemen är rätt komplicerade. För samma problem med större tal, vet eleven ofta 
inte alls någon lösningsmetod, mycket stora tal verkar särskilt förvirrande. 
 
Med hänsyn till hur Wigforss (1943) valt att dela in svårighetsgraden i benämnda uppgifter 
har vi försökt att dela in våra egna uppgifter utifrån hans stegrande svårighetsgrad. 
 
Vi har valt att dela in de olika uppgifterna i stegrande svårighetsgrad. Ju fler moment det finns 
i uppgiften, desto fler X i tabellen.  
Uppgift 1 har två moment, det vill säga den innehåller jämn siffra och har en enkel text.  
Uppgift 2 har tre moment, den innehåller udda siffror, tredjedel och en ganska avancerad 
läsförståelse. 
Uppgift 3 har fem moment, det innebär att uppgiften innehåller tiotal, tusental, gram, 
avancerad läsförståelse och kräver fler uträkningar. 
 
Figur 3: Tabell över uppgifternas stegrande moment 
 
Uppgift/moment 1 2 3 4 5 
Uppgift 1 x x    
Uppgift 2 x x x   
Uppgift 3 x x x x x 
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Intervjuer 
Informanterna har vid citat försetts med ett fingerat namn och citaten har i viss mån redigeras 
så att de blir läsliga. ”När man i skrift återger vad någon sagt i vanlig samtalsstil, i till 
exempel en intervju, måste man normalt redigera formuleringarna så att de blir läsliga.” 
(Svenska språknämnden, 2000, s.35). Resultatet kommer att redovisas i områden utifrån varje 
uppgift samt redovisas i områden där texten stöds av citat från de intervjuade.  
 
Uppgift 1. 
Vi har 52 frukter tillsammans. Varje barn får 4 frukter var. Hur många barn räcker 
frukten till? 
 
Sju av nio elever använder sig av innehållsdivision och alla ritade symboler. Av dessa sju 
elever är det: 

A. Fem stycken som använder sig av upprepad addition. 
B. Två stycken som använder av upprepad subtraktion. 

 
Alla eleverna som använde sig av upprepad addition, ritar upp 52 frukter för att sedan ringa in 
fyra och fyra och på så sätt får de fram hur många barn frukten räcker till. 
 

Nu gör jag en massa streck 52 stycken, sen delar jag in dem i ringar, med fyra frukter i 
varje ring. 13 barn räcker frukten till. (Evelina) 

 
De två elever som använde sig av upprepad subtraktion började med att skriva upp 52 för att 
sedan dra ifrån 4 och därefter skriva 48, och sedan dra ifrån 4 för att sedan skriva 44 och så 
vidare ner till 0.  
 

Jag tar allt minus, 52 – 4 = 48, det var ett barn, sen tar jag 48 – 4 = 44 (osv). Jag tänker   
minus hela vägen ner till 0, det blir 13 barn.  (Oscar) 

 
Lovisa använde sig av delningsdivision, som hon räknade ut med huvudräkning. Genom att 
hon delade 40 / 4 = 10, för att sedan ha 12 kvar och då delade hon 12 / 4 = 3. Hon fick då 
fram svaret genom att lägga ihop 10 och 3, det blir då 13 barn.  

 
Om det är 52 frukter då tar jag 40 / 4 = 10, och sen måste jag dela 12 / 4 som blir 3. 13 blir 
det, det är svaret. Jag räknar i huvudet, det tycker jag är lättare. Jag vill inte rita. (Lovisa)  

 
Adam räknade med multiplikation, det räknesättet var han väl förtrogen med. Han 
multiplicerade 4 * 10 = 40, då visste han att det var 12 frukter kvar till 52. Då tog han 4 
frukter * 3 barn och det är 12. Han avslutade med att addera 10 + 3 = 13 barn. 
 

4 frukter * 10 barn det blir 40 frukter. Sedan har jag 12 frukter kvar, alltså räcker det till 13 
barn. För 4 * 3 = 12 (Adam) 

 
Alla elever klarade av att lösa denna uppgift och de använde sig av fyra olika 
lösningsstrategier. Eftersom samtliga elever klarade av uppgiften antar vi att eleverna har en 
bra förståelse för uppgifter i den här svårighetsgraden samt att frågan var relativt kort och att 
den bestod av jämna siffror. Att de skulle använda sig av en jämn siffra tror vi spelar roll 
eftersom eleverna tycker att det är lättare när siffran går jämnt upp samt att det är en siffra 
som är låg och som de är väl förtrogna med.    
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Uppgift 2. 
Till ett barnkalas kan man köpa 7 pizzor att dela på. Om varje barn äter en tredjedels pizza, 
hur många barn kan man bjuda på kalaset? 
 
Fyra elever har bra kontroll och klarar av att lösa uppgiften. Av dessa fyra är det: 
        A. Tre elever som använder sig av innehållsdivision med addition för att lösa uppgiften 
        B. En elev som använder sig av multiplikation och huvudräkning för att lösa uppgiften 
 
Alla tre elever som använde sig av addition, räknade med innehållsdivision. De ritade upp 7 
pizzor för att sedan dela in dem i tredjedelar. Därefter räknar de ihop alla bitarna med hjälp av 
addition. Svaret blir då 21 barn. 
 

