
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplikativt tänkande eller additivt  

tänkande? 

 

KURS: Examensarbete II, F-3, 15hp 

FÖRFATTARE: Malin Johansson 

EXAMINATOR: Pernilla Mårtensson 

TERMIN: VT16 

 

TERMIN: VTÅÅ 

 

En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 3 löser  

multiplikativt strukturerade uppgifter 

 

uppgiftuppgifter? 



  

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

 

Examensarbete II, F-3, 15 hp 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i förskoleklass och grundskolans års-
kurs 1-3 
VT16 

 

 

 

  

 

SAMMANFATTNING 
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Multiplikativt tänkande eller additivt tänkande? 

En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 3 löser multiplikativt strukturerade uppgifter 

Antal sidor: 34 

 

Internationell forskning har visat att många elever i årskurs 3 använder additivt tän-

kande istället för multiplikativt tänkande vid lösning av multiplikativt strukturerade 

uppgifter. Detta är ett problem eftersom i svenska skolans kursplan i matematik står det 

att elever ska lära sig att anpassa strategi utifrån uppgift. För att granska om internation-

ell forskning även stämmer på svenska elever i årskurs 3 gjordes en kvalitativ studie. Stu-

dien byggde på att granska elevers tänkande, strategier och vad som påverkar elevers val 

av strategier vid lösning av multiplikativt strukturerade uppgifter.  

 

Kognitivismen och konstruktivismen är två teorier som studien bygger på och de utgör 

grunden för att förstå och förklara resultatet från den empiriska studien. Annan forsk-

ning som legat till grund för studien påpekar uppgiftsstruktur och elevers förkunskapers 

påverkan av elevers tänkande och strategier. 

 

Studien bygger på en fördiagnos och åtta intervjuer med elever från årskurs 3 som valdes 

från två klasser. Materialet samlades först in genom en fördiagnos med sex multiplikativt 

strukturerade uppgifter och utifrån det resultatet valdes elever som skulle delta i inter-

vjuer. I intervjuerna fick eleverna berätta hur de gått tillväga för att lösa uppgifterna i 

fördiagnosen. Resultatet från intervjuerna visade att några elever i årskurs 3 använder 

både additivt- och multiplikativt tänkande, de använder olika strategier och de påverka-

des till stor del av uppgifters struktur och tidigare kunskaper vid lösning av uppgifter. 

 

Slutsatsen utifrån studien är att det är viktigt att lärare konstruerar uppgifter som upp-

manar elever till att tänka multiplikativt. Risken finns annars att elever inte utvecklar 

denna förmåga vilket kan missgynna deras fortsatta utveckling av matematiska kun-

skaper och förmågor. 

 

 

Sökord: Additivt tänkande, Multiplikativt tänkande, Problemlösning, Strategier  
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ABSTRACT 

Malin Johansson 

Multiplikativt tänkande eller additivt tänkande? 

En kvalitativ studie om hur elever i årskurs 3 löser multiplikativt strukturerade uppgifter 

Antal sidor: 34 

 

International research has shown that many pupils in grade 3 use additive thinking 

instead of multiplicative thinking when solving multiplicative structured tasks. This is 

a problem because the Swedish curriculum for mathematics states that students are 

supposed to learn to adapt strategy based on task. In order to determine if existing 

international research findings are applicable to Swedish pupils in grade 3, a qualita-

tive study was conducted. The study was designed to view pupils’ thinking, strategies 

and what affect pupils’ choice of strategies when solving multiplicative structured 

tasks.  

 

Cognitivism and constructivism are two theories that the study is based on and they 

are the basis for explaining and understanding the result from the empirical study. 

Other research which the study is based on highlight the impact of task structure and 

earlier experiences on pupils thinking and choice of strategies. 

  

The study is based on a diagnosis and eight interviews with pupils from grade 3, se-

lected from two classes. The material was gathered through an initial diagnosis with 

six multiplicative structured tasks. Pupils were then selected for interviews based on 

the result of the diagnosis. In the interviews the pupils were describing how they 

solved the tasks in the diagnosis. The result from the interviews showed that some 

pupils in grade 3 are using both additive- and multiplicative thinking, they use differ-

ent strategies and they are affected by tasks structure and earlier experiences when 

they are solving tasks. 

 

The conclusion from the study is that it is important that teachers constructs tasks that encour-

ages pupils to think multiplicative. Otherwise, there’s a risk that pupils do not develop this abil-

ity which can disadvantage their continued development of mathematical knowledge and abili-

ties.   

Keywords: Additive thinking, Multiplicative thinking, Problem solving, Strategies 
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1 Inledning 

I kunskapskraven för årskurs 3 står det att elever i den svenska skolan ska utveckla kun-

skaper om strategier för att sedan kunna anpassa strategi utifrån uppgift. De ska även kunna 

lösa problem med de fyra räknesätten inom talområdet 0-20 (Skolverket, 2011). Jäder 

(2015) har gjort en studie där han har undersökt tolv länders läroböcker för att se om dessa 

gynnar elevers matematiska resonemang. Det som framkom i hans studie var att läromedel 

sällan erbjuder elever att utveckla matematiska resonemang utan det är utantill inlärning 

som ligger i fokus. Detta kan medföra att elever inte ges möjlighet att utveckla förståelse 

för andra sätt att resonera och tänka kring matematik (Jäder, 2015).  

Internationell forskning har visat att det finns elever i årskurs 5 som inte kan lösa multipli-

kativt strukturerade uppgifter eftersom de inte har hållbara strategier och de saknar förstå-

else för räknesättet multiplikation (Clark & Kamii, 1996). Det har även visats att trots att 

lärare arbetar aktivt med undervisning som inriktar sig på att utveckla det multiplikativa 

tänkandet löser elever i de lägre årskurserna hellre multiplikativt strukturerade uppgifter 

genom att använda additivt tänkande och räknesättet addition istället för att använda mul-

tiplikativt tänkande och räknesättet multiplikation (Fielding-Wells, Dole & Makar, 2014). 

Det är därför av betydelse att undersöka om elever i årskurs 3 väljer att använda additivt- 

eller multiplikativt tänkande, hur det visas genom att elever använder olika strategier och 

vad som påverkar elevers val av tänkande och strategi vid lösning av multiplikativt struk-

turerade uppgifter.  

Genom att undersöka detta går det att synliggöra de kunskaper elever i årskurs 3 har och 

genom det kan lärare få information för att kunna konstruera en undervisning som kan 

gynna elevers utveckling av det multiplikativa tänkandet.  

Studiens uppbyggnad är att först redogöra den teoretiska bakgrund som studien bygger på. 

Därefter kommer syftet med studien samt frågeställningar. Sedan beskrivs studiens metod 

och hur urvalet, datainsamlingen och analys av datainsamlingen genomfördes. I resultatet 

kommer det att beskrivas vad analysen visade och slutligen i diskussionen kopplas den 

teoretiska bakgrunden samman med den empiriska studien.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden kommer det att beskrivas den teoretiska grund som studien bygger på. Det 

kommer först i bakgrunden att förklaras begrepp som additivt- och multiplikativt tänkande 

samt proportionellt resonemang. Sedan kommer det att beskrivas hur multiplikativt tän-

kande utvecklas och vad som kan gynna det multiplikativa tänkandet.  

2.1 Additivt tänkande 

Det additiva tänkandet används när matematikuppgifter blir lösta med räknesätten addition 

eller subtraktion (Van Doreen, De Brock & Verschaffel, 2010).  Ett konkret exempel på 

om en elev använder additivt tänkande vid lösning av en uppgift kan illustreras genom 

uppgiften: ”En flicka hittar tre kronor fyra dagar i rad”. Vid uträkning av uppgiften så 

räknar eleven att första dagen hittar flickan tre kronor, tre kronor till, tre kronor till och 

sedan ytterligare tre kronor till. Eleven räknar därmed 3 + 3 + 3 + 3 = 12 vilket visar på 

att eleven använder additivt tänkande eftersom uppgiften blir löst med räknesättet addition 

(Larsson, 2013). Det som kännetecknar additivt tänkande är att endast en variabel används 

som i det här fallet är kronor och det visar därmed på additivt tänkande (Drake, 2012).  

2.2 Multiplikativt tänkande 

Det multiplikativa tänkandet används när matematikuppgifter blir lösta med räknesätten 

multiplikation eller division (Clark & Kamii, 1996). I multiplikativt tänkande används två 

variabler och det kan illustreras genom att en flicka hittar tre kronor fyra dagar i rad. Vid 

uträkningen tänker eleven 4 ∙ 3 där fyran står för antalet dagar och trean för antalet kronor 

som hittas varje dag (Drake, 2012; Sowder, Armstrong, Lamon, Simon, Sowder & Thomp-

son, 1998). Larsson (2013) menar att används räknesättet multiplikation vid lösning av en 

uppgift då används det multiplikativa tänkandet.  

