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Abstrakt 
Denna systematiska litteraturstudie undersöker olika undervisningsmetoder inom 
division. Syftet med studien är att synliggöra olika undervisningsmetoder inom 
division samt de kritiska aspekter som finns vid undervisning av division. Mer 
specifikt ligger fokus i studien på att synliggöra om det finns ett vetenskapligt stöd 
för specifika undervisningsmetoder inom division. Totalt har tio vetenskapliga 
publikationer valts ut och analyserats, dessa ligger till grund för studiens resultat. En 
variation av undervisningsmetoder inom division har visat sig vara framgångsrikt för 
att alla elever ska få förutsättningar för ett bra lärande. Lärarens kunskap kring 
området division har visat sig vara viktigt för lärandet och för att minska de kritiska 
aspekter som kan bli ett hinder i undervisningen. Interaktioner i klassrummet ses som 
ett framgångsrikt arbetssätt, detta genom ett matematiskt språk och samtal kring 
beräkningar inom division. 

Nyckelord 
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1 Inledning  
Division är ett välbekant område för de flesta elever och förekommer relativt frekvent 
i vardagen, exempelvis på rasterna när eleverna spelar bandy eller fotboll och ska dela 
upp lag (McIntosh, 2008). Division upplevs som ett av de svårare momenten inom 
den aritmetiska matematiken och därmed är undervisningsmetoderna väsentliga 
delar. Skribenterna för studien har tagit del av olika elevers upplevelser under 
respektives tid ute på fältet, exempelvis vid den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU). Division upplevs som det svåraste momentet kring de fyra räknesätten 
eftersom de inte ser mönstren lika enkelt som i de övriga räknesätten.   

Vart fjärde år görs en av de största internationella kunskapsmätningar Trends in 
international mathematics and science study (TIMSS) på elever i årskurs 4 och 8. 
TIMSS undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap. Den 
senaste rapporten visar på att svenska elevers resultat blir bättre med åren, men ligger 
fortfarande under det internationella snittet i matematik (Skolverket, 2019). Även om 
resultaten från TIMSS 2015 visar en generell ökning av matematikkunskaperna i 
årskurs 4, visar det dock ett lägre resultat inom området aritmetik än inom de övriga 
områdena. 

Aritmetik går att finna i den svenska läroplanen där det beskrivs att eleverna i årskurs 
1-3 ska ha en grundläggande förståelse för de fyra räknesätten och dess samband. I 
aritmetiken ingår räknesättet division, som är ett område skribenterna skapat en 
nyfikenhet kring. Vilka svårigheter kan det finnas inom division? Vad gäller 
undervisningen som lärare men även som elev vid inlärning och beräkning av 
division? Kunskapskraven i läroplanen för årskurs 1-3 lägger en grund för andra 
kunskapskrav i senare årskurser. I läroplanen under det centrala innehållet i 
matematik för årskurs 4-6, står det exempelvis att eleverna ska kunna välja en lämplig 
metod och kunna uppskatta om svaret är rimligt vid uppgifter som bygger på olika 
vardagliga problem (Skolverket, 2011). Om eleverna inte klarar målen inom 
matematik i årskurs 1-3 kan det skapa problem att uppnå senare mål. 

Det finns olika undervisningsmetoder inom matematiken som kan användas 
oberoende räknesätt. Dock bör läraren ta hänsyn till elevernas kunnande och 
uppgifternas struktur i undervisningen. Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD, 2016) har gjort en undersökning om vad elever anser att deras 
lärare använder för undervisningsmetoder inom matematik. Skolverket har i en 
rapport, Fokus på, valt att sammanställa resultaten av vad eleverna svarat och på så 
vis har de kunnat ta fram fyra olika undervisningsmetoder. Finns det några specifika 
undervisningsmetoder inom division som läraren bör tillämpa?  

Som tidigare nämnts har skribenterna under sin VFU sett en stor spridning på elevers 
kunskaper i division. Kan de olika undervisningsmetoderna påverka elevernas 
inlärning och vilka förutsättningar ges för att eleverna ska klara målen inom division 
i matematik? Fokus i den här studien kommer ligga på olika undervisningsmetoder 
inom division på lågstadiet. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att synliggöra undervisningsmetoder 
inom division på lågstadiet samt att belysa kritiska aspekter vid undervisning av 
division. 

2.1 Frågeställningar 
-   Vilka olika undervisningsmetoder inom division för elever på lågstadiet är 
presenterade i forskning? 
-    Vilka kritiska aspekter finns vid undervisning av division för elever på lågstadiet? 

3 Begrepp 
Med begreppet undervisning avses i studien att läraren ska bidra till att eleverna når 
läroplanens mål. För att eleverna ska nå målen och kunskapskraven i läroplanen krävs 
det att läraren planerar och genomför undervisningen på ett sätt så syftet med det 
givna ämnet uppnås. Inom begreppet undervisning innefattar det en del kriterier 
läraren bör tänka på för att uppnå bästa möjliga resultat. Exempelvis att variera sin 
undervisning genom diskussioner, läromedel och olika arbetsformer. Läraren bör 
även ha ett aktivt lärarstöd där eleverna ges möjlighet att utveckla och använda sig av 
olika strategier. Genom lärarstödet ska läraren även skapa en motivation och 
engagemang hos eleverna där de utmanas med aktiviteter och uppgifter som utvecklar 
deras tänkande (Skolinspektionen, 2018). 

Med begreppet division avses i studien ett av de fyra räknesätt som finns inom 
aritmetiken. Division handlar om att dela upp tal. Detta görs antingen genom 
innehålls- eller delningsdivision, vilka används i olika sammanhang inom 
matematiken och det vardagliga livet (Nationalencyklopedin NE, 2019). 
 
Begreppet kritiska aspekter i studien avses de aspekter läraren behöver ta hänsyn till 
och/eller som kan uppstå med undervisningen inom division. Läraren behöver se till 
att angripa de förkunskaper varje elev har, på så sätt aktivt hjälpa dem att urskilja de 
aspekter som finns hos det givna objektet vid undervisningen (Lo, 2014)  
 
Begreppet diskurs avses i studien hur det som uppfattas ställs i förhållande till 
verkligheten. Hur det talade och skrivna uppfattas hos lärare och elever. Det bygger 
på hur lärare och elever pratar och skriver inom matematik. Vilket typ av språk 
används för att alla parter ska förstå uppgifter och syftet med undervisningen. De ord 
och tankar som framkommer tas in på olika sätt hos individer och avgör i vilken 
diskurs denne befinner sig i (Allwood & Eriksson, 2017). 
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4 Metod 
I följande kapitel redogörs metoden för denna systematiska litteraturstudie. Kapitlet 
börjar med att beskriva en systematisk litteraturstudie samt varför en sådan används 
för detta arbete. Därefter följer metoden för datainsamling inklusive hur sökningarna 
har gått till, följt av hur urvalet gått till. Avslutningsvis presenteras en analysmetod 
samt skribenternas hänsynstagande till etiska aspekter. 

4.1  Systematisk litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie strävar alltid efter att heltäckande identifiera, granska, 
syntetisera och bedöma tänkbara urval som kan relateras till det givna ämnet. För att 
genomföra en systematisk litteraturstudie är det viktigt att det finns tillräckligt många 
studier som håller hög kvalité och kan användas som underlag för den givna studien. 
Detta görs genom att systematiskt söka efter ett stort urval, för att sedan granska dessa 
artiklar och forskningar kritiskt och slutligen kunna sammanställa litteraturen inom 
ett problemområde (Barajas Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013). En systematisk 
litteraturstudie är en metod som kan svara på praktiska frågor, till exempel om vilka 
undervisningsmetoder som anses vara effektiva eller ineffektiva i olika forskningar 
(Denscombe, 2009). Därför ansågs systematisk litteraturstudie som en lämplig metod 
för arbetet. För denna typ av metod undersöker hur forskning diskuterar 
undervisningsmetoder och kritiska aspekter inom division på lågstadiet. 

4.2 Metod för datainsamling 
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av databassökningar. Sökningarna har till 
största del skett på egen hand men även med stöd från en bibliotekarie då det har 
effektiviserat datainsamlingen. Den databas som använts för att få fram relevanta 
artiklar att basera den systematiska litteraturstudien på är Educational Resources 
Information Center (ERIC), som söker bland artiklar inom pedagogik och psykologi 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Den andra databasen som använts 
var SwePub, men där framkom inga relevanta sökträffar trots variation på sökord. 
Alla artiklar i urvalet gick även genom “peer-reviewed”, vilket innebär att artiklarna 
blivit granskade och godkända av ett flertal forskare inom samma ämne och då 
kvalificerats sig som vetenskapliga artiklar (Allwood, 2010). 
 
Vid de sökningar som genomförts i databaserna ERIC och SwePub, användes 
inkluderingskriterier baserat på studiens syfte och frågeställningar. Utifrån dessa togs 
nyckelord fram som skrevs in i ERICs thesaurus, ämnesordlista, för att finna relevanta 
sökord. I kombination med AND och OR har sökträffarna både utvidgats och 
avsmalnats från den mängd artiklar som databasen besitter. I samband med 
sökningarna på ERIC har begreppet division exkluderats, eftersom det inte existerar i 
databasen, och ersattes av arithmetic för att få relevanta resultat. 
 