Jag brukar använda mig av kladdpapper, men eftersom det inte finns ritar jag direkt här. 
Det är 7 pizzor och dessa delar jag in i tredjedelar sedan räknar jag ihop alla bitarna. 21 
barn.  (Lisa) 

 
Klara är en av dem som använder sig av addition, hon benämner att hon ska multiplicera 7 
pizzor med 3 delar, men istället för att göra det börjar hon räkna med addition. Därefter ritar 
hon upp 1 pizza och delar in den i 3 delar, för att sedan börja räkna. Hon fortsätter så här tills 
hon räknat alla 7 pizzorna på samma sätt. 
 

Det var 7 pizzor och då ska jag räkna 3 gånger 7”. J ag räknar 1, 2, 3, det var 3 barn och 1 
pizza. 1, 2, 3, det var 6 barn och 2 pizzor (och så vidare).  (Klara) 

 
En av de tre som använder sig av addition, delar in pizzan i fyra delar innan hon själv 
upptäcker att det inte stämmer. Efter det ritar hon 1 pizza och delar in den i tre delar, hon 
känner då att det blev rätt. Efter det adderar hon samtliga pizzor. 
 

Man köper 7 pizzor till ett kalas och alla barn äter en tredjedel. Då blir det 4 delar i varje 
pizza, oj då det blir ju inte rätt. Nu fick jag tre delar, varje barn får en tredjedel av pizzan. 
(Stina) 

 
Den elev som använder sig av multiplikation och huvudräkning har svårt för att tala om hur 
han tänker, men han försöker verkligen att förklara att 1 pizza är 3 barn. Då räknar han 3 * 7 = 
21 barn. 
 

3 delar i en pizza är ju 3 barn, då blir det ju 3 *  7, då blir det 21 barn.  (Adam) 
 
Två elever har inte riktigt förstått vad begreppet tredjedelar är, men de har ändå en liten 
förståelse eftersom de tror att barnen ska ha tre delar av pizzan. De har valt att dela in 
pizzorna i fjärdedelar och tiondelar, och inte förstått att hela pizzan ska delas i tre delar. Det 
kan bero på att de har uppfattat uppgiften som om barnen ska ha tre delar var och att de kan 
dela in pizzan hur de vill.  
 
Evelina har inte begreppet helt klart för sig utan ritar upp varje pizza i ¾ delar, varje barn äter 
¾ delar av pizzan. Hon tar varje fjärdedel som blir över på de 7 pizzorna och lägger sedan på 
dessa bitar till hela pizzor och får då fram 9 pizzor, svaret har hon fått till 9 pizzor och en 
pizza bit över. 
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Jag ritar pizzor som är en tredjedel. Jag delar in varje pizza i tredjedelar, för att sedan 
lägga på de bitar som blir över på varje pizza. Sen lägger jag ihop dem, då blir det 9, och 
en bit över. (Evelina)  

 
Victor har valt att dela in pizzorna i tiondelar. Han tror att varje barn får tre delar av pizzan 
och inte förstått vad tredjedelar egentligen är. 
 

En pizza är en tiondel. Fast det står ju att varje barn äter en tredjedel. Jag ritar streck för 
varje pizza som är en tiondel. Då blir det en bit över, man kan bjuda 11 barn. (Victor)  

 
En elev har ingen förtrogenhet och förstår inte vad tredjedelar är, därför blir uppgiften för 
komplicerad för honom. Han valde att dela in pizzorna i halvor, vi tror han vardagsanknyter 
uppgiften utifrån sina egna erfarenheter. 
 

Pizzor är alltid runda, då delar man dom ofta i mitten. Då blir det en halv pizza. Nej, 
förresten jag har inte kommit till det än med tredjedelar och fjärdedelar. Det får bli en 
gissning, jag tror på en halv. Man kan bjuda 20 barn. (Emil) 

 
Två elever förstod inte uppgiften och har därmed inte gjort uppgiften. 
 

3 + 3, nej jag vet inte hur jag ska göra. (Oscar) 
 

Jag vet inte hur man jag en sådan, jag vet inte vad en tredjedel är. (Lovisa) 
 
Fyra elever hade en god inblick i hur de skulle lösa denna uppgift, de använde sig av två olika 
lösningsstrategier, innehållsdivision och multiplikation med huvudräkning. De andra eleverna 
hade inte den kunskap som krävdes för att lösa uppgiften. Victor och Evelina försökte lösa 
uppgiften, de använde sig av innehållsdivision. De räknade i tiondelar och fjärdedelar, detta 
kan möjligtvis bero på att de inte har tillräcklig kunskap om och vet vad begreppet tredjedelar 
är, men vi tycker ändå att de är på god väg eftersom de förstår att det har med ”tre” och med 
”delar” att göra. Emil försökte att verklighetsanknyta pizzan utifrån sina egna erfarenheter, 
han hade ingen speciell lösningsstrategi utan gissade sig till svaret. Två elever avstod, de 
förstod inte uppgiften. 
 
Att mer än hälften inte klarade av uppgiften kan bero på att svårighetsgraden höjdes. 
Uppgiften innehöll tredjedelar, detta verkade ställa till problem hos många av dem. Uppgiften 
innehöll också siffran 7 som är en udda siffra, detta verkade ställa till problem hos flera 
elever. Texten i uppgiften var relativt svår, den innehöll flera steg där eleverna fick använda 
sig av olika moment, eleverna bör också ha en god läsförståelse för att klara av texten.  
 