En annan definition om vad för strategier som visar på multiplikativt tänkande är att upp-

repad addition kan även kategoriseras som multiplikativt tänkande. Det beror på att upp-

repad addition alltså uträkning 3 + 3 + 3 + 3 = 12 kan räknas som en del av det multipli-

kativa tänkandet om elever fortfarande inte har de kunskaper som behövs för att enbart 

kunna använda räknesättet multiplikation (Van Doreen et al., 2010). För att det ska kate-

goriseras som multiplikativt tänkande behöver eleverna dock visa förståelse för att det är 

två variabler som ska användas vid lösning av uppgiften även om de visar sin lösning ge-

nom upprepad addition. Det innebär att eleverna ska förstå att vid lösning av uppgiften ska 

de ta talet tre och addera fyra gånger för att det är tre kronor som hittas under fyra dagar.  



 

 

8 

 

2.3 Proportionellt resonemang 

Proportionellt resonemang är en ytterligare utveckling från det multiplikativa tänkandet. 

Det är två räknesätt som har ett proportionellt samband och de är multiplikation och divis-

ion. Det innebär att räknesätten kan illustreras tvådimensionellt och kan till exempel pla-

ceras i ett koordinatsystem (Sowder et al., 1998). Det som skiljer multiplikativt tänkande 

från proportionellt resonemang är att proportionellt resonemang har mer fokus på proport-

ioner (Fielding-Wells, Dole & Makar, 2014). Exemplet med dagar och kronor som hittas 

varje dag i ett proportionellt resonemang vore att en elev förstår att om flickan hittar tre 

kronor fem dagar i rad, ökar antalet hittade kronor och om flickan bara skulle hitta tre 

kronor tre dagar i rad, minskar antalet hittade kronor proportionerligt. I ett proportionellt 

resonemang ser man sambandet mellan två variabler (Fielding-Wells et al., 2014). 

2.4 Utveckling av multiplikativt tänkande och strategier 

Elevers val av strategi varierar beroende på hur långt eleverna har kommit i sin utveckling 

av det multiplikativa tänkandet. Det finns fem olika strategier som elever använder för att 

lösa multiplikativt strukturerade uppgifter (Zhang, Ding, Barrett, Xin & Liu, 2013). Ex-

empel på hur lösningar av en multiplikativt strukturerad uppgift skiljer sig beroende på hur 

långt elever har kommit i sin utveckling kan illustreras såhär: 

En flicka hittar tre kronor fyra dagar i rad. Hur många kronor har flickan hittat 

sammanlagt? 

Den första strategin är att elever använder tal i en uppgift utan att reflektera på bland annat 

räknesätt för att lösa en uppgift. Det kan illustreras genom att en elev chansar på att flickan 

har fått tre kronor sammanlagt eftersom eleven inte vet hur uppgiften kan lösas. Den andra 

strategin är att elever använder sig av gruppering genom att räkna konkret material eller 

rita för att lösa en uppgift. Det kan illustreras genom att en elev ritar antalet kronor som 

hittas varje dag och räknar sedan samman antalet ritade kronor. Den tredje strategin är att 

elever använder upprepad addition eller dubblering för att lösa en uppgift. Det kan illustre-

ras genom att en elev skriver 3 + 3 + 3 + 3 = 12. Den fjärde strategin är att elever använ-

der sig av förkunskaper om multiplikationstabellen och blandar det med räknesättet addit-

ion för att lösa en uppgift. Det kan illustreras genom att en elev räknar 3 ∙ 3 = 9 och sedan 

9 + 3 = 12. Den femte strategin är att elever enbart använder multiplikation genom auto-

matiserade kunskaper för att lösa en uppgift. Det kan illustreras genom att en elev räknar 

3 ∙ 4 = 12 (Zhang et al., 2013).  
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När elever har fått undervisning och utvecklat kunskaper i att använda olika strategier för 

att lösa multiplikativt strukturerade uppgifter blir eleverna omedvetna om vilka reflekt-

ioner och slutsatser som de gör utifrån en uppgift. Val av strategi sker därmed automatiskt 

utifrån vad som eleverna anser som den lämpligaste strategin till den uppgiften som de ska 

lösa. De elever som kan tillämpa flera strategier och har god kunskap om deras använd-

ningsområden använder sig endast av de mest effektiva strategierna vid lösning av uppgif-

ter (Zhang et al., 2013). Det finns även elever som inte har utvecklat effektiva strategier 

för att lösa multiplikativt strukturerade uppgifter. Det beskrivs bero på att det multiplika-

tiva tänkandet är svårt att utveckla utan undervisning och det tar lång tid för elever att 

utveckla det vilket gör att flera elever i årskurs 3 ännu inte har ett välutvecklat multiplika-

tivt tänkande (Van Doreen et al., 2010). 

2.5 Vad påverkar elevernas användande av additivt- och multiplika-

tivt tänkande? 

Matematiska uppgifter som elever möter i skolan och i vardagen är uppbyggda på olika 

sätt och därför behövs det olika strategier för att lösa dem. Empson och Turner (2006) 

påvisar att lärare behöver strukturera multiplikativa uppgifter som uppmanar elever att an-

vända sitt multiplikativa tänkande. Det är av betydelse eftersom elever skiftar mellan ad-

ditivt tänkande och multiplikativt tänkande beroende på hur uppgifter är konstruerade 

(Empson & Turner, 2006). Denna studie bygger på kontextbundna uppgifter. Kontext-

bundna uppgifter beskrivs som att de innehåller en berättelse som går att koppla till verk-

ligheten där det handlar om att elever ska med hjälp av en berättelse kunna förstå vad som 

efterfrågas. Elever har dock olika erfarenheter av olika områden vilket kan påverka hur de 

uppfattar och löser kontextbundna matematiska problem (Matney, Jackson & Bostic, 

2013). Det har visats att uppgifter med kontextbundna situationer för att hjälpa elever att 

förstå hur de ska lösa en uppgift inte alltid hjälper för att förtydliga och skapa en bild av 

vad eleverna ska räkna ut (González-Calero, Arnau & Laserna-Belenguer, 2015). Att förstå 

olika situationer kan alltså vara problematiskt för elever. Det beskrivs även som kompli-

cerat för lärare att skapa kontextbundna uppgifter som ger elever möjlighet att resonera 

multiplikativt om en uppgift. På grund av den svårigheten skapas ofta uppgifter som gör 

att elever resonerar additivt vid lösning av multiplikativt strukturerade uppgifter (Matney 

et al., 2013). Det påpekas därför vikten av god kontext i uppgifter för att hjälpa elever att 

förstå vad som efterfrågas och att lärare konstruerar multiplikativt strukturerade uppgifter 

som uppmanar elever till att tänka multiplikativt (Fielding-Wells et al., 2014). 
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Att lärare på ett professionellt sätt lägger fokus i undervisning på vad elever ska lära sig är 

därför av vikt för att utveckla det multiplikativa tänkandet. Det har också visats att verktyg 

i form av olika representationsformer som används i samband med undervisning av det 

multiplikativa tänkandet är av betydelse för vad elever lär sig (Fielding-Wells et al., 2014). 

Det finns ett antal olika representationsformer som forskare anser vara gynnande för att 

elever ska lära sig att lösa multiplikations- och divisionsuppgifter. De representationsfor-

mer som anses gynna det multiplikativa tänkandet är att gruppera tal, skapa tallinjer och 

strukturera rutnät (Barmby, Harries, Higgins & Suggate, 2009). Nedan syns hur två av 

representationsformerna kan illustreras för att beräkna multiplikationsuppgifter. Till ex-

empel om en flicka hittar tre kronor tre dagar i rad. Hur många kronor får hon samman-

lagt? 

 

Figur 1. Visar på en lösning av uppgiften genom gruppering. 

 

Figur 2. Visar på en lösning genom att använda ett rutnät.  