Vid första sökningen om undervisningsmetoder och division användes ämnesorden 
“Arithmetics” AND “Multiplication” OR “Subtraction” OR “Addition”. Sökningen 
gav 1420 träffar, men efter tillägg i sökkriterierna med Elementary Education, 
publikationer från år 2010-2019 samt peer reviewed blev det 152 sökträffar. Utifrån 
de 152 träffarna valde skribenterna att läsa rubrikerna för att finna en relevans. Det 
resulterade i läsning av fem abstrakt som var relevanta utifrån rubriksättningen. 
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Utifrån de fem abstrakten var en artikel mer relevant än övriga fyra artiklar. Denna 
artikel togs sedan ut för en djupare analys. 
 
Vid andra sökningen stod ovan nämnda ämnesord kvar i sökfälten, men 
“Mathematics” lades till. För vidare relevanta sökträffar lades “Fractions” OR 
“Arithmetic” OR “Teaching Methods” till för att söka utifrån hela frågeställningarna. 
Det genomfördes ytterligare en ändring från Elementary Education till Early 
childhood Education. Peer reviewed samt publikationer år 2010-2019 stod kvar. Detta 
gav 67 sökträffar och här gjorde skribenterna som tidigare, de läste rubrikerna för att 
finna relevans. Resultatet blev åtta titlar som var mer relevanta för arbetet än de övriga 
rubrikerna. Dessa åtta artiklar som valdes ut, läste skribenterna respektive abstrakt 
som sedermera mynnade ut i en användbar studie för det givna intresseområdet. 
 
Vid tredje sökningen användes sökorden "Mathematics Instruction" OR "Arithmetic" 
OR "Mathematics Teachers" AND "Interviews" vilket gav 250 träffar. När 
skribenterna använde inkluderingskriterierna peer reviewed, publikationer år 2010-
2019 samt Grade 3 som är motsvarighet till årskurs 3, gav det fyra sökträffar. Här 
valdes en artikel ut som hade relevant titel och ett tilltalande abstrakt för studien. 
 
Vid fjärde sökningen användes sökorden "Mathematics Instruction" OR "Discussion 
(Teaching Technique)" OR "Teaching Methods" AND "Arithmetic". Skribenterna 
valde att ta tillbaka Elementary education, publikationer år 2010-2019 samt peer 
reviewed vid den fjärde sökningen för att få fram relevanta sökträffar. Detta gav 67 
träffar där samtliga titlar lästes och därifrån plockades det ut 20 publikationer. Sedan 
lästes samtliga abstrakt och utifrån granskningen valdes två relevanta artiklar ut som 
var relevanta för studien. 
 
De avgränsningar som gjorts under sökningarna är varierande. Artiklar som 
inkluderades inom undervisningsmetoder var olika undersökningar lärare gjort på 
klasser för att se om en utveckling skett. Artiklar som exkluderades var sådana som 
berörde en högre åldersgrupp, som inte inkluderade matematikundervisning. I urvalet 
av de artiklar som hittades var artiklarna på engelska eller svenska, de var relevanta 
för studien och en avgränsning av sökningarna gjordes så forskningen var publicerade 
de senaste tjugo åren. Åren är angivna för att få så aktuell forskning som möjligt inom 
ämnena.  

4.3 Urval  
För att ha god trovärdighet och god kvalité på artiklarna behövs tydliga kriterier över 
vad de ska innehålla och vilka metoder som används för sökning och urval av artiklar. 
Därigenom användning av tydlig sökstrategi och vilka sökord som ska genomföra 
urvalet, samt ha en systematisk kodning av alla inkluderande studier. För att sedan 
knytas ihop med stöd av en metaanalys som ska binda samman resultat från de olika 
studierna som tagits fram i urvalet. Under samtliga sökningar av artiklar gjordes ett 
urval baserat på relevans. Skribenterna baserade relevansen utifrån titlar och abstrakt 
av sökningarna. I denna systematiska litteraturstudie valde de att tänka utifrån ett 
flertal etiska aspekter för att få fram ett flertal artiklar. Ur det generella perspektivet 
valde skribenterna att lägga fokus på att inkludera artiklar som innehöll division och 
undervisningsmetoder. 
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4.4 Utvalda referenser 
Nedan följer ett schema där de valda referenserna presenteras med titel, artikelnamn 
och sammanfattning.  
 

Författare Artikelnamn Sammanfattning 

Bunck, M. J. A; 
Terlien, E; van 
Groenestijn, M; Toll, 
S. W. M; Van Luit, J. 
E. H. 
(2017) 

Observing and Analyzing 
Children's Mathematical 
Development, Based on Action 
Theory  

 Ett verktyg har tagits fram för att 
analysera elever med svårigheter inom 
matematik. Påverkas elevernas numeriska 
utveckling med hjälp av denna metod.  

Bicknell, B., Young-
Loveridge, J. & 
Nguyen, N. (2016) 

A Design Study to Develop 
Young Children's 
Understanding of 
Multiplication and Division 

En studie på yngre barn har gjorts där de 
eleverna skulle utveckla en tidig förståelse 
för multiplikation och division. Studien 
byggde på variation av undervisningen i 
klassrummet för att se om det påverkade 
elevernas förståelse.   

Lee, J. 2007 Making Sense of the 
Traditional Long Division 
Algorithm 

Elevers erfarenheter av beräkningar kring 
division presenteras, vilka svårigheter 
finns och hur kan eleverna få en djupare 
förståelse för beräkningar inom division. 

Raveh, Koichu, Peled 
& Zaslavsky 
(2016) 

Four (algorithms) in one 
(bag): an integrative 
framework of knowledge for 
teaching the standard 
algorithms of the basic 
arithmetic operations 

En studie där grundskolelärare har fått i 
uppdrag att undervisa enligt ett verktyg 
och se hur det påverkar beroende på 
lärarnas kunskaper inom matematik.  

Askew, M.  
(2019) 

Mediating Primary 
Mathematics: Measuring the 
Extent of Teaching for 
Connections and Generality in 
the Context of Whole Number 
Arithmetic 

En studie om undervisning i Sydafrika. 
Resultaten har analyserats och illustrerat 
hur ett ramverk kan användas för att nå en 
djupare förståelse för aritmetik i 
matematik.  

Altiparmak, K. 
(2016) 

The Teachers' Views on 
Soroban Abacus Training  

Kan elever som genomgår mental 
aritmetisk träning prestera bättre än övriga 
elever i klassen vad gäller matematik, 
sociala relationer och attraktion till 
matematik.  
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Johanning, D. I., & 
Shockey, K. S. (2012)  

Fraction operation 
algorithmic leveraging 
students´ use of equivalence as 
a tool 

Lärarpraktik relaterat till att engagera 
elever inom aritmetiskt tänkande. Hur 
använder lärare elevers idéer och tankar 
för att skapa bra förutsättningar för 
lärande. 

Downton, A.  
(2013) 

Making connections between 
multiplication and division 
Mathematics Education 

Hur väl använder elever sitt 
multiplikations kunnande när de löser 
divisionsproblem. 

Taylan, R, D. 
(2015)  

Characterizing a highly 
accomplished teacher’s 
noticing of third-grade 
students’ mathematical 
thinking 

Lärares uppmärksamhet kring elevers 
matematiska tänkande kan skapa 
förutsättningar för undervisningen. 
Genom att ta in och strukturera upp 
undervisningen efter elevernas 
tankegångar.  

Anghileri, J. 
(2006) 

Scaffolding Practices that 
Enhance Mathematics 
Learning  

Idén om scaffolding har funnits med länge 
för att stötta elevers lärande. I studien 
kommer olika undervisningsmetoder 
presenteras som stöttar scaffolding. 

 

4.5 Analysmetod 
Efter att sammanställningen gjorts av de utvalda artiklarna analyserades alla 
vetenskapliga texter och all information krymptes för att identifiera ett mönster. Den 
insamlade datan klassificerades sedan för att hitta skillnader och likheter som studien 
belyser enligt ett kategoriseringsschema (se Bilaga B). Detta tillvägagångssätt kallas 
innehållsanalys vilket kommer att användas vid analys av artiklar i denna studie 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

4.6 Etiska aspekter 
I denna systematiska litteraturstudie medverkar inga fysiska personer som behöver 
tas i beaktning för skrivandet. Studien utgår från tidigare forskning och förhåller sig 
därför till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017). Skribenterna har 
ett ansvar att den forskning som hämtas, läses och förs vidare inte bryter mot någon 
princip. 

5  Resultat och Analys 
I följande kapitel beskrivs till en början de teoretiska utgångspunkter i form av de 
perspektiv som synliggörs i de utvalda artiklarna. Följt därefter kommer resultat att 
presenteras utifrån vad artiklarna synliggör kring undervisningsmetoder inom 
division samt de kritiska aspekter inom undervisningen i division. 



  
 

 7 

5.1  Teoretiska utgångspunkter 
Baserat på de lästa artiklarna har en kategorisering genomförts för att separera de 
olika perspektiven. Utifrån de granskade artiklarna finns en majoritet av det 
sociokulturella perspektivet och det kognitiva perspektivet, vilket beskrivs nedan. 