Uppgift 3. 
Amanda har en påse med femkronor som väger 1 700 gram. Varje mynt väger 10 gram. 
Hur mycket är pengarna i påsen värda? 
En elev har klarat av att lösa uppgift tre, han använder sig av innehållsdivision och brukar 
addition i sin uträkning. Han tänker proportionellt att 1000 gram är 100 kr och 700 gram är 70 
kr. Därefter adderar han de båda talen och får fram 170 kr. Han har nu klart för sig vad påsen 
är värd om det var enkronor i den, men nu var det frågan om femkronor. Han ska nu addera 
170 fem gånger, han väljer då att använda sig av mellanled och delar upp talet i hundra tal och 
tiotal för att få fram rätt svar.  
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1000 gram är 100 kr och 700 gram är 70 kr då blir det 170 kr, nu har jag räknat ut vad 
påsen skulle vara värd om det var enkronor i den. Men det var ju femkronor, då måste jag 
kunna räkna ut 170 kr och plussa det 5 gånger. 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500 
50 + 50 + 50 + 50 + 50 =250, 20 + 20 + 20 + 20 + 20 =100, 500 + 250 + 100 =850 kr. 
Nu känner jag mig klar. (Adam) 

 
Det är fyra elever som inte klarat av uppgiften fullt ut, utan tre har klarat av att räkna ut vad 
påsen hade varit värd om det hade varit enkronor i den, alltså 170 kr. Den fjärde har fått fram 
svaret 85 kr, fast svaret blir 850 kr.  

A. två av dessa elever har använt sig av innehållsdivision, en av addition och en av       
multiplikation 
B. en använder sig av att stryka nollor 

      C. en använder sig av delningsdivision för att sedan addera 
 
En elev av de två som använt sig av innehållsdivision har försökt att lösa uppgift tre. Hon 
använder sig av addition i sin uträkning där har hon tänkt 10 gram. Hon har ritat upp10 gram 
17 gånger och adderat dessa, därmed har hon fått fram vad hon tror att påsen är värd, 170 
kronor. 
 

Jag får ta 10 gram 17 gånger, och då blir svaret 170 kr, det är svaret. (Lisa) 
 

Den andre som använder sig av innehållsdivision med multiplikation tänker i huvudet och vill 
inte rita. Först tänker han att det är 17 pengar som väger 10 gram, sedan räknar i huvudet 17 * 
5, han delar upp detta i mellanled och tänker 5 * 10 = 50 och 5 * 7 = 35. Därefter lägger han 
ihop dessa två summorna och får svaret 85. 
 

Jag tänker först att 17 pengar väger 10 gram sedan tar jag 17 * 5, då tänker jag 5 * 10 = 
50 och sedan tar jag 5 * 7 = 35. Alltså blir svaret 85 kronor.  (Victor) 

 
Den elev som använder sig av strykningsmetoden tar bara bort en nolla och får fram svaret 
170 kronor. Hon känner sig nöjd med svaret och reflekterar inte över uppgiften något mer. 
 

Här tar jag bara bort en nolla så det blir 170 kronor. Om det är tiotal och slutar på två 
nollor då är det bara att ta bort en nolla. Jag har lärt mig så. (Lovisa) 
 

Den elev som använde sig av delningsdivision, valde att dela 1700 gram med 10 gram. Han 
kom fram till svaret 170 kr, vilket var rätt svar med enkronor. När han sedan skulle göra om 
170 kr för att räkna med femkronor visste han inte riktigt hur han skulle göra. Han lade bara 
på 500 kr. 

 
Först delar jag 1700 i 10, då blir det 170 tror jag. Det kan vara ett rimligt svar. Om det 
skulle vara femkronor, då lägger jag på 500. Nej, jag vet inte hur jag ska göra egentligen.  
(Oscar) 

 
Fem elever vet inte hur de ska gå tillväga med uppgiften, de chansar och har ingen förståelse 
för om svaret är rimligt. Många av dessa upplever att texten är svår samt att de har en dålig 
förtrogenhet med gram. 
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En av eleverna vill göra om gram till centimeter. Hon förstår inte att dessa två måttenheter 
inte går att kombinera. Eftersom hon inte kommer på hur hon ska göra om gram till 
centimeter slutför hon inte uppgiften. 

 
Går det inte att lägga till så att det blir centimeter istället för gram? Nej, jag kommer inte 
på hur jag ska göra. (Stina) 
 

En annan elev flyttade en 1 och satte den framför 10:an. Hon förstod inte hur hon skulle gå 
tillväga i uppgiften. Hon tyckte det var svårt när uppgiften innehöll både hundra- och tusental. 
Hon förstod inte hur hon skulle komma fram till i svaret, det blev för mycket text för henne. 

 
Om jag sätter 1 framför10 gram så blir det 110. Jag bara kom på det. Jag kan inte tänka 
längre än så, det är så höga tal och så mycket text. (Evelina) 

 
Två av eleverna visste inte hur de skulle gå tillväga, därför valde de att inte ens försöka lösa 
uppgiften. 
 