Utöver att elever får öva på att använda olika representationsformer för att utveckla det 

multiplikativa tänkandet finns det vissa arbetssätt som forskare anser vara effektiva för att 

lösa multiplikationsuppgifter. Ett exempel som beskrivs är att använda drillövningar inte-

grerat med kunskap om strategier för att elever ska bli duktiga på att lösa multiplikations-

uppgifter. Om en elev enbart får göra drillövningar i form av att lösa multiplikationsupp-

gifter utan kontext till exempel 3 ∙ 4 kan det leda till en snabbhet i att lösa uppgifter. Om 

elever även får öva på strategier som bland annat den kommutativa lagen kan det göra att 

elever även kan lösa kontextbundna multiplikationsuppgifter (Woodward, 2006). Det har 

påpekats att det är viktigt att elever får möta tal på samma sätt flera gånger för att kunna 

automatisera sina multiplikationskunskaper. Caron (2007) anser därför att elever behöver 

automatisera multiplikationstabeller för att sedan kunna använda de kunskaperna i multi-

plikativt strukturerade uppgifter. 
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2.6 Vetenskapliga lärandeteorier 

Denna studie bygger på två lärandeteorier och de är kognitivismen och konstruktivismen. 

Kognitivismen beskrivs som en lärandeteori som bygger på tankefunktioner och genom 

denna inriktning är forskaren intresserad av att ta reda på hur människor tänker och varför 

de tänker som de gör. Till exempel skulle en forskare kunna undersöka om människor 

använder additivt- eller multiplikativt tänkande vid lösning av multiplikativt strukturerade 

uppgifter. Vid en sådan undersökning vore forskaren intresserad av att ta reda på hur tän-

kandet kan visas och även vad som påverkar människors tänkande. Det som ligger i fokus 

för kognitivismen är människors arbetsminne alltså vad för kunskaper människor redan 

har och hur människor kan använda sitt arbetsminne. Hur människor löser problem i ma-

tematik beror därför på deras egna tänkande i hur man tänker kring en uppgift och på vilka 

sätt som de har fått möta uppgifter tidigare (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). Sy-

nen på hur fortsatt lärande sker är att människor behöver till exempel repetera multiplikat-

ionsuppgifter för att bli duktiga på att lösa sådana uppgifter. Teorin bygger på att männi-

skor har ett fungerande arbetsminne som kan lagra information och det är genom att repe-

tera uppgifter som kunskaper utvecklas (Wyndhamn et al., 2000).  

Konstruktivismen däremot bygger på att kunskap är något som människor konstruerar ut-

ifrån sina erfarenheter och det utvecklas stegvis. I likhet med konstruktivistisk teori ut-

vecklas människors strategier stegvis vid lösning av till exempel multiplikationsuppgifter. 

Strategierna utvecklas utifrån vad människor har fått möta och hur säkra de känner sig i en 

strategi. Förändringar i människors kunskap beror på interaktion mellan miljö och individ 

alltså vad människor har fått erfara och möta. Enligt teorin behövs både repetition och 

fördjupning i det område som ska utvecklas för att människor ska kunna lära sig något nytt. 

Med detta menas i relation till människors strategier för att lösa multiplikationsuppgifter 

behöver människor få möta en strategi under en lång period för att bli säker på dess funkt-

ion. Sedan behöver kunskaperna fördjupas för att kunna utveckla mer avancerade strate-

gier. Det behövs en blandning mellan repetition och fördjupning (Wyndhamn et al., 2000).  
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3 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att undersöka hur några elever i årskurs 3 väljer strategier vid lösning av kontext-

bundna multiplikativt strukturerade uppgifter utifrån kategoriseringarna additivt- och mul-

tiplikativt tänkande. 

Frågeställningar: 

 Hur visas elevers användning av additivt – och multiplikativt tänkande vid lösning 

av multiplikativt strukturerade uppgifter? 

 Vilka olika typer av strategier använder elever för att lösa multiplikativt strukture-

rade uppgifter? 

 Vad kan möjligen påverka elevers val av strategier vid lösning av multiplikativt 

strukturerade uppgifter? 
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4 Metod 

Metoddelen inleds med att beskriva vilken forskningsmetod studien bygger på. Därefter 

redogörs genomförandet genom att beskriva urvalet, hur datainsamlingen har genomförts 

samt hur materialet har analyserats. Därutöver redogörs för studiens forskningsetiska ställ-

ningstaganden. 

4.1 Genomförande 

Studien har genomförts utifrån ett kvalitativt perspektiv där intervjuer har använts som 

forskningsmetod. Det finns även ett kvantitativt inslag i tillvägagångssättet för undersök-

ningen, i form av en fördiagnos. Inledningsvis gjordes en fördiagnos i syfte att få en över-

blick om elever använder additivt- eller multiplikativt tänkande vid lösning av multiplika-

tivt strukturerade uppgifter. Därefter gjordes intervjuer med åtta elever för att få en större 

förståelse för hur elever i årskurs 3 tänker. I denna del kommer det att beskrivas grundligt 

hur undersökningen har genomförts genom att redogöra i detalj konstruktion av fördia-

gnos, urval av elever till fördiagnos, genomförande av fördiagnos, analys av fördiagnos, 

urval av elever till intervju och genomförande av intervju. 

4.1.1 Konstruktion av fördiagnos 

Det skapades först en fördiagnos (se bilaga 1). Fördiagnosen bestod av sex uppgifter som 

var multiplikativt strukturerade vilket innebär att uppgifterna innehöll två variabler som 

kunde jämföras till exempel tre flickor plockade fyra äpplen var. Där flickorna står för en 

variabel och äpplena för en variabel alltså två variabler (Sowder et al., 1998). Fem av upp-

gifterna var konstruerade så att eleverna själva skulle hitta en lösning till uppgifterna ge-

nom att antingen rita, lösa uppgifterna med addition eller lösa uppgifterna med multipli-

kation. Uppgift 6 i fördiagnosen bestod däremot av fyra olika svarsalternativ där eleverna 

skulle markera de svar som stämde. Ett av alternativen bestod av en lösning med multipli-

kation och de andra tre alternativen bestod av lösningar med addition. Valet att ha en upp-

gift med flera svarsalternativ var för att kunna se om eleverna kunde använda både additivt- 

och multiplikativt tänkande i samma uppgift.  

I fördiagnosen hade fem av uppgifterna två siffror som stod utskrivna i uppgifterna medan 

i uppgift 5 i fördiagnosen stod istället en siffra och fyra namn. Det gjordes för att se om 

eleverna kunde tänka multiplikativt trots att det saknades en siffra/variabel att jämföra 

med. Empson och Turner (2006) menar att det är viktigt att lärare strukturerar uppgifter 

som uppmuntrar elever till att använda multiplikativt tänkande. Genom uppgift 5 ville jag 
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se om eleverna kunde lösa uppgiften med multiplikativt tänkande trots att uppgiften sna-

rare uppmuntrade till att använda ett additivt tänkande. Det gjordes för att se om eleverna 

hade börjat få ett välutvecklat multiplikativt tänkande där eleverna kunde använda den 

strategi som var mest effektiv. 

Uppgifterna i fördiagnosen innehöll olika faktorer för att eleverna inte skulle kunna koppla 

resultatet från en uppgift till en annan uppgift utan de skulle behöva resonera i varje upp-

gift. Vid val av talen som ingick i de sex uppgifterna i fördiagnosen baserades det på vilka 

kunskaper som elever ska ha i slutet av årskurs 3 enligt kunskapskraven. Det betonas att 

elever ska kunna använda huvudräkning med de fyra räknesätten inom talområdet 0-20 

(Skolverket, 2011). Uppgift 3 i fördiagnosen gav dock ett högre svar men den uppgiften 

skulle kunna uppmuntra eleverna mest eftersom det tar lång tid att lösa den uppgiften med 

additivt tänkande och räknesättet addition. Uppgiften valdes för att se om det kunde på-

verka elevernas val av tänkande och strategi. 

4.1.2 Urval av elever till fördiagnos 

Vid val av elever som skulle delta i undersökningen valdes två klasser där alla elever i 

klasserna skulle göra fördiagnosen vilket blev sammanlagt 42 elever. Val av klasser base-

rades på den geografiska närheten eller på tidigare relation. I den ena klassen genomfördes 

min verksamhetsförlagda utbildning vilket därmed var ett bekvämlighetsurval medan den 

andra klassen valdes på grund av närheten till skolan. 

4.1.3 Genomförande av fördiagnos 

Fördiagnosen genomfördes i två klasser. I den ena klassen genomfördes fördiagnosen i 

halvklass medan i den andra klassen genomfördes den i helklass. I klass 1 som delades in 

i två halvgrupper så lästes i den ena halvgruppen uppgifterna högt två gånger eftersom 

några elever behövde stöd i läsningen. I klass 1 i den andra halvgruppen och i klass 2 fick 

alla eleverna läsa uppgifterna enskilt. Alla eleverna från båda klasserna fick information 

om att uppgifterna skulle lösas enskilt eftersom att jag sedan skulle välja ut vilka av ele-

verna som skulle delta i intervjuer. Eleverna fick använda penna och papper för att lösa 

uppgifterna och de fick information om att de fick lösa uppgifterna på valfritt sätt. Det tog 

mellan 15-30 minuter för eleverna att lösa uppgifterna. 