5.1.1 Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån Lev Vygotskijs teori som handlar om 
utveckling, lärande och språk (Säljö, 2017). I de artiklar som behandlar det 
sociokulturella perspektivet synliggörs liknande innehåll och hanterar liknande 
begrepp fast på varierande sätt (Bunck, Terlien, van Groenestijn, Toll & Van Luit, 
2016; Lee, 2007; Askew, 2019; Anghileri, 2006; Taylan, 2015). Ett centralt begrepp 
som lyfts fram i majoriteten av artiklarna är den proximala utvecklingszonen. I 
studien avses den proximala studien att undersöka och upptäcka de 
undervisningsmetoder som förekommer i forskningen för att skapa förståelse för hur 
elever kan utvecklas på framgångsrika sätt inom division. Den proximala 
utvecklingszonen innebär att den närmaste utvecklingszonen hänger samman med 
Vygotskijs sätt att se på lärande och utveckling under pågående processer.  Det vill 
säga att de kunskaper som ligger närmast ovanför elevernas nuvarande kunskaper 
men där de nya kunskaperna finns inom räckhåll, men som inte är automatiserad vid 
det givna stadiet. Med hjälp av lärares stöd för att komma vidare i sin utveckling sker 
en progression av elevernas lärande (Säljö, 2017). I Askew (2019) belyses den 
proximala utvecklingszonen som att utveckla elevernas språk från att ha ett vardagligt 
matematikspråk till att förstå matematiska begrepp som ett nätverk av vetenskapliga 
begrepp. Ett annat begrepp som lyfts fram som centralt är mediering. Mediering 
innebär att människan använder redskap eller verktyg för att utveckla förståelsen 
kring omvärlden samt hur den ska bemötas genom språkliga och materiella redskap 
(Säljö, 2017). Även detta tas upp i Askew (2019) som uttrycker det som en viktig 
princip för att eleverna ska utveckla Mediating Primary Mathematics (MPM-
ramverket) som förmedlar kunskaper som är artefaktsbaserad, vilket menas materiella 
redskap. Ytterligare ett betydande begrepp som inte framkom i Raveh, Koichu, Peled 
och Zaslavsky (2016) forskning men genom läsning signalerade till scaffolding. 
Genom scaffolding kan läraren bygga ett stabilt fundament för att stödja eleverna i 
deras utveckling. Skulle eleverna komma ur tankesättet så bör läraren leda tillbaka 
eleven in på rätt tankesätt igen. Detta leder till att eleverna lär sig nya beräkningar 
som bygger på deras tidigare kunnande och samtidigt utvidgar sina tankeprocesser 
(Säljö, 2017; Skolverket, 2011). 

5.1.2 Kognitiva perspektivet 
Det kognitiva perspektivet utgår från kunskap, tänkande och lärande. Teorins fokus 
ligger på hur olika tankeprocesser är uppbyggda och hur de utvecklas hos människan 
(Hwang & Nilsson, 2019). Artiklarna speglar olika undervisningssätt som för 
eleverna kan ses som utmanande men lärarens uppgift är låta de möta utmaningar och 
ställa krav (Bicknell, Young-Loveridge & Nguyen, 2016; Raveh et. al, 2016; 
Altiparmak, 2016; Downton, 2013). En användning av logiska operationer används 
till en början för att sedan utvidga sin kunskap och hitta nya sätt att lösa uppgifter på 
inom nya räknesätt. Raveh et.al (2016) beskriver hur eleverna ska utgå från sina 
tidigare kunskaper för att möta nya uppgifter. Eleverna ska utifrån räknebaserade tal 
utveckla förståelse för problemlösning. 
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5.2 Undervisningsmetoder inom division  
I detta avsnitt presenteras vilka undervisningsmetoder både inom division och 
generellt som identifierats inom det, för studien, aktuella forskningsområdet. De tio 
utvalda referenserna har lästs grundligt för att urskilja kännetecken och tydliga 
samband, som sedan kopplats ihop för att skapa en helhetsbild. Artiklarna belyser 
olika metoder för undervisning inom division samt hur de kan användas på olika sätt. 
Utifrån de studier som inkluderats framkommer det olika undervisnings teman. Dessa 
presenteras mer ingående nedan, följt av en sammanfattning där övriga mönster som 
identifierats beskrivs. 

5.2.1 Undervisningsmetoder i division 
I artikeln som Bicknell et al (2016) skrivit, lyfts en viktig aspekt kring vilken ordning 
som de fyra räknesätten ska läras ut och vikten av att poängtera samband och 
skillnaderna mellan räknesätten. Författarna i artikeln lyfter att addition och 
subtraktion bör läras ut i ett tidigt skede för att sedan övergå till multiplikation och 
division. Sambandet mellan addition och multiplikation är upprepad addition, det 
menas med att du adderar samma tal ett givet antal gånger. Sambandet mellan 
subtraktion och division är upprepad subtraktion, subtrahera ett givet tal ett givet antal 
gånger. Alla de fyra räknesätten har ett gemensamt samband och det är att dess 
summa/produkt eller differens/kvot kan både öka eller minska. Det finns även 
samband mellan addition och subtraktion, de är samarbetspartners för att kunna 
kontrollräkna varandra. Även multiplikation och division är samarbetspartners med 
varandra för att kontrollräkna. Sambanden är viktiga att kombinera och synliggöra för 
eleverna, när de ser sambanden ökar deras matematiska förmåga och tänkande. Detta 
leder till en progression där eleverna senare kan möta uppgifter på en ökad 
svårighetsgrad utan att behöva stöttning av läraren. Om eleverna även kan sambanden 
mellan subtraktion och division underlättar det beräkningsförmågan för eleverna 
eftersom de då kan använda sig av andra hjälpmedel, till exempel tallinjen. Även 
addition går att kombinera med division för att eleverna kan addera nämnaren flertalet 
gånger för att komma upp i samma summa som täljaren belyser. 

Downton (2013) betonar vikten av att ha uppgifter med olika svårighetsgrader utifrån 
det behandlade området eleverna arbetar med samt olika lösningsstrategier. Genom 
olika svårighetsgrader ges eleverna en frihet att testa sig fram i vilken kunskapsnivå 
de ligger på inom division. Downton (2013) lyfter vidare att eleverna ska använda sig 
av sambanden mellan multiplikation och division för att finna en lösningsstrategi som 
fungerar för respektive elev för att utveckla sina outnyttjade matematiska förmågor.  

Strategier vid beräkning av division 

Eftersom elever lär på olika sätt, är det av vikt att läraren presenterar flera olika 
lösningsstrategier (Taylan, 2015; Raveh et al, 2016; Bunck et al, 2017). Inom division 
finns ett antal lösningsstrategier, beroende på uppgift tillämpas en viss strategi. Lee 
(2007) lyfte fram Chiphandelsmaterial som en metod i USA som inte utgår från basen 
10 utan är en färgkodad och icke-proportionell lösningsstrategi. Främst för att arbeta 
med sambanden mellan multiplikation och division (Lee, 2007). Den används för 
olika kontextuella sammanhang som eleverna kan relatera till, där de inte använder 
sig av fysiska föremål utan allt sker abstrakt. Metoder som lyfts fram av samma 
forskare är trappan, en metod som inte används frekvent i Sverige idag utan användes 
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tidigare. Metoden används på ett vis där en dividering av första talet i täljaren görs 
med nämnaren, svaret skrivs i kvoten, sedan multipliceras talet i kvoten med 
nämnaren och svaret skrivs under det första talet i täljaren. Sedan sker en subtraktion 
mellan första talet i täljaren och produkten av multiplikationen som gjordes. Dessa 
steg upprepar man tills alla talen i täljaren är behandlade och man har noll kvar i slutet 
(se bild 1). Denna metod har sedan bytts ut till liggande stolen, den är identisk med 
trappan men har en annan uppställningsform (se bild 1). Dessa metoder kallas även 
för lång division (Lee, 2007). 
 

 
 
Bild 1.  Beräkning med hjälp av metoderna trappan och liggande stolen.  

Idag används en annan metod i Sverige som benämns vid kort division. Denna metod 
beräknas genom varje talsort för sig. Beräkningen görs alltid från vänster till höger, 
det vill säga börja med det högsta värdet, i detta fall hundratalet (se bild 2). Antingen 
kan hundratalsdivisionen beräknas som 6/2 eller som det mest korrekta 600/2 då 6 har 
värdet 600. Likaväl som att börja räkna från vänster skrivs även kvoten 3 närmast 
likhetstecknet. Sedan görs en dividering av tiotalet med nämnaren, som i den här 
uppgiften har värdet 60, som delas som 60/2 alternativ 6/2 och får ut kvoten 3 även 
här, som skrivs till höger om den första 3an. Slutligen beräknas entalssiffran som har 
värdet 4 och delas även denna med 2 som blir kvoten 2 och kvoten skrivs till höger 
om den andra 3an. Det är till fördel att skriva ut hela värdet vid beräkning av kort 
division eftersom det gör att eleverna får träna på positionssystemet och kan se 
skillnaderna med antalet nollor som skrivs bakom respektive siffra (Lee, 2007). 
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Bild 2. Beräkning av den mest aktiva metoden i dagens skola, kort division. 