Den här var krånglig, jag fattar inte hur jag ska göra. (Emil) 
 
Just nu tänker jag inte alls, för jag fattar inte. (Klara) 

 
Denna uppgift har bara en elev klarat av att lösa. Detta kan bero på att den innehåller en svår 
text med många olika moment, där eleverna måste utföra flera olika beräkningar för att få 
fram svaret. Den innehåller också stora tal som tusental, detta har flera elever uttryckt är svårt. 
Fyra elever är på god väg med att lösa uppgiften men inte klarat. Här kan vi bara spekulera i 
vad det kan bero på. Har eleverna för bråttom och inte reflekterar över alla moment? Brister 
det i läsförståelsen? Känns gram svårt för dem, är de inte helt förtrogna med detta?  De fem 
som inte alls klarat av uppgiften tror vi har svårt att verklighetsanknyta den. Vi antar att 
eleverna kan ha svårt att föreställa sig att räkna pengar i gram, för dem räknar man pengar i 
kronor. Uppgiften innehåller både kronor, gram och hur mycket pengarna i påsen är värda, 
detta gör nog att eleverna inte vet vilken ordning de ska ta itu med uppgiften.  

Sammanfattning av resultatet 
Utifrån det resultat vi fått kan vi konstatera att det förekommer olika strategier hos eleverna i 
undersökningen, cirka hälften av eleverna använder sig av upprepad addition. Vi anser att de 
elever som använder sig av upprepad addition gör det för att de känner mer trygghet i addition 
än i multiplikation/division. Vid användning av denna strategi i de lägre årskurserna utvecklas 
det ofta till multiplikation/division. Men eftersom eleverna går i år fem känns det ganska så 
bekymmersamt att de inte har förståelse för annat än addition och subtraktion. När de 
exempelvis ska dividera 44244 med 6 blir det mycket minskande och detta kommer troligtvis 
att ställa till med problem för flera elever. Det var bara några enstaka elever som nått till 
multiplikation/division som är strategier som är tillämpbara inom högre talområden. De elever 
som valde att inte svara alls på någon uppgift, tror vi har problem med att plocka ut den 
information ur uppgiften som krävs för att komma fram till en lösning. De behöver ta hjälp av 
konkret material eller samtala med lärare för att komma vidare i sin utveckling. 
 
Den mest förekommande strategin i uppgift 1 var att använda sig av innehållsdivision med 
upprepad addition. Delningsdivision och multiplikation med huvudräkning förekom också. 
Många av eleverna valde också att använda sig av att rita en bild. En orsak till att eleven valde 
att rita en bild kan vara att de vill konkretisera uppgiften för sig själv. När eleven senare lär 
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sig se inre talbilder frångår de denna strategi och behöver inte längre stöd av bilden. Samtliga 
elever klarade denna uppgift. 
 
Uppgift 2 som vi ansåg var svårare klarade 4 elever. 2 elever är på god väg med att klara av 
att lösa uppgiften. Strategierna fördelades på likvärdigt sätt som i uppgift 1. Att fler elever 
inte väljer att använda sig av division, är lite konstigt eftersom de möter ett högre tal. När talet 
är högre borde fler elever använda sig av division eftersom det tar längre tid att räkna med 
upprepad addition när det handlar om högre tal. Den slutsats vi kommer fram till är att de inte 
är förtrogna med division. De fåtal elever som använt sig av multiplikation och division har 
kommit längre i sin matematiska utveckling.  
 
Uppgift 3 var svårast, det har vi fått bekräftat eftersom endast en elev har klarat av att lösa 
uppgiften. Eleven använde sig av innehållsdivision med addition för att lösa uppgiften. Fyra 
elever har varit på god väg, men det har brustit i läsförståelsen. Den nya strategin har en av 
dessa elever använt sig av, nämligen strykningsmodellen. Annars är strategierna de samma 
som i de övriga två uppgifterna. Fem elever vet inte hur de ska gå tillväga med uppgiften, de 
chansar och har ingen förståelse för om svaret är rimligt. Många av dessa upplever att texten 
är svår samt att de har en dålig förtrogenhet med gram. 
 
Genom att studera elevernas resultat på uppgift 1, 2 och 3 kan vi konstatera att vi fått svar på 
våra frågeställningar rörande förekomsten av elevernas olika lösningsstrategier. Intervjuerna 
som vi genomförde i samband med uppgifterna gjorde att vi fick en djupare förståelse av den 
strategi de valt att använda sig av. När eleverna slutligen kan sätta ord på och omvandla det 
som de konkret gör till en formell matematisk lösning, har de kommit vidare i sin utveckling. 

Diskussion   
Vi har valt att dela in diskussionen i två delar, dels en metoddiskussion, dels en 
resultatdiskussion där resultatet i förhållande till studiens syfte och frågeställningar 
presenteras. Vi avslutar med en slutdiskussion och förslag på framtida forskning.  
 
Utifrån våra frågeställningar har vi analyserat data med koppling till forskningslitteratur om 
problemlösning samt erhållit en fördjupad kunskap och förståelse kring hur våra informanter 
använder sig av olika strategier i problemlösning i division.  

Metoddiskussion 
Vår undersökning utgår från såväl en kvantitativ ansats som en kvalitativ ansats. Ansatsen är 
kvalitativ i den meningen att undersökningen syftar till att undersöka och jämföra vilka 
strategier eleverna använder sig av i division i problemlösning. Genom en kvalitativ ansats får 
man fram varför människor handlar och upplever som de gör utifrån den miljö de är 
verksamma och lever i (Kvale, 1997). 
 
Genom kvantitativa undersökningar är man oftast intresserad av att få resultat där svaren är 
generaliserbara. Kvantitet syftar på hur stort, hur mycket och mängden av något (Kvale, 
1997). Den kvantitativa ansatsen i vår undersökning var förstudien, där vi räknade ut 
elevernas lösningsfrekvenser. Eleverna fick lösa uppgifter i algoritmer gentemot benämnda 
uppgifter, denna ansats låg till grund för huvudstudien. 
 