4.1.4 Analys av fördiagnos 

För att välja vilka elever som skulle delta i intervjuer gjordes en analys av alla fördiagno-

serna. Analysen gjordes utifrån om eleverna använde additivt- eller multiplikativt tänkande 
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enligt Larssons (2013) definition. Detta analysförfarande innebär att används räknesättet 

addition vid lösning av uppgifter använder eleverna additivt tänkande och används räkne-

sättet multiplikation vid lösning av uppgifter använder eleverna multiplikativt tänkande. I 

uppgift 6 som innehöll flera svarsalternativ som visade på både additivt- och multiplikativt 

tänkande kategoriserades elevernas svar genom att om svarsalternativet 5 ∙ 3 = 15 var 

markerat visade eleverna på multiplikativt tänkande. Om eleverna även hade markerat 

svarsalternativen 5 + 5 + 5 = 15 och 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 som kategoriserades som 

additivt tänkande placerades eleverna endast i kategorin multiplikativt tänkande. Alla ele-

ver placerades endast i en kategori. Utöver att granska elevernas tänkande gjordes också 

en analys utifrån forskares definition om vad för strategier elever använder för att lösa 

multiplikativt strukturerade uppgifter (Zhang et al., 2013).   

1. Den första strategin är att elever använder tal i en uppgift utan att reflektera över 

bland annat räknesätt för att lösa en uppgift.  

2. Den andra strategin är att elever använder sig av gruppering genom att räkna kon-

kret material eller rita.  

3. Den tredje strategin är att elever använder upprepad addition eller dubblering för 

att lösa en uppgift.  

4. Den fjärde strategin är att elever använder sig av förkunskaper om multiplikations-

tabellen och blandar det med addition.  

5. Den femte strategin är att eleverna enbart använder multiplikation genom automa-

tiserade kunskaper (Zhang et al., 2013).  

4.1.5 Urval av elever till intervju 

Utifrån fördiagnosens resultat valdes åtta intervjupersoner till semistrukturerade intervjuer. 

Dessa personer valdes för att ge ökad förståelse för det område som skulle undersökas 

vilket är kvalitativa undersökningars syfte (Backman, 2008). Dalen (2007) menar även att 

det är viktigt att få en maximal variation i det forskningsinnehåll som ska studeras vilket 

innebär att man ska kunna se både likheter och skillnader i urvalet. Därför valdes elever 

som visade på både likheter och skillnader i sina tänkanden och strategier vid lösning av 

uppgifterna.  

Urvalet av elever som skulle delta i intervjun valdes utifrån ett kriterium som var att alla 

uppgifterna i fördiagnosen skulle vara besvarade utifrån Zhang et al. (2013) definition av 

olika strategier som elever använder för att lösa multiplikativt strukturerade uppgifter. De 

elever som valdes visade på olika strategier vilket betyder att det gjordes ett målinriktat 
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urval som innebär att urvalet är direkt kopplat till studiens forskningsfrågor (Bryman, 

2011). 

4.1.6 Genomförande av intervju 

Det valdes att göra semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) beskriver semistrukture-

rad intervju som ett frågeschema där uppföljningsfrågor kan ställas till den som intervjuas. 

Valet att ha semistrukturerade intervjuer baserades på att det är elever som intervjuades 

och det kunde därför behöva ställas uppföljningsfrågor för att göra förtydliganden. Genom 

intervjuernas upplägg gavs det möjlighet att ställa frågor för att se om eleverna skiftade 

tänkande beroende på uppgift, om eleverna kunde använda fler strategier än den de valde 

att använda vid lösning i fördiagnosen och varför eleverna valde att använda just den stra-

tegin vid lösning av de olika uppgifterna. Intervjuer beskrivs som en bra metod för att få 

kunskap om andra människors tankesätt och förståelse om ett område (Dalen, 2007). Vid 

intervjuerna användes Iphone som ett tekniskt hjälpmedel för ljudupptagning eftersom att 

anteckna med penna och papper skulle kunna distrahera samtalet mellan den som intervju-

ades och intervjuaren (Dalen, 2007). Under de semistrukturerade intervjuerna användes 

fördiagnosen och utifrån den ställdes tre frågor som användes i hela intervjun eftersom de 

gav svar på mina tre frågeställningar. 

De frågor som användes genomgående i intervjun var:  

 Kan du berätta hur du har löst uppgiften? 

 Går det att lösa uppgiften på fler sätt? I så fall hur? 

 Vilken av de lösningar som du har kommit fram till tycker du är enklast och mest 

effektiv? Varför? 

Vid behov ställdes följdfrågor för att få förtydliganden till exempel ”Kan du förklara en 

gång till hur du har gjort för att lösa uppgiften?”. 

Utöver fördiagnosen fick eleverna vid intervjutillfället två uppgifter som de ombads lösa 

(se bilaga 2). Vid lösning av dessa uppgifter uppmanades eleverna till att lösa uppgifterna 

på det sätt som de tycker är enklast. Detta gjordes för att se vilken strategi de helst använder 

sig av när flera olika strategier kan ha synliggjorts under intervjun. Uppgifterna under in-

tervjutillfället användes även för att stärka tillförlitligheten, då risken fanns att under inter-

vjun kan några av eleverna sett sambandet mellan addition och multiplikation vid lösning 

av uppgifterna i fördiagnosen vilket kunde leda till en missbedömning av elevernas kun-

skaper i att använda muliplikativt tänkande och använda multiplikation som strategi. Om 
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eleverna redan hade rätt svar på uppgifterna i fördiagnosen genom en annan lösning än 

multiplikation kan det ha gjort att eleverna kunde lösa uppgifterna även med multiplikation 

eftersom de redan hade svaret. Genom de två extra uppgifterna reducerades risken att det 

gjordes en fel tolkning av elevernas kunskaper eftersom eleverna fick visa sina lösningar 

på det sätt som de kände sig mest säkra på. Enligt Bryman (2011) bygger tillförlitlighet i 

en kvalitativ studie på att forskaren uppfattar det som har studerats på rätt sätt genom att 

få det bekräftat av den som blivit studerad. Den tolkning som gjordes från intervjuerna 

blev bekräftad genom uppgifterna som de löste under intervjun då eleverna visade sina 

kunskaper. Varje intervju genomfördes med en elev i taget och intervjuerna pågick under 

20-30 minuter per elev.  

Efter intervjuerna transkriberades materialet och de elever som deltagit i intervjun fick 

fingerade namn. De fingerade namn som används i studien är Anna, Sara, Khloe, Tove, 

Naomi, Linus, William och Fabian. När intervjuerna transkriberades valdes det att ta bort 

irrelevanta delar som till exempel småord som okej, ja och nej. Detta gjordes på de delar 

där det inte hade någon form av betydelse utan bara var utfyllnadsord. Utöver det gjordes 

intervjuerna mer lättläsliga genom att ändra från en muntlig struktur till en skriftlig struk-

tur. Dalen (2007) menar att transkribering ska rikta sig till en bredare publik och därför 

bestå av en skriftlig struktur. Det beskrivs även att det transkriberade materialet kan un-

derlätta analysprocessen och det kan därför vara bra att transkribera intervjuer.  

4.1.7 Skapande av analysverktyg 

När intervjuerna hade transkriberats analyserades det på samma sätt som fördiagnosen där 

det analyserades vilket tänkande och vilka strategier eleverna använde för att lösa de mul-

tiplikativt strukturerade uppgifterna. Analysen gjordes genom att skapa ett analysverktyg 

i form av en tabell med överrubriker som strukturerades utifrån Larssons (2013) definition 

om vad som kategoriseras som additivt- respektive multiplikativt tänkande. Sedan struk-

turerades Zhang et al. (2013) definition av olika strategier som elever använder för att lösa 

multiplikativt strukturerade uppgifter som underrubriker i analysverktyget. De fem olika 

strategierna placerades därmed i tre olika kategorier om vilka strategier som visade på ad-

ditivt tänkande, vilka strategier som visade på multiplikativt tänkande samt om eleverna 

inte visade på något av dem. I den första kategorin ”Vet ej” placerades strategin att eleven 

inte reflekterar över lösning vid multiplikativt strukturerade uppgifter. I den andra katego-

rin ”Additivt tänkande” placerades strategierna gruppering med hjälp av konkret material 

och ritning samt upprepad addition och dubblering. I den tredje kategorin ”Multiplikativt 



 

 

18 

 

tänkande” placerades strategierna blandning av multiplikation och addition samt multipli-

kation se nedan (på s.18-19). I tabell 1 ges en instruktion av hur kodning kunde se ut för 

en av de 8 eleverna. 