Bildstöd är den sista metoden Lee (2007) nämner, syftet med bildstödet är främst för 
elever med svårigheter inom division. Bildstödet innebär att eleverna får se 
kontextuella bilder som representerar den givna uppgiften för att skapa mer förståelse 
för eleverna. Bildstödet ska ses som ett hjälpmedel vid beräkning av alla typer av 
uppgifter inom division, exempelvis vid beräkningar av rutinuppgifter eller 
problemlösning. Även Bicknell et al (2016) benämner bildstöd som ett bra 
hjälpmedel. Exempelvis använde läraren sig av det vid både innehållsdivision och 
delningsdivision, som skapade diskussioner kring varför de skiljer sig åt. De 
undersökte hur många fulla äggkartonger, som rymde 10 ägg, som fanns när de hade 
20 respektive 63 ägg (innehållsdivision). De undersökte även hur godisklubbor 
delades upp där varje påse innehöll fem klubbor och de hade bland annat 15 
godisklubbor totalt (delningsdivision). Läraren använde sig av ett språk som låg nära 
elevernas kunskapsnivå genom att vissa begrepp byttes ut mot symboler, till exempel 
från “grupper av” till “x” för eleverna inte behärskade sambanden mellan 
multiplikation och division (Bicknell et al, 2016). Altiparmak (2016) anser däremot 
att alla elever ska dels få konkreta betydelser av begrepp som är relevanta för området, 
samt använda sig av praktiska uppgifter med fysiska föremål och bildstöd. Detta för 
att alla elever ska få förutsättningarna att skapa sig en bättre förståelse för 
beräkningar. Det kan göras genom de tidigare nämnda konkreta materialen som 
chokladbitar eller strumpor. Det kan även innebära bollar eller numicon där eleverna 
får arbeta sig vidare med fysiskt material. De laborerar och lägger upp divisionen med 
hjälp av det konkreta materialet för att får testa sig fram (Altiparmak, 2016). 

Anghileri (2006) nämner fyra olika metoder i sin forskning; söka det enkla, dubblor 
och halvor av problem samt ritningar. I Sverige benämns dubblor som förlängning 
och halvor för förenkling. Förlängning används när nämnaren anses vara för svår att 
lösa, exempelvis vid dividering med decimaltal som 90/1,5 (se Bild 3). Elever kan 
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uppleva svårigheter kring tillvägagångssättet för att lösa uppgiften. Vid beräkning av 
denna typ av uppgift multipliceras både täljare och nämnare med samma faktor. I 
detta fall görs det med 2, vilket fördubblar både täljare och nämnare som gör att vi får 
uppgiften 180/3 istället. Härifrån kan sedan elev själv avgöra om hen upplever 
säkerheten kring treans tabell vid dividering och räkna ut 180/3 direkt istället för att 
dela upp talet. Eleven kan tänka att täcka för nollan och sedan får 18/3, vilket blir 6. 
Sedan måste eleven lägga till nollan så att positionssystemet överensstämmer med 
den givna uppgiften. Ett annat alternativ är att dela upp 180 på 2 för att skapa två nya 
divisioner så det blir (90/3) + (90/3), där kvoterna sedan adderas samman för att få 
korrekt lösning.  
 
Förenkling används främst när nämnaren anses vara för stor vid beräkning och då 
divideras både täljare och nämnare med samma faktor, det vill säga tvärtemot 
förlängning. Exempelvis 416/16 (se Bild 3). Detta är stora siffror som gör det svårt 
att beräkna på en gång om en elev inte riktigt behärskar en viss lösningsstrategi. 
Täljare och nämnare divideras med en gemensam nämnare, förslagsvis är ett heltal 
som existerar i de båda talens tabell. Enligt bilden nedan divideras talen med 2, då 
blir det halvering av hela uppgiften. Visar sig talet fortfarande för stort tillämpar 
eleven samma metod ännu en gång. Då får eleven talet 104/4. Eleven kan även här 
halvera för att få ännu mindre nämnare, och då blir det 52/2, vilket ger kvoten 26 
(Anghileri (2006). 
 

 
Bild 3. Beräkning med hjälp av förlängning och förenkling. 
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Metoden att söka det enkla syftar till uppdelning av den givna uppgiftens täljare i två 
lämpliga delar som sedan görs om till två divisioner för att förenkla uppgiften. 
Exempel 54/3 = (30/3) + (24/3) = 10 + 8 = 18. Vid uträkningen av de nya divisionerna 
framkommer två olika kvoter som sedan adderas ihop för att få fram den ursprungliga 
kvoten. Ett annat alternativ för att söka de enkla är avrunda uppåt till närmaste tiotal, 
som då görs om till två divisioner där täljaren inklusive avrundningen bildar en ny 
division. Avrundningen som görs skapar en ny täljare och skapar en ny division. Vid 
beräkning av dessa divisioner framkommer två kvoter som sedan ska subtraheras med 
varandra. Exempel 54/3 = (60/3) - (6/3) = 10 - 2 = 8. Den sista metoden behandlar 
ritningar vilket kan användas av eleverna vid behov, där de vill rita sig till en lösning 
eller kanske använda sig av en tallinje, rita bollar, bullar eller pizzor för att lösa 
uppgiften ifråga. För att tydliggöra dessa metoder för eleverna bör läraren 
tillhandahålla användning av meningsfulla sammanhang i elevnära situationer som 
tidigare nämnts (Anghileri, 2006). Även Johanning och Shockey (2012) använde sig 
av elevnära ting, i detta fall användes ritningar av hamburgare. Detta för att skapa en 
funktionsbaserad algoritmutveckling utan att minska den kognitiva komplexiteten i 
elevernas arbete. 

5.2.2 Generellt framgångsrik matematikundervisning 
I forskningen framkom olika metoder för att skapa förutsättningar för elevers lärande. 
Johanning och Shockey (2012) diskuterar fokus på arbetsmiljön i klassrummet som 
en viktig faktor för att eleverna ska känna sig bekväma och skapa ett bättre fokus på 
arbetsuppgifterna.  

“Enrichment of the learning environments might make learning more meaningful.” 
(Altiparmak, 2016) 

Utsmyckning av klassrummen är betydelsefullt för ett framgångsrikt 
lärande. Exempelvis smyckar läraren ut klassrummet med begrepp inom matematik 
och inom division de nya begreppen som täljare, nämnare och kvot (Altiparmark, 
2016). Vidare beskriver forskarna vikten av interaktioner, scaffolding samt läraren 
som viktiga betydelser för framgångsrik matematikundervisning och inte specifikt för 
division.  

Interaktioner 

Johanning och Shockey (2012) diskuterar användningen av kontextuella lektioner 
med interaktioner mellan elev och elev men även mellan lärare och elev som en 
betydelsefull faktor. Vid interaktioner syftar författarna till ett klassrum där 
diskussion och samtal kring matematik sker. Vid interaktion mellan elev och elev är 
det viktigt med ett meningsfullt innehåll som engagerar och motiverar elever att 
försöka lära sig något nytt. Dessa interaktioner syftar till att de tar del av varandras 
lösningsstrategier och kan lära sig av varandras kunskaper (Bicknell et al, 2016; 
Lee, 2007; Anghileri, 2006). Exempelvis får eleverna en divisionsuppgift som de 
ska lösa i par för att sedan presentera sitt tillvägagångssätt för resterande elever i 
klassen. Här kan eleverna välja valfri beräkningsmetod som det sedan kan bli en 
klassrumsdiskussion kring. Interaktionerna har även en betydelse för läraren, då 
intag av elevers tankegångar och språk görs för att nyttja dessa senare i 
undervisningen. Det skapar förutsättningar för eleverna att utöka sin matematiska 
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förståelse på ett enklare sätt om lärare och elever befinner sig på samma nivå, då 
läraren förklarar i de termer som eleverna förstår och inte använder sig av svårare 
begrepp. (Taylan, 2015). Det är viktigt att ge eleverna tillräckligt med utrymme för 
eget tänkande samt diskussion mellan eleverna (Askew, 2019). 
 
Scaffolding 

I Bicknell et al (2016) och Anghileris (2006) artiklar kännetecknas en metod som 
lärare använder sig av frekvent i undervisningen. Denna metod benämns vid 
scaffolding och syftar till att läraren stöttar eleverna utifrån deras kunskapsnivå. 
Stöttningen ska skapa en bredare förståelse för varje individ inom matematiken, vilket 
ger möjligheten att bygga en stabil bas för senare utveckling av metoder och olika 
typer av uppgifter.  

Anghileri (2006) har tagit fram tre nivåer av scaffolding i undervisningen. Den första 
nivån syftar till en bra och uppmuntrande klassrumsmiljö. Undervisningen inkluderar 
eleverna genom aktiva genomgångar. Uppgifterna och strategierna är givna och 
riktade åt samma håll vilket inte ska utmana elevernas egna tänkande. Vilket kan 
efterlikna den traditionella undervisningen där läraren leder lektionen genom 
redovisning och beräkningar av områden vid tavlan.  

Den andra nivån i Anghileris (2006) forskning inkluderar förklaring, uppmuntran och 
mer fokus kring matematik. Denna undervisningsmetod kallas Initiering, Respons 
och Feedback-ramverket (IRF). Metoden utgår från en introducering av uppgifter vid 
genomgångar med hjälp av konkreta material som pengar och pärlor. Bicknell et al 
(2016) lyfter andra konkreta material som chokladbitar, ljus på tårta och strumpor 
som användbara vid arbetstillfällena. Undervisningen går vidare genom elevernas 
arbete där de förklarar och motiverar vad uppgiften bygger på, samt hur de löser 
uppgiften med hjälp av valfri strategi. Uppgifterna kan ligga på olika nivåer där 
eleverna får välja själva om vilken uppgift som ska genomföras. Exempel på uppgifter 
med olika svårigheter kan lyda att eleverna har 612 kr där Elin och hennes fem 
kompisar ska dela lika. Redovisa med flera olika exempel. En annan typ av uppgift, 
för de som behöver en större, kan vara Saras moped har en bensintank som rymmer 
7 liter. Mopeden drar 0,4 liter milen. Hur långt kommer Sara på en fulltank? Här ger 
läraren feedback till eleverna, de skapar en diskussion kring vald strategi, 
tillvägagångssätt och hur det kan användas vid senare uppgifter (Anghileri, 2006). 
Anghileri (2006) beskriver vidare att elevernas frihet bör delvis begränsas vid 
redovisning av uppgiften, då en diskussion och utveckling av det matematiska språket 
ska kunna ske. 