Vi anser att vårt val av forskningsmetod är adekvat i förhållande till vårt syfte och våra 
frågeställningar. 
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Vid kvalitativa undersökningar väljer man ofta att intervjua sina undersökningspersoner. När 
vi inledde studien var vi överens om att göra kvalitativa intervjuer. Vi antog det skulle bli en 
djupare förståelse, eftersom man i intervjusituationen har möjlighet att ställa följdfrågor och 
även kan försäkra sig om att man uppfattat intervjupersonen rätt.  
 
I efterhand inser vi att vi skulle ha ställt lite fler följdfrågor till eleverna under intervjun, för 
vid analysen fanns det några tillfällen, där vi hade svårt att tolka elevernas tankar och 
tillvägagångssätt. Om vi hade känt eleverna hade vi kanske kunnat ställa fler följdfrågor men 
eftersom vi inte kände dem vågade vi inte vara för påträngande i fall de skulle ta illa vid sig. 
Ett sätt hade varit att intervjua dem två och två, det hade kanske varit bättre för eleverna. De 
hade kanske känt sig tryggare samt att de hade upptäckt att man kan tänka på olika sätt, men 
ändå komma fram till samma svar.  
 
Vi kan också i efterhand se att om eleverna fått använda sig av laborativt material, hade 
kanske fler elever fått mer stimulans och kunnat frigöra sig från det traditionella tänkandet. 
Malmer (1990) anser att många elever har lättare för att lösa problem praktiskt än teoretiskt, 
laborativt material är en användbar lösningsstrategi vid problemlösning som kan påverka 
lösningsprocessen och därmed förståelsen på ett positivt sätt. 
 
När det gäller generaliseringen av de resultat som framkommit i vår studie menar vi att det 
går att få en fingervisning om hur elever kan hantera matematiska problem. Med tanke på 
urvalet som är en hel klass om än en liten sådan, ökar detta generaliserbarheten mot om vissa 
individer i en klass valts ut. Trots detta anser vi att underlaget är för litet för att kunna dra 
generella slutsatser, utan resultatet av vår undersökning får ses i skenet av den specifika 
situation och de specifika problem som eleverna fick möta. 

Resultatdiskussion 
Problemlösning har en central roll i matematikämnet och i styrdokumenten (Skolverket, 2000) 
betonas vikten av att arbeta med problemlösning. Utgångspunkten för vårt examensarbete var 
att få bättre förståelse för hur elever tänker och går tillväga vid matematisk problemlösning. 
Genom vår undersökning har vi fått fördjupad förståelse för hur elevers strategival kan se ut. 
Av våra egna erfarenheter vet vi att vägen till svaret kan se olika ut. Detta bekräftas av vår 
undersökning som visade att eleverna valde olika sätt att lösa problemen. 
 
Med utgångspunkt från våra frågeställningar som handlar om vilka lösningsstrategier eleverna 
använder för att lösa de givna problemen, kan vi konstatera att eleverna brukar flera olika 
strategier. De vanligaste strategierna eleverna använde sig av var; innehållsdivision, 
delningsdivision och huvudräkning. Höines framhåller (2006), att läroböckerna till en början 
använder sig av delningsmetoden som huvudmodell för att sedan övergå till innehållsdivision. 
 
Vi har kommit fram till i vår studie, att majoriteten av eleverna använder sig av 
innehållsdivision, detta tror vi beror på att eleverna går i år fem samt att de kommit så långt i 
sin matematiska utveckling att de kan välja den modell som de är mest förtrogna med och 
som passar uppgiften. Vid huvudräkning framträder olika förfaringssätt detta ger förståelse 
för att elevers sätt att resonera och tänka vid beräkningar ser olika ut, vilket är en viktig insikt 
för blivande matematiklärare. För att utveckla hållbara huvudräkningsstrategier menar 
Löwing och Kilborn (2003) att man behöver en god taluppfattning, kunskaper i de fyra 
räknesätten jämte insikter i räknelagar och räkneregler. Detta är en viktig utgångspunkt i 
undervisningen. Det är avgörande för problemlösningsförmågan att kunna välja och 
kombinera olika strategier.  
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Vi kunde se att några elever inte hade någon speciell strategi, det viktiga för dem var att få 
fram ett svar. De tänkte inte så mycket på tillvägagångssättet, de läste mycket sällan igenom 
svaret för att se om det var realistiskt. Möjligen kan det bero på att elevernas metakognitiva 
förmåga inte är fullt utvecklad och därmed har de inte förmågan att lösa problemet. 
Metakognition kan beskrivas som människans förståelse för och uppfattning av det egna 
tänkandet. 
 
När vi tittade på vad resultatet visade angående elevernas val av lösningsstrategier, är det 
några saker som vi funderade på och även är lite förvånade över. Det som förvånar oss är att 
bara hälften av eleverna använde sig av att rita eller att använda sig av symboler. Ahlberg 
(1995) poängterar att ett av målen för undervisningen är att eleverna ska inse att rita, måla och 
tala är betydelsefulla verktyg vid problemlösning. Vi tror att tänkbara orsaker kan vara att 
eleverna inte kopplar samman den strategin med matematiken, samt att situationen ensam 
med en vuxen verkade hämmande och att laborativt material saknades. 
 