Tabell 1. Analysschema Khloe  

Detta är en tabell som visar på ett exempel för hur intervjuerna och fördiagnoserna har analyserats. I analys-

schemat är uppgifterna 1-6 från fördiagnosen och uppgifterna 7-8 från de två uppgifter som löstes under 

intervjun. 

Tänkanden Vet ej Additivt tänkande Multiplikativt tänkande 

Strategier 

Uppgifter 

Lösning av 

uppgift utan 

reflektion 

över hur 

den kan lö-

sas 

Gruppering 

genom kon-

kret material 

eller målning 

Dubblering och 

upprepad addit-

ion 

Blandar mul-

tiplikation 

och addition  

Multiplikation 

1. Sofie plockade sex 

äpplen från ett äppleträd. 

Adrian plockade också 

sex äpplen. Hur många 

äpplen plockade Sofie 

och Adrian tillsammans? 

  Khloe använder i 

diagnosen uppre-

pad addition där 

hon tar 6+6 för att 

lösa uppgiften.  

 I intervjun fram-

går det att hon 

även kan multi-

plikation 

2. 6 vänner bakade bul-

lar. De fick 3 bullar var 

att äta. Hur många bullar 

hade vännerna bakat? 

 I diagnosen 

målar hon an-

talet bullar i 

grupper som 

sedan går att 

räkna sam-

man.  

Beskriver att hon 

sedan använde 

dubblering ge-

nom att räkna 

9+9. för att räkna 

ut svaret.  

 I intervjun kan 

hon lösa med 

multiplikation. 

3. Samir får 4 kronor 

varje gång han städar sitt 

rum. Hur mycket pengar 

får Samir om han städar 

sitt rum 10 gånger? 

  Använder uppre-

pad addition vid 

lösning. 

(Hade dock räk-

nat fel) 

 I intervjun kan 

hon lösa uppgif-

ten med hjälp av 

multiplikation. 

4. Martin äter 3 ägg varje 

dag. Hur många ägg äter 

Martin på 4 dagar? 

  Upprepad addit-

ion. 3+3+3+3.  

 Ser två variabler 

vilket känneteck-

nar multiplikat-

ion. (3 ägg/dag) 

5. Maja, Alan, Omed och 

Hanna var ute och plock-

ade svamp. De plockade 

fem svampar var. Hur 

många svampar plock-

ade de tillsammans? 

  Löser uppgiften 

genom dubble-

ring 5+5=10 

5+5=10 

10+10=20 

 Under intervju lö-

ser hon även med 

multiplikation.  

6. Richard köpte fem ba-

naner. Varje banan kos-

tade 3 kronor styck. Hur 

mycket fick Rickard be-

tala för bananerna? 

    Ringade in 5∙3 

och förklarade att 

han köpte 5 bana-

ner som kostar 

3kr/st. 
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7. John köper 6 päron. 

Varje päron kostar 5 kro-

nor. Hur mycket får John 

betala? 

    Använder multi-

plikation vid lös-

ning av uppgiften. 

8. Darin, Naomi och Lisa 

bakar kakor. De bakar 4 

kakor var. Hur många 

kakor bakar de tillsam-

mans? 

 Målade anta-

let kakor per 

person. 

Skrev med siffror 

4+4+4 under 

målningen. 

 Visade sist att hon 

även kunde skriva 

med multiplikat-

ion. 

 

I analysschemat står resultatet av visade kunskaper från både fördianos och intervju. Här visas Khloes resultat 

som har analyserats utifrån om hon använder additivt- eller multiplikativt tänkande samt vad för strategier 

hon kan använda i varje uppgift. 

4.1.8 Analysprocess 

Den analysprocess som genomfördes utifrån analysschemat gjordes genom att analysera 

på individ- och jämförd individnivå. Det betyder att elevernas visade kunskaper analyse-

rades först enskilt i analysschemat och sedan ställdes resultaten i relation till de andra ele-

verna som deltagit i studien (Westlund, 2013). I denna studie gjordes analys på individ- 

och jämförd individnivå för att kunna hitta likheter och skillnader mellan elevernas an-

vändning av additivt- och multiplikativt tänkande, elevernas användning av olika strategier 

och elevernas val av strategier för att lösa multiplikativt strukturerade uppgifter. Det sam-

manställdes fem frågor som skulle besvaras med hjälp av analysöversikten. Dessa fem frå-

gor var:  

 Vad för tänkande använder eleverna i varje uppgift? 

 Vad för strategier använder eleverna i varje uppgift? 

 Finns det några likheter och skillnader mellan elevernas val av tänkande till varje 

uppgift? 

 Finns det några likheter och skillnader mellan elevernas val av strategi till varje 

uppgift? 

 Vad kan tänkas påverka elevernas val av tänkande och strategi? 

4.2 Forskningsetiska ställningstaganden 

Det finns fyra forskningsetiska principer som heter informationskravet samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som har tagits till hänsyn vid undersökningen 

(Bryman, 2011). Informationskravet togs i beaktande genom att föra en dialog med skolan, 

hemmet och eleverna. Först informerades rektor om undersökningen och därefter lärare till 

klassen som besöktes och vars elever fick delta i undersökningen. Efter detta urval valdes 
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det ut vilka elever som skulle delta i intervjun och de eleverna fick en lapp hemskickad 

med information om vad intervjun skulle handla om och vad som var syftet med intervjun. 

För att intervjun skulle äga rum med de eleverna som fick lapp hemskickat så skulle både 

föräldrar och elever ge ett skriftligt godkännande på lappen (se bilaga 3) vilket tillmötesgår 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet togs i beaktande genom att 

hålla all information om de deltagande oåtkomligt för obehöriga och materialet används 

endast för denna studie. Alla elevers namn i studien är fingerade och det uppges inte vilken 

skola eleverna går i.



 

21 

 

5 Resultat 

Resultatet innehåller fyra delar. I den första delen kommer resultatet från fördiagnoserna 

att beskrivas. I den andra och tredje delen kommer det att beskrivas hur elevernas additiva- 

och multiplikativa tänkande syns i form av elevernas val av strategi i fördiagnos och inter-

vjuer. I dessa delar kommer det även att beskrivas vad som påverkar elevernas val av stra-

tegi vid lösning av de multiplikativt strukturerade uppgifterna. I den fjärde delen kommer 

det att beskrivas elevernas val av strategier baserat på uppgifters struktur, innehåll och 

elevers förkunskaper.  

Studien inleddes med en fördiagnos där 42 elever från två klasser fick delta i undersök-

ningen. Eleverna fick sammanlagt lösa sex multiplikativt strukturerade uppgifter och vid 

analys av fördiagnoserna kategoriserades elevernas resultat beroende på om de visade att 

de ej hade förstått uppgiften, om de visade på additivt tänkande eller om de visade på 

multiplikativt tänkande i varje uppgift (se figur 3). 

 

Figur 3. Diagrammet visar resultatet på varje uppgift i fördiagnosen där båda klasserna med sammanlagt 42 

elever är inkluderade i resultatet. Diagrammet visar om elever i årskurs 3 använder additivt- eller multipli-

kativt tänkande vid lösning av multiplikativt strukturerade uppgifter. 

 

Resultatet i diagrammet visar att många elever i årskurs 3 väljer att använda additivt tän-

kande för att lösa multiplikativt strukturerade uppgifter. I fem av de sex uppgifterna i för-

diagnosen visade ett övervägande antal elever att de använde additivt tänkande, förutom i 
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uppgift 6 vilket kan bero på att lösningarna redan var utskrivna och det fanns flera svar 

som var korrekta till uppgiften. I uppgift 6 i fördiagnosen visade flera elever på att de kan 

använda ett multiplikativt tänkande för att lösa multiplikativt strukturerade uppgifter.  

5.1 Additivt tänkande 

Flera av eleverna som deltog i fördiagnosen visade att de använde additivt tänkande för att 

lösa multiplikativt strukturerade uppgifter. I del 2 kommer det att synliggöras ett antal olika 

lösningar som visar på additivt tänkande som elever i årskurs 3 använder för att lösa mul-

tiplikativt strukturerade uppgifter. Det vanligaste sättet som framkommer på flera uppgifter 

är att elever använder upprepad addition och blandar det med dubblering för att få större 

tal att arbeta med. Detta är något som några elever anser vara enklare att operera med. Det 

finns också flera elever som deltog i intervjun som anser att gruppera tal genom att illu-

strera talen genom att rita kan underlätta vid lösning av uppgifter. Exempel på elevlös-

ningar kommer att presenteras genom att först visa den aktuella uppgiften, följt av elevlös-

ningen med analys. Analysen innefattar vad eleven visar men även om eleven kan använda 

multiplikativt tänkande istället för att lösa uppgifterna. 