Den tredje och sista nivån som Anghileri (2006) beskriver inom scaffolding syftar till 
en större frihet hos eleverna. De utvecklar sina matematiska kunskaper enskilt på sin 
nivå. Detta för att ta vara på sina färdigheter och använda relevanta metoder och 
strategier de behärskar för att redogöra lösningar. Det matematiska språket har stor 
betydelse för elevernas utveckling och utvidgning av tankar kring lösningar. Detta 
görs genom konceptuell diskurs, eleverna utvecklar sitt reflekterande tänkande som 
bidrar till utvecklingen av intellektuell autonomi. Vidare nämns två egenskaper som 
är viktiga att ta hänsyn till inom klassrumsdiskursen, den första är att 
matematikinlärningen behandlar begreppen och inte strategier. Den andra är 
innehållet i diskursen där eleverna ska uppmuntras att delta aktivt. Läraren bör alltid 
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sträva efter att eleverna ska bli motiverade och oberoende av hjälp från pedagogen. 
Trots detta bör undervisningen läggas på en högre nivå där eleverna får möjligheten 
att utvecklas och lära sig nya saker hela tiden. På så sätt utvecklas den proximala 
utvecklingszonen hos eleverna vidare till nya nivåer (Anghileri, 2006).  
 
Läraren 

Askew (2019) skriver ur en sociokulturell synvinkel hur läraren har en nyckelroll i 
klassrummet då läraren bär på mer kunskap inom matematik än eleverna. Läraren 
behöver ha en bred kunskapsnivå inom matematik som underlag för utveckling av en 
mer effektiv undervisning. Genom lärarens bredare kunskap vägleds elevernas 
uppmärksamhet och stöttning i utvecklingen av matematik och val av 
lösningsstrategier. 

Raveh et al (2016) belyser användningen av ämnesöverskridning, detta till följd av 
att elever kan överföra det matematiska tänkandet in i övriga ämnen i skolan. 
Exempelvis en elevnära situation på idrotten där uppdelning av eleverna kan ske. 
Idrottsläraren ställer då frågan till eleverna, vi ska ha 4 lag och vi är 20 stycken elever, 
hur många elever blir det i varje lag? Då får eleverna divisionen 20/4. Genom 
kopplingar mellan matematik och andra ämnen skapas förbindelser mellan 
undervisning och lärande som har en nyckelroll för skapandet av mentala scheman. 
Exempelvis utvidgning av den kunskap eleverna redan har och kan koppla tidigare 
erfarenheter från andra lektioner ihop med den nya kunskapen i ett annat ämne (2016). 
Vid ämnesöverskridande lektioner är det av vikt att läraren har en sinnesnärvaro som 
påverkar elevernas inlärning på ett positivt sätt, så eleven känner trygghet inför mötet 
med matematiken. Exempelvis befinner sig läraren både mentalt och fysiskt i 
klassrummet, är engagerad i elevernas arbete och har översikt om arbetet (Askew, 
2019).  

Det är av stor vikt att läraren använder sig av varierande lösningsstrategier och 
metoder för vidare utveckling, samt de pedagogiska åtgärder och diskussioner som 
sker i klassrummet. Detta för att skapa utrymme för elevernas lärande och utveckling 
av förståelse kring metoder (Lee, 2007). En varierande undervisning med olika 
metoder som framträder naturligt, fångar elevernas intresse samt stärker motivationen 
att lösa svåra uppgifter. Till följd blir kopplingen mellan pedagogik, innehåll och 
lärarens val av undervisningssätt väsentlig för elevers lärande. Lärarens handlingar 
har en avgörande faktor för elevernas inlärning och är den som reglerar nivån på 
undervisningen, om den är utmanande och stimulerande eller inte (Bicknell et al, 
2016).  

OECD har som tidigare nämnt tagit fram fyra olika undervisningsmetoder som 
används inom skolan. Den första strategin benämns vid Teacher-directed instruction 
innebär att läraren är aktiv, använder sig av genomgång i helklass med eleverna 
utifrån givna mål för lektionen. Sedan arbetar eleverna med uppgifter inom området 
tills de behärskar räknesättet. Exempelvis vid inlärning av division arbetar läraren 
tillsammans med hela klassen vid tavlan för att eleverna sedan ska arbeta enskilt i 
sina matteböcker. Andra strategin Student-oriented instruction innebär att läraren ger 
en instruktion om vad eleverna ska arbeta med enskilt under en längre tid. Den tredje 
strategin, Cognitive-activation instruction utgår från att läraren utmanar eleverna 
genom olika frågeställningar som kräver att eleverna funderar och reflekterar över 
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vilka frågor och problem de ställs inför. Den sista strategin, Formative assessment 
instruction innebär att eleverna får återkoppling från läraren om hur de ligger till i det 
givna ämnet (Skolverket, 2016).  En tillämpning av dessa metoder med variation ger 
möjlighet för utveckling och väcka ett intresse för eleverna.   

Eleverna ska ta del av både språkliga utmaningar och formellt matematik-språk. Det 
är av vikt för läraren att konstruera förståelse och betydelser för elevernas olika 
matematiska svårigheter i undervisningen. Alla elever är unika och lär sig på olika 
sätt vilket leder till en undervisning av olika nivåer och svårigheter inom division. För 
att konkretisera ett svårare moment inom matematiken tillämpar läraren en enklare 
diskurs. Diskursen som låg i fokus var hur lärare och elever kommunicerar med 
varandra, vilka strategier som eleverna använt för att lösa uppgiften samt om någon 
elev inte tagit del av en viss strategi. Då skapades det helklassdiskussioner där 
eleverna var aktiva och diskuterade strategiernas betydelse. Läraren var delaktig i 
diskussionen samt stöttade upp med betydelser vid förklaring av stegen i beräkningen 
(Bicknell et al, 2016). 

Kartläggning av förkunskaper 
 
För att kartlägga eleverna på vilken nivå undervisningen ska anpassas till bör läraren 
först ta reda på vilka kunskaper eleverna besitter (Taylan, 2015). Taylan (2015) har 
tagit fram ett ramverk som kan underlätta för läraren att kartlägga kunskaper för att 
utveckla elevernas tänkande. Den första delen handlar om att skapa samband mellan 
elevernas tänkande och målen för division i undervisningen. Den andra delen innebär 
att skapa kopplingar mellan elevernas tankegångar och lärarens genomgångar av 
division. Den tredje och sista delen är att anpassa framtida genomgångar och 
instruktioner kring elevernas lösningsstrategier. Detta ramverk har, enligt 
forskningen, hjälpt lärare att skapa anpassade genomgångar om elevtänkande som 
inkluderat utvecklingspotential för elevernas lärande. Altiparmak (2016) lyfter 
arbetsminnet som en viktig aspekt för lärare att kartlägga eftersom arbetsminnet har 
en väsentlig del i elevernas prestanda att utveckla deras logiska tänkande, människors 
allmänna IQ och skolprestationer. Arbetsminnet påverkar elevernas mentala aritmetik 
som i sin tur har en positiv effekt på elevernas akademiska framgångar, samtidigt som 
detta ökar elevernas operativa förmåga. Vidare hjälper den mentala aritmetiken även 
eleverna att utveckla ett gynnsamt beteende för lärande inom division, samtidigt som 
det kan öka motivationen och det aktiva deltagandet i undervisningen om läraren har 
lyckats kartlägga elevernas kunskaper. 
 
Bicknell et al (2016) har tagit fram tre lektionsdimensioner för framgångsrik 
undervisning inom division, dessa tre dimensioner inkluderar uppgifter, 
inlärningsmiljö och diskurs. Uppgifterna som genomförs i klassrummet bör ha 
lämplig svårighetsnivå som ska skapa motivation för lärande hos eleverna. Exempel 
på uppgifter som lyfts fram är enkla divisions beräkningar, som inte skapar motivation 
och kan försvåra inlärningen om de inte förstår siffrornas betydelse. Anghileri (2006) 
lyfter att varierande lösningsstrategier, representativa verktyg, metoder för att 
överföra färdigheter och kunskaper inom division. Lösningsstrategin som lyfts fram 
för att lösa ovanstående uppgifter är varje talsort för sig. Trappan nämns även den 
som en viktig strategi, men används främst vid beräkning av större tal inom division 
(Lee, 2007). Bicknell et al (2016) skriver vidare om inlärningsmiljön som handlar om 
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indikationer kring det sociala och intellektuella klimat i undervisningssituationer. I 
inlärningsmiljön lyfter de att lärare bör arbeta med olika sätt för att stimulera 
elevernas motivation och engagemang. För lärarens del kan det underlätta att arbeta 
med administrativa rutiner genom användning av genomgångar där eleverna får 
deltaga aktivt och skapa motivation för vidare utveckling. Den tredje och sista 
dimensionen som är diskurs beskrivs kort genom interaktionen mellan lärare och elev, 
elev till elev och elev till uppgifter som beskrivits tidigare (Bicknell et. al, 2016). 