Många av eleverna ville inte rita och de hade svårt att tala om hur de tänkte. Flera av dem bad 
om kladdpapper så att de kunde räkna vid sidan om och inte behöva visa oss hur de gått till 
väga, de var inte vana vid att få ”kladda” i böckerna. Höines (2006) skriver att elever ofta 
räknar på kladdpapper eller längst bak i boken och suddar ut uträkningarna när läraren närmar 
sig. Därmed försvinner elevernas tankar, och en del av deras matematik. Här kan man nog 
hjälpa många elever att lättare komma till rätta med deras systematiska fel om man får vara 
delaktig i deras uträkningar.  
 
För att varje elev ska få undervisning på rätt nivå måste läraren kartlägga var eleven befinner 
sig i sin matematiska utveckling. Ett sätt att fånga upp de elever som upplever svårigheter i att 
komma vidare i sin matematikundervisning är att arbeta med regelbundna tester och samtal, 
både enskilt och i grupp, där eleven får förklara sitt tillvägagångssätt. Det vi lärare är 
intresserade av är elevens väg till det svar som de anger på uppgiften inte endast svaret.  
 
Elever har olika tankar och funderingar om matematik, och de har alla olika erfarenheter med 
sig in i skolans värld. Dessa erfarenheter har präglat varje elev, och på vilket sätt de ser sin 
omgivning. Elevernas olika kunskaper medför att de ser olika på de problem som de ställs 
inför i matematikundervisningen. Innan eleven börjar skolan är de matematiska lösningarna 
ofta informella och inte speciellt strukturerade, lösningarna stödjer sig på att antingen pröva 
sig fram eller utgå från tidigare erfarenheter (Ahlberg, 1995). Att som lärare fånga upp de 
elever som saknar strategier för problemlösning är enligt oss av stor vikt. Kan avsaknaden av 
strategier vara en orsak till att resultaten på de nationella proven har sjunkit på senare år? Vi 
anser det viktigt att tidigt uppmärksamma dessa elever eftersom det kan vara svårt att bryta ett 
felaktigt inlärt mönster senare. 
 
Vi har i vår studie sett att eleverna befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Detta har vi 
förståelse för och som lärare är det viktigt att man låter varje enskild elev utvecklas i sin egen 
takt och utifrån sin egen förmåga eftersom alla har olika möjligheter i sin miljö. Pettersson 
(1990) menar att alla människor utvecklas olika, ingen är statisk i sitt beteende utan ändrar sig 
hela tiden. Detta beror på individen och miljön, och samspelet dem emellan. 
 
Höines (2006) tycker att det är viktigt att eleverna får definiera sina egna problemställningar, 
att de får använda sitt eget språk och tänka på det sätt som är naturligt för dem, men det är 
ändå viktigt att vi ger dem den formella matematiken. Målet är att de ska göra den till sin, 
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tänka igenom den, argumentera med hjälp av den och bli starka genom den. Överlag ser vi att 
eleverna hade svårt att uttrycka sig genom att tänka på ett sätt som kändes tryggt för dem. Vi 
tror att genom träning i undervisningen, där eleverna får definiera egna problem, enskilt eller i 
grupp stärker deras självkänsla och därmed ökar tilliten till den egna förmågan. De får därmed 
tillfälle att använda sitt eget språk och därmed kommer också den formella matematiken. 
Vi förmodar att många av eleverna i vår studie har blivit ”lotsade”, eftersom några av dem 
inte hade någon tillit till sin egen förmåga att klara av uppgifterna samt att de hade väldigt 
svårt att uttrycka sina tankar. Ahlberg (1995) skriver att den tid som läraren har till varje elev 
ofta är begränsad, därför är det ganska vanligt att läraren ställer ett antal korta frågor till den 
elev som behöver hjälp med att lösa problemet. Dessa frågor besvaras med lika korta svar, 
läraren ”lotsar” eleven fram till en lösning av problemet. Genom denna hjälp löser eleven 
uppgiften utan att egentligen ha förstått det, elevens förmåga att själv klara uppgiften ökar 
ytterst lite. Vid ”lotsning” formulerar läraren fram svaret till eleven, när det är eleven själv 
som borde ställa frågorna, detta ger då inget tillfälle till reflektion och analys.  
 
Enligt Polya (2005) är det viktigt att använda sig av olika strategier. Hans huvudsyfte är att 
lära ut en metod som kan tillämpas på lösningen av problem. Det finns fyra olika faser som 
har betydelse för att lösa problem. Det är viktigt att eleven lyckas tränga in i texten och förstå 
alla delarna utav det matematiska problemet så att den får klart för sig vilken information som 
ska användas för att lösa uppgiften, villkoren för att lösa problemet måste förstås samt vad det 
är man vill veta. Studien visar att många elever inte använder sig av Polyas fyra steg, detta 
medför att de kan missa vad som frågas i frågan som till exempel i uppgift 3, där ett fåtal av 
eleverna har svarat på hur mycket enkronor väger, istället för femkronor. 
 
Resultatet av undersökningen har visat att eleverna förfogade över flera olika 
lösningsstrategier och att även kombinationer var vanligt. Vi antar att det är viktigt för 
eleverna att möta en undervisning som hjälper dem att utveckla hållbara lösningsstrategier. 
Sett till hela lösningsprocessen menar vi att det inte bara är att välja strategi som är viktigt 
utan också att förstå texten och kontrollera om lösningen är rimlig. Wigforss (1943) skriver att 
eleverna bör lära sig att använda vad han kallar rimlighetsprovet, det vill säga eleverna ska 
själva tänka över om resultatet är rimligt. Läraren bör inte ingripa under arbetets gång utan 
låta eleverna i möjligaste mån upptäcka felet själva. 
 