Här visar Tove sin lösning på uppgift 1 där hon har använt två olika lösningar (se figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Visar på två lösningar där en lösning är skriven med upprepad addition och den andra lösningen är 

genom gruppering. 

I den vänstra lösningen visar Tove att hon har använt siffror för att lösa uppgiften genom 

att skriva 6 + 6 = 12, vilket är en lösning med upprepad addition. Den andra lösningen 

Uppgift 1 

Sofie plockade 6 äpplen från ett äppleträd.  

Adrian plockade också 6 äpplen.  

Hur många äpplen plockade Sofie och Adrian tillsammans? 
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till höger visar att hon har använt en gruppering strategi där hon har ritat antal äpplen som 

Sofie och Adrian har plockat var och sedan lagt samman dessa vilket också gav svaret tolv.  

Under intervjun framgick det att Tove även kunde lösa denna uppgift med multiplikativt 

tänkande genom att räkna 2 ∙ 6, men hon tycker att det är enklare att räkna med addition 

på den här uppgiften och därför gjorde hon på detta sätt. Utav de två lösningarna hon har 

gjort där den ena visar på upprepad addition och den andra på gruppering anser hon att 

lösningen med upprepad addition och att skriva med siffror är den lösning som hon skulle 

använda om hon endast fick göra på ett sätt. Tove förklarar att det beror på att det går 

snabbare att skriva med siffror än att rita.  

Nästa exempel visar även det på additivt tänkande. Anna löser uppgift 2 (figur 5) på föl-

jande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Visar på två lösningar där den ena lösningen är att eleven har gjort en dubblering och den andra 

lösningen är att eleven har ritat. 

Anna har löst uppgiften genom att både rita och skriva med siffror. Hon förklarade i inter-

vjun att hon först ritade antalet bullar varje person skulle ha och sedan skrev hon uttrycket 

med siffror. Hon visar att hon har gjort lösningen i flera steg där hon först har grupperat 

(ritat tre bullar i varje grupp), sedan skrivit treor under varje gruppering med tre bullar och 

sedan har hon räknat hälften av bullarna vilket gjorde att hon visste att det skulle läggas 

till dubbelt så många bullar. Annas andra lösning blev därför 9 + 9 = 18 eftersom hon 

visste att hälften av bullarna blev tillsammans nio. Det som framgår i intervjun med Anna 

är att hon gärna använder gruppering för att vara helt säker på att hon har ”räknat rätt”. 

Uppgift 2 

6 vänner bakade bullar.  

De fick 3 bullar var att äta.  

Hur många bullar hade vännerna bakat? 
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Genom att gruppera har hon antalet bullar framför sig och kan räkna dem antingen en i 

taget eller i grupperingar om tre vilket hon visar att hon har gjort utifrån hennes lösning.  

Det framgår under intervjun att Anna inte använder multiplikativt tänkande på denna upp-

gift utan hon visar att hon vet att det går att använda räknesättet multiplikation men inte 

hur det ska användas utan hon chansar på att man kan ta 6 ∙ 4. När hon får frågan om att 

förklara varför hon tror att 6 ∙ 4 kan ge samma svar som att ta 9 + 9 svarar hon inte. Detta 

visar på att Anna ännu inte har utvecklat kunskaper om hur räknesättet multiplikation ska 

användas och hon kan inte riktigt se sambandet mellan addition och multiplikation utan 

hon vet bara att det ska finnas ett samband mellan räknesätten. Under intervjun diskuteras 

de övriga uppgifterna i fördiagnosen och Anna upplevs som osäker i att använda multipli-

kation som strategi på egen hand när hon ska lösa de multiplikativt strukturerade uppgif-

terna som var i fördiagnosen. 

I uppgift 3 (figur 6) visar en annan elev, Naomi, hur hon löser en uppgift med upprepad 

addition: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Här visar Naomi att hon har löst uppgiften med upprepad addition och dubblering.  

I uppgift 3 visar Naomi att hon har löst uppgiften genom upprepad addition som ledde fram 

till ett icke korrekt svar. Hon använde dubblering genom att lägga samman fyrorna i grup-

per om 8 alltså 4 + 4 = 8. I intervjun framgick det att hon även hade lagt samman 8 +

8 = 16 för att hon tyckte att det var enklare att räkna med högre tal. Under intervjun fick 

hon berätta varje steg hon gjorde för att komma fram till svaret genom att lösa uppgiften 

ännu en gång från början och vid räkning av 16 + 16 visade hon att hon var osäker på 

addition med tiotalsövergång. Hon tog först 10 + 10 = 20 och sedan 6 + 6 = 11 vilket 

Uppgift 3 

Samir får 4 kronor varje gång han städar sitt rum.  

Hur mycket pengar får Samir om hon städar sitt rum 10 gånger? 
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inte stämmer. Efter ytterligare funderingar kom hon fram till att 6 + 6 = 12 och 20 +

12 = 32 sedan tog hon 32 + 8 = 40.  

Det som går att se i Naomis lösning av denna uppgift är att det är många siffror att ha i 

huvudet när man löser denna typ av uppgift med upprepad addition och dubblering vilket 

kan leda till att svaret blir inkorrekt. Naomi visade att hon kunde använda multiplikativt 

tänkande för att lösa uppgiften vilket visades genom att hon berättade att hon kunde ta 4 ∙

10. Hon beskrev även att det var möjligt att lösa uppgiften genom att ta 10 + 10 + 10 +

10 = 40. Detta visar på att hon har kunskap om kommutativa lagen som kan vara använd-

bar vid lösning av en sådan här uppgift eftersom det blir färre tal att hålla i huvudet. I en 

uppgift som är kontextbunden i likhet med alla uppgifterna i fördiagnosen kan det påverka 

elevernas förmåga till att använda kommutativa lagen eftersom eleverna kan låsa sig vid 

själva uppgiften. Det som framgår under intervjun är dock att hon tycker att lösning med 

multiplikation eller upprepad addition med tior är enklare än den strategi hon använde i 

fördiagnosen men vid val av strategi visar hon att hon inte har förmågan att själv välja den 

mest lämpade strategin. Hon vet att det finns andra strategier som kan användas men hon 

har ännu inte utvecklat förmågan att anpassa och värdera strategi utifrån uppgifters karak-

tär.   

5.2 Multiplikativt tänkande 

I fördiagnosen visade några elever på multiplikativt tänkande vid lösning av multiplikativt 

strukturerade uppgifter. Detta visades genom att elever antingen använde enbart räknesät-

tet multiplikation eller genom att eleverna blandade multiplikation och addition baserat på 

automatiserade kunskaper och resonemang i multiplikation. I denna tredje resultatdel kom-

mer det att visas ett antal lösningar som visar på multiplikativt tänkande och det kommer 

även att beskrivas elevernas val av strategi vid lösning av uppgifterna. I samma uppgift 

som beskrivits ovan ser Williams lösning istället ut såhär (figur 7): 
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Figur 7. Här visas en lösning med multiplikation. 

I uppgift 3 visar William på multiplikativt tänkande genom att använda multiplikation. Han 

visar genomgående i fördiagnosen och under intervjun på automatiserade multiplikations-

kunskaper. William får frågan om vilka för- och nackdelar som finns med att räkna med 

addition och multiplikation vilket han förklarar såhär i intervjun: 

 Utdrag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

William visar här ett välutvecklat multiplikativt tänkande genom att han har börjat sålla 

bort de strategier som är mindre fungerande och väljer att använda de mer hållbara strate-

gierna som exempelvis automatiserade multiplikationskunskaper för att lösa multiplikativt 

strukturerade uppgifter. Det innebär att han inte behöver lägga fokus på hur en uppgift kan 

Uppgift 3 

Samir får 4 kronor varje gång han städar sitt rum.  

Hur mycket pengar får Samir om han städar sitt rum 10 gånger? 

 

Intervjuare: Varför väljer du att göra på det här sättet (multiplikation 

10∙4) 

William: För att det är det enklaste sättet att räkna ut det på… 

Intervjuare: Mm, men om vi låtsas att du har skrivit med addition istäl-

let. Till exempel 4+4 tio gånger. Vad kan vara bra med det eller vad kan 

vara dåligt med det? 

William: Att det blir för mycket… man förstår inte riktigt… 

Intervjuare: Förstår man inte? 