5.3 Kritiska aspekter kring lärande inom division  
I detta avsnitt presenteras de kritiska aspekter som framkommit genom forskningen. 
En identifiering av vad gäller undervisning inom division och andra aspekter är 
begreppsförståelse och kritiska aspekter kring lösningsstrategier. Artiklarna har olika 
fokus kring svårigheter, undervisning och tester men mynnar ut i kritiska aspekter.  

5.3.1 Begreppsförståelse 
En kritisk aspekt som identifierats i de forskningar Altiparmak (2016), Raveh et al 
(2016), Lee (2007) samt Bicknell et al (2016) gjort är begreppsförståelse. 
Begreppsförståelse är något som kännetecknas av att eleverna inte behärskar det 
matematiska språket. Vid varje räknesätt presenteras nya begrepp som är viktiga att 
tillämpa och skapa en förståelse för. Bakom dessa problem förekom flertalet olika 
orsaker i forskningen. Det nämns att eleverna kan missuppfatta betydelsen av 
matematiska begrepp (Raveh et al, 2016), bemöter nya begrepp utan att ha fått en 
konkret betydelse (Altiparmak, 2016), inte kunna sätta in begreppen i ett sammanhang 
eller se dess användbarhet i en mening som skapar betydelse (Bicknell et al, 2016). 
Inom division tillkommer ett flertal begrepp som tidigare inte tillämpats för eleverna, 
exempelvis termerna täljare, nämnare och kvot. Även begrepp som innehålls- och 
delningsdivision, samt begrepp som används vid beräkningar av uppgifter. 
Ordförrådet inom matematik är en viktig aspekt eftersom det hjälper elever att skapa 
förståelse, hjälper till med läsningen samt gör att eleverna kan kommunicera med 
varandra och diskutera och föra sina resonemang framåt. Det är därför viktigt att 
läraren poängterar för eleverna att det är skillnad på vardagsspråk och 
matematikspråk, eftersom ord kan ha flera olika betydelser beroende på situation 
(Bicknell et al, 2016; Lee, 2007). Begrepp som lyfts fram är platsvärdet på siffrorna 
i positionssystemet, där eleverna har svårt med förståelsen kring till exempel 
hundratal, tiotal och ental. Eleverna upplevs även ha svårt att förstå begrepp som 
tillhör division i form av dela, hälften och dubbelt, samt att kunna dela upp tal i 
lämpliga delar (Lee, 2007; Raveh et al, 2016; Askew, 2019). Askew (2019) nämner i 
sin artikel att det är viktigt att arbeta med mediering som innebär att ta del av 
hjälpmedel och redskap för att skapa ordförståelse genom att skapa kopplingar mellan 
räknesätten och dess betydelse. 

5.3.2 Kritiska aspekter av lösningsstrategier 
Lee (2007) diskuterar en del kritiska aspekter kring matematiken och framförallt 
division. En kritisk aspekt som lyfts fram är att eleverna endast automatiserar en 
metod och förstår inte om det uppstår något fel i beräkningen, samt att de inte förstår 
varför den används eller i vilket syfte. Detta kan få följder som systematiska fel vid 
beräkning, exempelvis okunnighet, bristande förståelse för platsvärde inom division 
samt hur en beräkning inom division utförs (Lee, 2007; Altiparmak, 2016; Raveh et 
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al, 2016). En kritisk aspekt som nämns frekvent i artiklarna är positionssystemet vid 
arbete med större tal. Om eleverna inte kan behärska positionssystemet tenderar det 
att bli fel vid beräkningar eftersom förståelsen för siffrans platsvärde inte framgår. Ett 
exempel är är 525/5 där elever har en tendens till missa tiotalets platsvärde. Vid 
beräkning av denna uppgift har en del elever kommit fram till svaret 15, istället för 
105 för eleverna inte har förståelse för platsvärdet och positionssystemet (Lee, 2007; 
Altiparmak, 2016; Raveh et al, 2016). 
 
Downton (2013) beskriver en kritisk aspekt som kan uppstå vid ett misslyckande av 
elevernas progression vid beräkningar inom division. Exempelvis vid en misslyckad 
beräkning av ett divisionstal med hjälp av de lösningsstrategier eleverna behärskar. 
Downtown (2013) menar på att eleverna behöver utveckla sina nuvarande mentala 
scheman och finna egna strategier, med minimal stöttning från läraren. Detta för att 
utveckla sina outnyttjade matematiska kunskaper och skapa en progression för 
svårare uppgifter. 
 
Lee (2007) lyfter metoden trappan, som nämnts tidigare. Det finns kritiska aspekter 
kring denna strategin eftersom beräkning sker på “fel håll”, det vill säga att nämnaren 
står till vänster om täljaren (se bild 1). Det kan medföra att de elever som inte 
behärskar positionssystemet kan förväxla summan som respektive siffra 
representerar. Andra kritiska aspekter är att eleverna inte förstår varför respektive steg 
görs i beräkningen eller kunna se sambanden mellan algoritmen och 
positionssystemet. Raveh et al (2016) lyfter andra kritiska aspekter såsom 
matematiska lagar och begrepp som konstruerar algoritmerna inom division, till 
exempel platsvärdet, täljare, nämnare och kvot. En annan kritisk aspekt är felaktig 
användning och missförstånd av betydelse av begrepp. Vid felaktig användning av 
begrepp blir elevernas resonemang också felaktiga, vilket gör det än tydligare och 
viktigare för lärare att ge en konkret beskrivning av begreppens betydelse. 

6 Diskussion 
Följande avsnitt avslutar och syftar till att knyta ihop denna systematiska 
litteraturstudie. Avsnittet inleds med att diskutera resultatet i relation till studiens 
inledning, syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras studiens metod utifrån ett 
kritiskt perspektiv och identifiera styrkor och eventuella brister. Avslutningsvis 
diskuteras resultatet av studien kopplat till praktiken och förslag ges på vidare 
forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion 
Ett frekvent resultat i studien avser om eleverna inte får möjlighet att diskutera med 
varandra i både mindre grupper respektive helklass, kan de inte lära sig av varandra 
eller ta del av varandras idéer och tankegångar kring en given uppgift (Bicknell et al, 
2016; Lee, 2007; Anghileri, 2006). Lee (2007) tar upp olika delar som har betydelse 
för undervisningen som läraren bör ta hänsyn till. Dessa delar är elevernas 
förkunskaper, tidigare erfarenheter, lärarens tillgångar för genomgångar samt hur 
klassrumsklimatet ser ut. Den traditionsenliga undervisningsmetoden, med 
genomgång av läraren och låg aktivitet hos eleverna, begränsar elevernas utrymme 
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för eget tänkande vid genomgångar. Det kan missgynna inlärningen och som följd 
kan eleverna tappa fokus och intresse generellt för hela ämnet matematik och inte 
enbart området division. Anghileri (2006) beskrev i sin forskning att detta arbetssätt 
leder till ett lågt deltagande av eleverna och litet utrymme för elevinflytande. Vidare 
menar Anghileri (2016) att helklassdiskussioner kring lösningsstrategier inom 
division skapar ett öppet klimat och eleverna blir aktiva i undervisningen.  

Nästa strategi Skolverket (2016) presenterar handlar om en introducering följt av 
arbete under en längre tid, en metod som inte förekommer i forskningen men den 
syftar till arbete med matematikboken under en längre tid. Det är något skribenterna 
har upplevt under sin studietid samt vid observationer i den svenska skolan. Ett 
positivt arbetssätt vid inlärning av nya begrepp och grunden av beräkningar inom 
division enligt skribenterna, detta då eleverna får upprepa och använda en och samma 
metod tills de kan det automatiserat. Den sista strategin handlar om feedback och 
respons från läraren och detta förekommer i Anghileris (2006) artikel där det skrivs 
om scaffolding med blandning av nivå två. Det innebär att läraren introducerar 
området för eleverna, som sedan ger respons tillbaka på kunskapsnivåer som läraren 
sedan återkommer med feedback till eleverna.  

Att visa på olika metoder för beräkning av divisionstal är genomgående viktigt i 
forskningarna.  Metoder som kort division, trappan, liggande stolen, förlängning samt 
förenkling har tidigare belysts i resultatet och anses vara framgångsrika för elevers 
utveckling av området division. Det är metoder som kan tillämpas vid beräkningar av 
innehålls- och delningsdivision. Även metoder som förlängning och förenkling syftar 
till att eleverna kan lösa svårare divisionstal om de lärt sig metoderna. Ett urval av 
metoder leder till att eleverna kan välja den metod de behärskar bäst, vilket leder till 
en progression inom division samt att elever lär på olika sätt (Taylan, 2015; Raveh et. 
al, 2016 & Bunck et. al, 2017). Både förlängning och förenkling är två mycket 
funktionella lösningsstrategier som troligtvis är användbara även i framtiden. Båda 
strategierna syftar även till att eleverna får använda sina egna tankegångar och 
förmågan att finna samband mellan de olika räknesätten. Vid behärskning av dessa 
typer av strategier har eleverna utvecklat en bred förståelse för division som även 
används vid förlängning och förkortning av multiplikation. 