I undersökningen fanns begreppet tredjedel och det visade sig att bara fyra av nio elever var 
förtrogna med detta. Eftersom vi inte kände till klassen innan var det svårt för oss att veta på 
vilken nivå eleverna befann sig, detta gjorde att våra uppgifter kanske inte var anpassade efter 
dessa elever. Enligt Wigforss (1943) är det viktigt att eleverna går iland med de arbeten de 
ställs inför annars finns det risk för att intresset avtar. Men den glädje, som övervinnandet av 
svårigheter för med sig, bör också uppmärksammas. 
 
Undersökningen visar att en del elever hade svårt med förståelsen för textinnehållet och även 
att kunna se vad som efterfrågades. Elevernas förmåga att tyda och förstå texten kan vara 
orsaken till svårigheter med textuppgifter. Svårigheterna behöver inte vara matematiska utan 
kan bero på de pedagogiska arrangemangen. Den språkliga textformuleringen påverkar 
lösningsförmågan. Pettersson (1990) skriver att språket ofta sätter stopp för eleverna när de 
löser problem, därför måste vi som lärare ge eleverna stort utrymme för språkträning genom 
att bland annat tala matematik i undervisningen samt att det är då man får reda på om eleverna 
förstått det de sysslar med. 
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Eleverna som deltog i vår studie hade svårt att berätta hur de tänkte. Under intervjuerna 
framkom det att de inte brukar ”prata” matematik under lektionerna. Vi tycker att 
problemlösning i grupp bör ingå i undervisningen. Då får eleverna möjlighet att prata 
matematik och ta del av andras tankar och lösningar. Olsson (2000) skriver för att elever ska 
kunna reflektera över sitt tänkande och prata matematik krävs det att de får möjlighet att 
arbeta tillsammans. Elever bör arbeta i olika gruppkonstellationer. Smågruppsverksamhet och 
parverksamhet bör ofta förekomma, medan storgrupp bör förekomma mer sparsamt. 
Individualisering ska självklart finnas med i undervisningen men verksamheten bör inte 
primärt bygga på enskilt arbete. 
 
I Ahlberg (1995) står det om de fyra kunskapsformerna; fakta, förståelse, färdigheter och 
förtrogenhetskunskap.  Dessa kunskapsformer bör eleverna ha med sig, de samspelar med 
varandra och utgör varandras förutsättningar. Enligt nationella utvärderingen av matematiken 
visar den att eleverna på låg- och mellanstadiet huvudsakligen tränar färdigheter. 
Räknefärdigheter är naturligtvis viktiga i undervisningen men om undervisningen ska vara 
förankrad i läroplanen borde inte enskild tyst räkning vara huvuddelen vid 
matematiklektionerna. Ska målet i Lpo 94 uppnås, att eleverna ska bli ”kunskapare”, måste 
undervisningens fokus vara mer förståelseinriktad i matematik undervisningen. I studien 
framkom det att eleverna hade svårt med att ”tänka högt” samt att vi satt bredvid dem, detta 
kan bero på att de är vana att arbeta enskilt och tyst. Därför undrar vi om den mekaniska 
läroboksundervisningen som bedrivs på många skolor är tillräcklig för att eleverna ska bli 
”kunskapare”?  
 
I vår studie har vi sett att det viktigaste för eleverna var att få fram rätt svar. När de kände att 
de inte hade kontroll på vad svaret skulle bli, ville flera av dem ge upp. Malmer (1990) menar 
att den färdiga slutprodukten, det korrekta svaret överdrivits i allt för stor utsträckning. Allt 
för lite tid ägnas åt den viktiga process som leder fram till svaret. En orsak kan vara att det är 
enklare att mäta ett resultat än att värdera en inlärningsprocess. En kvantitativ bedömning från 
lärarens sida leder till att eleverna finner det olönsamt att förstå. Istället riktar sig eleverna in 
på att memorera och kopiera, detta gör att eleverna inte utvecklar sitt logiska tänkande eller 
kreativitet.  

Slutdiskussion 
Det har varit mycket intressant att genomföra denna studie. Vårt resultat stämmer till stor del 
överens med den forskning vi läst och tagit del av. Vi tror att de som har en stark och positiv 
syn på värdet av matematikundervisningen arbetar mer aktivt. Eftersom den enskilde läraren 
är nyckelpersonen i undervisningen så är dennes engagemang av stor betydelse. Men man 
måste ju dock vara två för att verka tillsammans, därför är elevernas engagemang av stor vikt. 
Vi anser att en entusiastisk lärare, som inte får tillräckligt med respons av kollegor, på sikt 
kan avta i sitt engagemang.  
 
För vår framtida lärarroll betyder det som framkommit i studien att vi vidgat vår syn på 
matematikundervisningen. Vi tror på en varierad undervisning där problemlösning ingår som 
en vitig del, eftersom problemlösning har en central roll i matematikämnet och även har en 
stor betydelse i vårt vardagsliv. Vi tycker att det är viktigt att eleverna känner att de har 
inflytande och kan påverka undervisningen. Det är viktigt att vi som lärare hela tiden försöker 
möta eleverna där de befinner sig. 
 