William: Nej, det blir så många fyror så man knappt vet vad. 
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lösas utan det handlar mer om att han ska uppfatta situationer och uppgifter på ett korrekt 

sätt för att kunna välja en lämplig strategi vid lösning av uppgifter.  

Sara är en annan elev som visar under intervjun på ett multiplikativt tänkande i uppgift 7 

(Figur 8). Hon resonerade på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Eleven visar att hon löser uppgiften genom att använda multiplikation.  

Sara visade under intervjun att hon kunde lösa uppgiften genom att blanda multiplikations-

uttrycket med addition. Hon skrev uppgiften med multiplikation 6 ∙ 5, men vid förklaring 

under intervjun framgick det att hon använde både multiplikation och addition. Det upp-

kom en diskussion om vad för multiplikationer de hade övat på i skolan. Sara berättade att 

de hade arbetet upptill fem multiplicerat med fem (5 ∙ 5). Därför blev en aktuell fråga un-

der intervjun hur Sara upplevde denna uppgift eftersom produkten är högre än vad hon 

tidigare har arbetat med. Sara resonerade på följande sätt under intervjun: 

 Utdrag 2 

 

 

 

 

Eleven visar genom denna förklaring att hon blandar multiplikation och addition genom 

att använda den förkunskap hon har i multiplikation och sedan bygga vidare på det med 

hjälp av addition. Detta är en strategi som ingår i det multiplikativa tänkandet och är en 

hållbar strategi som kan användas vid många tillfällen i fall en multiplikativt strukturerad 

uppgift innehåller höga tal som man inte har automatiserat.    

Uppgift 7 

John köper 6 päron. 

Varje päron kostar 5 kronor. 

Hur mycket får John betala? 

 

Intervjuare: Var denna lite svårare? Du sa att ni hade jobbat med upp-

gifter upp till fem multiplicerat med fem. Jag tänker att denna uppgift 

kan vara lite svår då? Hur tänker du? 

Sara: Fem gånger fem är ju tjugofem också tog jag fem till.  
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5.3 Påverkansfaktorer vid elevers val av tänkande 

Det som framkommer i fördiagnos och intervjuer är att elevernas val av tänkande och stra-

tegi baseras främst på hur uppgifters innehåll och hur de är strukturerade. Det framgår även 

att deras förkunskaper och hur säkra de är att hantera räknesätten addition och multiplikat-

ion kan påverka deras val av tänkande och strategi. I denna fjärde resultatdel kommer det 

först att presenteras elevernas val av lösningar beroende på uppgifternas innehåll och struk-

tur. Sedan kommer det att presenteras hur förkunskaper kan påverka elevernas val av lös-

ningar. 

5.3.1 Uppgifters struktur och innehåll 

Det har visats att elevers val av lösningar påverkas av hur uppgifter är strukturerade och 

deras innehåll. Detta kan därmed påverka vad eleverna uppmuntras att använda för tän-

kande och strategi vid räkning av multiplikativt strukturerade uppgifter. Det är två olika 

uppgifter som har visat sig intressanta eftersom eleverna har använt olika tänkanden och 

strategier. Dessa uppgifter är uppgift 2 och uppgift 5 (se bilaga 1).  

Uppgift 2 innehåller talen 6 och 3 som eleverna behöver operera med för att lösa uppgiften. 

Uppgiften saknar till exempel ordet tillsammans som är ett ord som kan känneteckna vad 

som eftersöks i uppgiften. Uppgiftens struktur är att eleverna ska själva hitta lösningen till 

uppgiften genom att gå från delarna för att hitta helheten i likhet med de övriga uppgifterna 

i fördiagnosen förutom uppgift 6. Nedan syns Fabians lösning till uppgift 2 (Figur 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Visar hur en elev har chansat på uppgiften genom att ge svaret 3. 

Uppgift 2 

6 vänner bakade bullar. 

De fick 3 bullar var att äta. 

Hur många bullar hade vännerna bakat? 
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Ovanstående visar Fabian kännedom om att talet 3 ska användas vid lösning av uppgiften 

men han vet inte hur talet ska användas. Han visar även att han inte förstår denna uppgifts-

frågeställning vilket visas genom intervjun: 

 Utdrag 3 

 

 

 

 

Genom intervjun går det att se att Fabians svar påverkas av uppgiftensstruktur och innehåll. 

Det som går att se i denna uppgift är att i frågan finns inte ordet ”tillsammans” med vilket 

skulle kunna betyda att han lägger fokus på att alla vännerna hade bakat tre var istället för 

att lägga fokus på hur många bullar som fanns i början innan vännerna fick sina tre bullar 

var att äta. Genom analysschemat på uppgift 2 går det att se att flera av eleverna valde att 

använda strategin gruppering i fördiagnosen för att få fram svaret genom att rita antalet 

personer och sedan antalet bullar varje person skulle ha. Detta tyder på att uppgiftens in-

nehåll och struktur var svårförståelig vilket gjorde att flera elever valde att använda en 

strategi som tydligt visade vad de skulle räkna ut när de väl hade ritat antalet bullar per 

vän.  

Det fanns andra elever som löste uppgift 2 med en multiplikationslösning. Valet att lösa 

uppgiften med multiplikation baserades på uppgiftens innehåll i form av vilka siffror som 

ingick i uppgiften. Utifrån det beslutades vilken strategi som var mest effektiv. Till exem-

pel resonerade William att han hade behövt skriva fler siffror om han använde upprepad 

addition som lösning istället för multiplikation som lösning. Därför valde han att lösa upp-

giften med multiplikation. 

Den andra uppgiften som påverkade elevernas tänkande och strategier vid lösning av upp-

giften var uppgift 5. Innehållet i uppgift 5 var att eleverna endast fick en siffra utskriven i 

uppgiften och istället för ytterligare en siffra som det fanns i de övriga uppgifterna i fördi-

agnosen stod fyra namn. Uppgiftens struktur var att eleverna skulle hitta hur många svam-

par personerna hade hittat tillsammans (Figur 10).  

Intervjuare: Om man skulle måla att det är sex kompisar som får tre 

bullar var. Hur skulle man kunna göra det? (håller samtidigt upp 6 fing-

rar) 

Fabian: De åt tre… 
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Figur 10. Visar en lösning där eleven har använt sig av addition för att lösa uppgiften. 

I denna uppgift visade Sara på additivt tänkande genom att använda strategin upprepad 

addition för att lösa uppgiften. I alla andra uppgifter utom uppgift 1 visade Sara på multi-

plikativt tänkande. Hon förklarade att i de övriga uppgifterna stod två siffror utskrivna i 

uppgifterna medan i uppgift 5 stod en siffra utskriven och det stod fyra namn istället för 

siffran fyra. Det som framgår utifrån detta är att uppgiftens innehåll kan påverka vad för 

tänkande och strategier elever använder. Fabian visar i likhet med Sara att det är svårare 

att tänka multiplikativt om det endast finns en siffra utskriven i uppgiften och han resone-

rade så här: 

 Utdrag 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift 5 

Maja, Alan, Omed och Hanna var ute och plockade svamp. 

De plockade 5 svampar var. 

Hur många svampar plockade de tillsammans? 

 

Intervjuare: Hur har du gjort eller tänkt? 

Fabian: Jag tänkte såhär att 5+5=10, mot Maja och Alan. Sedan tänkte jag en 

gång till 5+5=10 och då tänkte jag att 10+10=20. 

Intervjuare: Okej, skulle det gå att göra på något annat sätt på den här uppgiften? 

Fabian: Vänta… (funderar) Nej, jag vet inte…  

Intervjuare: Tycker du att det är någon skillnad mellan den här uppgiften och 

uppgiften innan? I så fall vad är skillnaden? 

Fabian: Det stod inte en till siffra. Till exempel en fyra. Det fanns bara en femma 

så då visste jag inte hur jag skulle göra. 
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Det här visar att några elever hade svårt att själva komma fram till vad för siffra de skulle 

använda när det saknades en siffra i uppgiften och använde därför addition och additivt 

tänkande. Fabian visar dock att han förstår att det skulle kunna stå siffran fyra i uppgiften 

istället för namnen men han uttrycker ändå att han upplever uppgiften på ett annat sätt på 

grund av namnen i likhet med Sara. Sara visar dock tydligare i intervjun att hon vet att det 

går att använda multiplikation för att lösa uppgiften men hon distraherades ändå från att 

använda en strategi som visar på multiplikativt tänkande på grund av att en siffra saknades.  