Kritiska aspekter är något som finns i stort omfång inom alla ämnen och även inom 
division. Något återkommande i forskningen är begreppsförståelsen som oavsett 
sammanhang har en viktig betydelse för att kunna kommunicera med sin omgivning. 
Som tidigare nämnts i resultatet är det väsentlig del hos alla lärare att poängtera och 
tydliggöra betydelsen hos betydande begrepp inom division. Om elever inte fått en 
förklaring på ett viktigt begrepp blir det svårt för dem att behärska och kunna sätta in 
det i rätt sammanhang. Ordförrådet inom matematik skapar bättre förutsättningar för 
att lära sig nya procedurer och det är betydelsefullt vid läsning och då kan eleverna 
på ett enklare sätt automatisera betydelsen som då får mer flyt i sitt tänkande och 
språk. Askew (2019) tar upp en väsentlig del angående ordförståelse och det är att 
möjliggöra kopplingar mellan räknesätten och väsentliga begrepp med stöd av 
hjälpmedel och redskap för att förtydliga för eleverna. Skribenterna anser att detta är 
en viktig del i inlärningen att eleverna får konkreta kopplingar på hur olika begrepp 
kan kopplas till området division. Användning av hjälpmedel eller redskap ger 
eleverna endast en klarare bild av vad begreppet innebär och med en förklaring om 
hur kopplingen går till, bör elevernas inlärning underlättas kring nya begrepp. 
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Utifrån det ovan nämnda angående kritiska aspekter hjälper även det till vid inlärning 
av olika lösningsstrategier, bland kort respektive lång division och söka det enkla som 
tidigare nämnt. Eleverna i årskurs 3 ska ha ett brett fundament med olika 
lösningsstrategier som de sedan ska kunna välja mellan för att lösa olika typer av 
uppgifter (Skolverket, 2011). Samtliga undervisningsmetoder som tagits del av i 
studien har sina för- och nackdelar. Utifrån dessa undervisningsmetoder bör läraren 
ta i beaktning om vilken eller vilka metoder som är de mest effektiva för sin 
elevgrupp. Sedan bör läraren resonera kring vilka metoder som ska läras ut först till 
eleverna samt om de är funktionella även i framtiden. En metod bör läras ut på ett sätt 
som gör det enkelt för eleverna att automatisera den samt skapa förståelse för varför 
den används och vad som är fördel med den givna metoden, till exempel kort division 
eller trappan (Lee, 2007; Altiparmak, 2016; Raveh et al, 2016). När läraren väljer 
vilka metoder som ska redogöras och läras ut för eleverna är det till fördel att ta i 
beaktning om vad som står i kunskapskraven. Eleverna ska få använda eget tänkande 
om vilken metod som passar till vilken uppgift. Att kunna flera lösningsstrategier är 
bra för eleverna, då möjligheten för egenreflektion samt identifiering av de kritiska 
aspekter som kan finnas till en given uppgift. Detta mynnar sedan ut i att eleverna får 
använda sitt rimlighetstänk om det var rätt val av metod samt om svaret är rimligt. 

6.2 Metoddiskussion 
Division upplevs som ett av de svårare momenten inom den aritmetiska matematiken 
och därmed är undervisningsmetoderna väsentliga delar. Skribenterna för studien har 
tagit del av olika elevers upplevelser under respektives tid ute på fältet. Division 
upplevs som det svåraste momentet kring de fyra räknesätten eftersom de inte ser 
mönstren lika enkelt som i de övriga räknesätten. Därav väcktes intresse för hur 
division kan läras ut på framgångsrika sätt och genom detta har både syfte och 
frågeställningar tagits fram. Vidare var det naturligt att söka efter både framgångsrika 
undervisningsmetoder med tillhörande divisionsområden samt kritiska aspekter till 
metoderna. Det var ett givet val eftersom det är väsentligt att väga för- och nackdelar 
mot varandra för att finna de effektivaste metoderna. För att genomföra studien och 
besvara frågeställningarna valdes metoden systematisk litteraturstudie, eftersom den 
grundar sig i att söka igenom forskningsfältet på en grundlig nivå. Metoden är även 
användbar för att ta reda på hur forskningen ställer sig till studiens område. 

Databasen ERIC består av forskning inom pedagogik och psykologi. Databasen 
ansågs därför vara relevant för forskningens syfte samt för att kunna delge relevanta 
sökträffar inom forskningsfältet. Underlaget har framkommit genom relevanta sökord 
och “peer-reviewed” för att säkra validiteten. En väsentlig nackdel som uppstod vid 
användningen av ERIC var att division inte kunde användas som ett sökord, som kan 
ha renderat i att potentiella artiklar kan ha undvikits som sökträffar. Division fanns 
inte med som sökord eftersom division har flertalet olika definitioner beroende på 
sammanhang i det engelska språket. Det kan innebära att all relevant forskning inte 
har behandlats. Utifrån sökresultaten lästes samtliga rubriker och abstrakt på samtliga 
sökningar och därefter valdes de relevanta publikationerna som berörde syftet och 
frågeställningarna. Sökresultaten gav allt ifrån fyra träffar upp till 152 träffar. En del 
artiklar sållades bort efter enbart läst titeln. En annan faktor som påverkat studiens 
behandling av relevant forskning är tidsramen, då den varit knapp har inte all 
forskning kring undervisningsmetoder och kritiska aspekter som berör division 
kunnat behandlas. Studiens underlag har trots detta tagits fram genom ERIC och 
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skribenterna har noggrant övervägt användbarheten och relevansen för studiens 
frågeställningar och nyttjat samtliga tio artiklar som tagits fram.  

Forskningen som har granskats har genomförts på fem olika kontinenter världen över 
vilket varit en svårighet för skribenterna. Utifrån alla forskningar och olika platser har 
det framkommit flertalet olika typer av elevnära exempel eftersom miljöerna och 
erfarenheterna skiljer sig avsevärt. Länderna som berörts av forskningarna är Holland, 
Australien, USA, Israel, Sydafrika, Nordamerika, Turkiet och Storbritannien. Både 
kulturerna och religionerna skiljer sig beroende på vilket land man befinner sig i, 
vilket skapar skillnader både om kunskaper och erfarenheter. Utifrån de tidigare 
nämnda exemplen som framkommit syns hur länderna skiljer sig. 

6.3 Vidare forskning 
Den systematiska litteraturstudie som gjorts med ett syfte att synliggöra 
undervisningsmetoder inom division, samt belysa de kritiska aspekter som finns vid 
lärande av division är inte heltäckande. Vilket menas att forskningarna var abstrakta 
och öppna för tolkning, samt att de flesta forskningar gjorts utanför Europa som 
tidigare nämnt. Genom denna studie kunde dock ett resultat och slutsatser dras som 
betraktas användbara. Studien gav en ansats för att förstå om olika 
undervisningsmetoder inom division kan vara vetenskapligt grundade. Då det saknas 
tillgång till svensk forskning kring undervisningsmetoder samt vilka kritiska aspekter 
som finns kring undervisning av division i den svenska skolan, anser vi att mer 
forskning behövs. I vidare forskning bör de olika undervisningsmetoderna tillämpas 
vid en empirisk studie för att få en tydligare bild av vilka metoder som är mest 
framgångsrika och stödjer de kritiska aspekter som finns vid undervisning av division. 
Är någon undervisningsmetod mer framgångsrik och användbar enligt verksamma 
lärare? Påverkas elevernas resultat beroende på vilken undervisningsmetod som 
används? 
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Bilagor  
Bilaga A: Sökschema 

 
Databas & 

Datum 
Sökord/Sökfråga Avgränsningar Sökträffar Utvalda referenser Publikationstyp 

Eric 
190925 
  

MAINSUBJECT.EXACT("
Arithmetic") 
 
AND 
 
MAINSUBJECT.EXACT("
Subtraction") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Addition") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Multiplication") 

 Peer reviewed 
 
Education level: 
Elementary 
education 
 
Publication 
date: 
2010-  

152  “Observing and Analyzing Children's 
Mathematical Development, Based on Action 
Theory” 
Bunck, M. J. A; Terlien, E; van Groenestijn, M; 
Toll, S. W. M; Van Luit, J. E. H.Educational 
Studies in Mathematics Vol. 96, Iss. 3,  (Nov 
2017): 289-304. DOI:10.1007/s10649-017-9763-6   

Vetenskaplig artikel 

 Eric 
 190925  

(MAINSUBJECT.EXACT("
Fractions") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Arithmetic") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Teaching Methods"))  
 
AND  

 Peer reviewed 
 
Education level: 
Early childhood 
education  
 
Publication 
date: 

 67  “A Design Study to Develop Young Children's 
Understanding of Multiplication and Division” 
 
Bicknell, B., Young-Loveridge, J. & Nguyen, N. 
2016, "A Design Study to Develop Young 
Children's Understanding of Multiplication and 
Division", Mathematics Education Research 
Journal, vol. 28, no. 4, pp. 567-583. 