Löwing och Kilborn (2002) skriver trots att matematiken på lärarutbildningen bara varit ett av 
många ämnen ska ändå en låg och mellanstadielärare stå för 2/3 av grundskolans undervisning 
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i matematik. Det är inte så lätt för dessa lärare att ta de initiativ som krävs för att förändra 
matematik undervisningen eftersom de ofta saknar djupare kunskaper i ämnets teori och 
didaktik. Samtidigt är det dessa lärare som undervisar på låg- och mellanstadiet som lägger 
den viktiga grunden för elevernas kunskaper i matematik och samtidigt grundlägger elevernas 
attityder till ämnet. I och med detta är det inte så konstigt om många lärare blir bundna till att 
följa ett läromedel och inte vågar ta egna initiativ. Alla de som i skoldebatten klagar på 
lärarens läromedelsberoende borde istället ägna sig åt att hjälpa lärarna att göra didaktiska 
analyser av matematikkursen och därmed ge lärare kunskaper och mod att vid behov frigöra 
sig från läromedlet.  

Framtida forskning 
Det finns många sätt att utveckla denna undersökning på. Det vore intressant att fördjupa 
studien med att göra en jämförelse mellan hur eleverna löser problemen enskilt och i grupp. 
Då tänker vi oss att fler elever deltar och att studien utökas till att omfatta fler problem av 
olika slag. En annan vinkling kan vara att ta reda på hur lärare tror att elever löser problem 
och om det överensstämmer med verkligheten. 
 
Det vore också intressant att återgå till informanterna när de går i år nio, för att se om deras 
strategier kring matematik och division har förändrats. Om det har förändrats vore nästa 
utmaning att försöka förstå varför detta skett, om elevernas strategival leder fram till hållbara 
lösningar eller inte.   
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Bilaga 1 
 
 

Mellerud 2007-09-25 
Hej ! 
 
Vi är två studenter på Högskolan Väst som läser till lärare med inriktning mot de tidigare 
skolåren. För att få lärarexamen krävs det att man fullgjort ett examensarbete på 10 poäng. 
Detta innebär att man undersöker något som sedan redovisas i en uppsats. Vi har valt att 
skriva om hur elever i år 5 löser matematikuppgifter med fokus på problemuppgifter (lästal).  
 
Därför kommer vi att besöka den klass ditt/ert barn går i och genomföra intervjuer med de 
elever som går i år 5. För att kunna göra detta på bästa sätt behöver vi spela in intervjuerna på 
band. Medverkan är helt frivillig från elevernas sida och Ni som föräldrar har rätt att säga om 
ni inte vill att ert barn deltar i studien. Resultatet av intervjuerna kommer enbart att användas i 
studiesyfte och det råder full anonymitet. Den som önskar ta del av undersökningen och dess 
resultat kan få ett exemplar av uppsatsen eller en sammanfattning av den. 
 
Om ni har ytterligare frågor, så får ni gärna kontakta oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anne Sundquist  XXXXXX 
Lena Nilsson  XXXXXX 
 
 
 
 
 
 
Lämna tillbaka denna lapp till klassföreståndaren senast fredagen den 28 september 
2007 
 
 
 
[   ] Ja, vårt barn får deltaga i studien 
 
 
[   ] Nej, vi vill inte att vårt barn deltager i studien 
 
 
 
 
_________________________  ___________________________ 
 
Elevens namn   Vårdnadshavarens underskrift 
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Förstudie      Bilaga 2 
 
Divisionsuppgifter   Namn: 
 
1.  20  
      2      
 
 
2.  12
      3 
 
    
3.  25 
      5 
 
 
 
4.  300 
       5 
 
 
 
5.  600 
      10 
 
 
 
6.  252 
       3 
 
 
 
7.  441 
       3 
 
 
 
8.  186 
       6 
 
 
 
9.  224 
       7 
 
 
 
10.  804 
         4 
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Förstudie      Bilaga 3 
 
Beskriv med egna ord hur du löser uppgifterna. Rita gärna en figur. 
 

Namn: 
 
1. 10 personer ska dela en vinst på 1200 kronor.  
       Hur många kronor får var och en? 
Svar: 
 
 
 
 
2. Vi har 52 frukter tillsammans. Varje barn får 4 frukter var.  
      Hur många barn räcker frukten till? 
Svar: 
 
 
 
 
 
3. Till ett barnkalas har man köpt 7 pizzor att dela på. Om varje barn äter en tredjedels pizza, 

hur många barn kan man bjuda på kalaset? 
Svar: 

 
 

 
 
 
 

 
4. Amanda har en påse med femkronor som väger 1 700 gram. Varje mynt väger 10 gram.  
      Hur mycket är pengarna i påsen värda? 
Svar: 
 
 
 
 
 
 
 
5. 28 elever ska ha en klassfest. Alla eleverna beställer varsin pizza. Varje pizza kostar 35 kr 

men var tionde pizza är gratis. Hur mycket kostar pizzorna tillsammans och hur mycket 
ska varje elev betala för sin pizza? 

Svar: 
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Huvudstudie     Bilaga 4 
 

 
1.   Vi har 52 frukter tillsammans. Varje barn får 4 frukter var.  

            Hur många barn räcker frukten till? 
Svar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Till ett barnkalas har man köpt 7 pizzor att dela på. Om varje barn äter en tredjedels 
pizza, hur många barn kan man bjuda på kalaset? 

Svar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Amanda har en påse med femkronor som väger 1 700 gram. Varje mynt väger 10 
gram.  

            Hur mycket är pengarna i påsen värda? 
Svar: 
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