Vetenskaplig artikel 



  
 

 ii 

 
(MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Subtraction") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Addition") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Multiplication"))  

2010-   
https://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/eric/docview/1969015559/C3
C01A09A4CE4EFBPQ/2?accountid=14827# 
 
   

 Eric 
191119 

(MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Instruction") 
OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Discussion (Teaching 
Technique)") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Teaching Methods"))  
 
AND 
 MAINSUBJECT.EXACT("
Arithmetic")  

Peer reviewed  
 
Education level: 
Elementary 
education  
Publication 
date: 2010-  
 
Source type: 
Scholarly 
Journals 
 
Publication 
type: Journal of 
Mathematical 
Behavior 

4 Lee, J. 2007, "Making Sense of the Traditional 
Long Division Algorithm", Journal of 
Mathematical Behavior, vol. 26, no. 1, pp. 48-
59. 
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-
proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/61940059?accountid
=14827 
  
  
  
  

 

Vetenskaplig artikel 



  
 

 iii 

Eric 
191119 

(MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Instruction") 
OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Materials") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Teachers"))  
AND 
 (MAINSUBJECT.EXACT(
"Mathematics") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Arithmetic")) 

Peer reviewed 
 
Education level: 
Elementary 
education, Early 
childhood 
education  
 
Publication 
date: 2010-  
 
Source type: 
Scholarly 
Journals 

67 Raveh, I., Koichu, B., Peled, I. & Zaslavsky, O. 
2016, "Four (Algorithms) in One (Bag): An 
Integrative Framework of Knowledge for 
Teaching the Standard Algorithms of the Basic 
Arithmetic Operations", Research in 
Mathematics Education, vol. 18, no. 1, pp. 43-
60. 
 
https://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/eric/docview/1826524634/33
59EAFE255E4111PQ/13?accountid=14827 
 

Askew, M. 2019, "Mediating Primary 
Mathematics: Measuring the Extent of Teaching 
for Connections and Generality in the Context 
of Whole Number Arithmetic", ZDM: The 
International Journal on Mathematics 
Education, vol. 51, no. 1, pp. 213-226. 
 

https://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/eric/docview/2228692716/D
50DA87F88F14AA4PQ/11?accountid=14827
&fbclid=IwAR17iU9MwNrqZQOmdt6QOR
dHRmuDCMIjukv-
hSbEQFwlUVqtQAQfn8P839I  

Vetenskaplig 
artikel  



  
 

 iv 

Eric 
191119 

(MAINSUBJECT.EXACT("
Subtraction") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Addition") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Multiplication")) AND 
(MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Instruction") 
OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Materials") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematical Experience") 
OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Teachers"))  
 
AND  
 
MAINSUBJECT.EXACT("
Arithmetic") 

Peer reviewed 
 
Publication 
date: 2011- 
 
Education level: 
Middle School  

84 Johanning, D.I. 2011, "Estimation's Role in 
Calculations with Fractions", Mathematics 
Teaching in the Middle School, vol. 17, no. 2, 
pp. 96-102. 
https://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/964175175?accounti
d=14827 
 
 
Johanning, D.I. & Shockey, K.S. 2012, Fraction 
Operation Algorithmic Thinking: Leveraging 
Students' Use of Equivalence as a Tool, North 
American Chapter of the International Group for 
the Psychology of Mathematics Education. 
https://search-proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/2101890718?account
id=14827  

Vetenskaplig artikel  

Eric 
190930 

MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Instruction") 
OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Arithmetic") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Teachers") 
 
AND 

Peer reviewed 
 
Publication 
date: 2010- 
 
Education level: 
Grade 3  

56 Downton, A. (2013). Making connections 
between multiplication and division 
Mathematics Education Research Group of 
Australasia, GPO Box 2747, Adelaide SA 5001, 
Australia. Retrieved from  
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-
proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/1895981233?account
id=14827  

Vetenskaplig artikel 



  
 

 v 

 
MAINSUBJECT.EXACT("I
nterviews") 

Eric 
190930 
 
 

MAINSUBJECT.EXACT("
Arithmetic") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Teaching Methods") 
 
 

Peer reviewed 
 
Publication 
date: 2010- 
 
Education level: 
Grade 3 
 
 

56 
 

Didem Taylan, Rukiye (2015). Characterizing a 
highly accomplished teacher’s noticing of third-
grade students’ mathematical thinking 
 
https://link-springer-
com.proxy.lnu.se/article/10.1007/s10857-015-
9326-7  
 

Vetenskaplig artikel 
 

Eric  
191119 
 
 

MAINSUBJECT.EXACT("
Arithmetic") AND 
MAINSUBJECT.EXACT("
Teaching Methods") AND 
(MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Instruction") 
OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Elementary School 
Mathematics") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Teachers")) 
 

Peer reviewed 
 
Publication 
date: 2010- 
 
Education level: 
Primary 
Education 
 
 

21  
Altiparmak, Kemal. (2016) 
The Teachers' Views on Soroban Abacus 
Training 
International Journal of Research in Education 
and Science Vol. 2, Iss. 1,  (Jan 2016 - Mar 
2016): 172-178. 
 
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-
proquest-
com.proxy.lnu.se/docview/1826538419?account
id=14827  
 

Vetenskaplig artikel 
 



  
 

 vi 

Eric  
191119 
 
 

MAINSUBJECT.EXACT("
Arithmetic") AND 
MAINSUBJECT.EXACT("
Teaching Methods") AND 
(MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Instruction") 
OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Elementary School 
Mathematics") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("
Mathematics Teachers")) 
 

Peer reviewed 
 
Publication 
date: 2010- 
 
Education level: 
Primary 
Education 
 
 

11 Anghileri, Julia. 
Journal of Mathematics Teacher Education 
Vol. 9, Iss. 1,  (Feb 2006):  
33-52.DOI:10.1007/s10857-006-9005-9 
 
https://link-springer-
com.proxy.lnu.se/content/pdf/10.1007%2Fs108
57-006-9005-9.pdf  
 

Vetenskaplig artikel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 



  
 

 vii 

Bilaga B: Kategoriseringsschema 
 
 
 
 

Titel Referens Teoretiskt 
perspektiv 

Beskrivning av undervisningsmetoder Beskrivning av kritiska aspekter kring 
undervisning av division  

Observing and 
Analyzing Children's 
Mathematical 
Development, Based 
on Action Theory 

Bunck, Terlien, van 
Groenestijn, Toll & 
Van Luit (2017) 

Sociokulturellt 
perspektiv 

- Kartläggning av kunskaper via 
intervjuer 
- Individanpassad undervisning  

- Kognitiva funktionsnedsättningar   

A Design Study to 
Develop Young 
Children's 
Understanding of 
Multiplication and 
Division 

Bicknell, Young-
Loveridge & Nguyen 
(2016)  

Kognitivt perspektiv - Presentation av olika lösningsmetoder 
- Scaffolding 
- Inlärningsmiljö  
- Diskurs  
- EPA-metoden  

- Relationen mellan multiplikation och 
division 
- Begrepsförståelse 

Making Sense of the 
Traditional Long 
Division Algorithm 

Lee (2007) Sociokulturellt 
perspektiv 

- Klassrumsdiskussioner 
- Mediering 

- Enbart abstrakt undervisning, inga fysiska 
föremål 

Four (Algorithms) in 
One (Bag): An 
Integrative 
Framework of 

Raveh, Koichu, Peled 
& Zaslavsky (2016) 

Kognitivt perspektiv - Olika strategier inom division 
- Ämnesöverskridning  

- Positionssystems betydelse, platsvärden 
- Det matematiska språket 
- Lärarens kunskaper 



  
 

 viii 

Knowledge for 
Teaching the 
Standard Algorithms 
of the Basic 
Arithmetic 
Operations 

Mediating Primary 
Mathematics: 
Measuring the Extent 
of Teaching for 
Connections and 
Generality in the 
Context of Whole 
Number Arithmetic 

Askew (2019) Sociokulturellt 
perspektiv 

- Hjälpmedel 
- Redskap 
- Scaffolding 

- Positionssystems betydelse, platsvärde 
- Aktivt deltagande 

Fraction Operation 
Algorithmic 
Thinking: Leveraging 
Students' Use of 
Equivalence as a 
Tool 

Johanning & Shockey 
(2012)  

Inget identifierat - Kontextuella lektioner med mycket 
interaktion 
- Klassrumsmiljön anses viktig för 
inlärningen 
- Kombinerar vardagliga ting och kopplar 
till matematiken, till exempel 
hamburgare 
- Arbeta med samband mellan symboler, 
visuella modeller och ekvivalens 
- Utveckling från informellt språk till 
formellt språk 

- Behandlar inte riktigt några kritiska 
aspekter 

Making connections 
between 

Downton (2013) Kognitivt perspektiv - Använde sig av välkända metoder 
- Använda sig av sambanden mellan 
multiplikation och division 

- Om eleverna inte kan använda sig av någon 
strategi som de kan så får de söka efter en ny 



  
 

 ix 

multiplication and 
division 

- Hur mycket multiplikation ska 
användas i divisionsberäkningen 

strategi själv för det ska utveckla deras 
matematiska förmåga 

Characterizing a 
highly accomplished 
teacher’s noticing of 
third-grade students’ 
mathematical 
thinking 

Taylan (2015)  Sociokulturellt 
perspektiv 

- Teoretiskt byggda lektioner 
- Helklassdiskussioner lyfts som effektivt 
- Lärmiljön har fokus 
- Använder sig av ett öppet sinne och är 
närvarande 
- Ha respekt mot andra som pratar 

- Sambanden mellan multiplikation och 
division 
- Konkret material illustrerade 
missuppfattningar 

The Teachers' Views 
on Soroban Abacus 
Training 

Altiparmak (2016) Kognitivt perspektiv - Fokus ligger på begreppen att ge 
konkreta betydelser 
- Arbeta med praktiska uppgifter 

- Arbetsminnet behöver fungera 

Journal of 
Mathematics Teacher 
Education 

Anghileri (2006) Sociokulturellt 
perspektiv 

- Diskuterar scaffolding om hur elever 
kan stöttas på olika nivåer 
- Lyfter även upp diskurs som en viktig 
aspekt för att lärare och elev ska kunna 
förstå varandra 
- IRF-ramverket 
- Konkreta material 
- Få eleverna att bli motiverade och 
oberoende av läraren 

- Den klassiska undervisningsmetoden med 
låg aktivitet hos eleverna 
-  
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