Genom uppgift 2 och 5 går det att se betydelsen av att skapa uppgifter som är tydliga med 

vad som eftersöks. Det går även att se att elever påverkas av tals storlek vid lösning av 

uppgifter vilket kan vara avgörande för i fall eleverna använder räknesättet addition eller 

räknesättet multiplikation. Till exempel i uppgift 2 är det två siffersymboler att skriva om 

en elev löser uppgiften med multiplikation medan det vore tre siffersymboler att skriva om 

en elev löste uppgiften med addition (3∙6 eller 6+6+6). Det går även att se att elever påver-

kas av själva innehållet i en uppgift till exempel om det inte står två siffror utskrivna i en 

uppgift som i uppgift 5 i fördiagnosen kan leda till att eleverna inte använder avancerade 

strategier eftersom de blir osäkra på hur de ska lösa uppgiften. 

5.3.2 Förkunskaper 

Elevernas val av strategier baseras också på elevers förkunskaper om räknesätten multipli-

kation och addition. Elever som känner sig osäkra på multiplikation väljer att använda 

addition och elever som är säkra på multiplikation väljer att använda det räknesättet till 

största del vid lösning av multiplikativt strukturerade uppgifter. 

Tove resonerar så här om uppgift 2: 
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 Utdrag 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tove visar i intervjun att hon kan räkna med multiplikation likaså med addition på olika 

sätt genom dubblering och gruppering. Hon vill dock helst använda addition eftersom hon 

tycker att det är svårt att hålla reda på talen i huvudet och hon vill därför räkna talen genom 

att göra tre hopp eller sex hopp genom att ha siffrorna framför sig och kan samtidigt se hur 

många hopp hon har gjort. Tove visar att hon ännu inte är helt säker på vad ett multiplikatvt 

uttryck står för och väljer därför att använda addition vid lösning av multiplikativt struk-

turerade uppgifter för att hon vill vara säker på att hon räknar rätt. Hennes val av lösningar 

baseras på hur säker hon känner sig i kunskaper om att räkna med de båda räknesätten och 

eftersom hon är mer säker på att använda addition använder hon det till största del. En 

annan elev som också fick samma fråga på denna uppgift och hade löst uppgift 2 med hjälp 

av addition uttryckte liknande resonemang kring valet att använda addition eller multipli-

kation. Eleven uttryckte i likhet med Tove att han måste räkna i huvudet hela tiden om han 

använder multiplikation vilket han upplevde som svårt.  

Uppgift 2 

6 vänner bakade bullar. De fick 3 bullar var att äta. 

Hur många bullar hade vännerna bakat? 

Intervjuare: Vilket av de här sätten tycker du är enklast och vilken tycker du går 

snabbast när man räknar? (Intervjuaren pekar på lösningar med upprepad addit-

ion 6+6+6 och 3+3+3+3+3+3, en lösning med gruppering samt en lösning med 

multiplikation).  

Intervjuare: Vilken av dem tycker du är enklast? 

Tove: Den (pekar på 3+3+3+3+3+3). För då kan man räkna tre plus tre också 

sedan ta vad det blir.  

Intervjuare: Är det lättare att komma ihåg vad du har räknat? 

Tove: Ja.  

Intervjuare: Vad går snabbast då? Eller går det snabbast också? 

Tove: Ja, och den i mitten. (6+6+6). 

Intervjuare: Okej, att räkna med multiplikation. Vad kan vara svårt med det? 

Tove: Jag vill helst ha talen framför mig så att jag kan se för annars måste jag 

typ tänka till om det är tre och så. 
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Eleverna Sara och William däremot anser att multiplikation är det enklaste sättet att lösa 

multiplikativt strukturerade uppgifter. De använde sig nästan enbart av det räknesättet vid 

lösning av uppgifterna förutom uppgift 1 och Sara använde addition även på uppgift 5. 

Båda eleverna förklarade i intervjuerna att de kände sig säkra på att använda räknesättet 

multiplikation och använde därför helst det räknesättet vid lösning av multiplikativt struk-

turerade uppgifter. 
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6 Diskussion 

Här diskuteras studiens metod och hur den har påverkat resultatet. Sedan kommer resultatet 

att diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes för materialinsamlingen var att både ha en kvantitativ analys och 

en kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen skapade möjligheter för att göra ett urval 

som gav en bredd av hur elever i årskurs 3 tänker och vad för strategier som de använder 

för att lösa multiplikativt strukturerade uppgifter. Den kvalitativa analysen gjordes genom 

intervjuerna vilket gav möjlighet att få en mer fördjupad bild av hur elever i årskurs 3 

resonerar kring multiplikativt strukturerade uppgifter. 

Den kvalitativa metoden var främst av betydelse för att få reda på frågeställning 3 Vad kan 

påverka elevers val av strategier vid lösning av multiplikativt strukturerade uppgifter som 

inte kan besvaras med en kvantitativ metod eftersom det är svårt att konstruera frågor som 

ger den bredd på vad som kan påverka eleverna och det kan även vara svårt för eleverna 

att själva bedöma vad som har påverkat deras val av strategier. Utöver att besvara den 

tredje frågeställningen gick det genom den kvalitativa intervjun att fördjupa sig mer i vad 

eleverna faktiskt kan om de bara får möjlighet att visa på ett eller flera sätt. Till exempel 

om eleverna kunde använda ett annat tänkande eller strategi i en och samma uppgift. Därför 

var både den kvantitativa- och kvalitativa analysen nödvändig för att först få en variation 

av elever och sedan kunna skapa en större förståelse för vad eleverna faktiskt kan och vad 

som har påverkat dem i deras val av tänkande och strategi i respektive uppgift. 

Det finns tre svagheter i studien. En svaghet är att en annan person aldrig kan veta exakt 

hur någon tänker och det innebär att jag som forskare kan inte med säkerhet veta om ele-

verna använder additivt- eller multiplikativt tänkande när de har löst uppgifterna. Utan det 

jag har fått göra är tolkningar utifrån intervjuerna i relation till Larssons (2013) definition 

om vad för strategier vid lösning av multiplikativt strukturerade uppgifter som visar på 

additivt- respektive multiplikativt tänkande. Den andra svagheten skulle kunna vara att i 

intervjusituationen kan några av eleverna ha sett ett samband mellan lösningar med addit-

ion och lösningar med multiplikation vilket kunde ge en bild av att eleverna kunde använda 

strategier som de vanligtvis inte gjorde. Som säkerhet för att jag inte skulle misstolka in-

formationen fick eleverna lösa ytterligare två uppgifter under intervjun och genom det 

kunde jag göra tolkningar och se vad för tänkande och strategier eleverna faktiskt kunde 
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använda. I och med uppgifterna under intervjun reducerades därmed felaktiga tolkningar. 

Den tredje svagheten i studien skulle kunna vara att uppgifterna som användes i fördiagno-

sen möjligtvis inte gav eleverna möjlighet att visa vad de faktiskt kan. Till exempel uppgift 

1 som endast innehöll två termer var lika effektiv att lösa med additivt tänkande som med 

multiplikativt tänkande eftersom det är lika många siffror att skriva oavsett lösning. Därför 

kan den uppgiften vara överflödig. En styrka i studien är däremot att allt material har ana-

lyserats utifrån ett analysschema vilket gör att analyserna av respektive elevs visade kun-

skaper har undersökts på samma sätt vilket ger en tillförlitlighet till resultatet. Genom ana-

lysschemat har jag även följt tydliga ramar som baseras på tidigare forskning vilket ger en 

styrka i resultatet som presenteras. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet har visat att några elever i årskurs 3 använder olika tänkande alltså additivt- och 

multiplikativt tänkande och olika strategier för att lösa multiplikativt strukturerade uppgif-

ter. Elevers val av lösningar kan förklaras genom lärande teorierna kognitivismen och kon-

struktivismen men även genom annan forskning kring vad som påverkar elever vid lösning 

av multiplikativt strukturerade uppgifter. Det resultatet har visat som ytterligare tre påver-

kande faktorer är uppgifters innehåll, struktur och vilka förkunskaper elever har om räk-

nesätten addition och multiplikation. 

Elevers val av tänkande och strategi när de löser en multiplikativt strukturerad uppgift en-

ligt kognitivismen påverkas av hur elever uppfattar en uppgift (Wyndhamn, Riesbeck & 

Schoultz, 2000). Människor tänker och upplever saker på olika sätt vilket gör att människor 

löser multiplikativt strukturerade uppgifter på olika sätt. Enligt konstruktivistisk teori där-

emot kan resultatet förklaras genom att elever påverkas av hur långt de har kommit i sin 

utveckling av sitt tänkande och hur långt eleverna har kommit i sin utveckling beror på vad 

eleverna tidigare har fått erfara (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). Elever som fått 

lösa multiplikativt strukturerade uppgifter vid flera tillfällen borde enligt kognitivistisk te-

ori ha utvecklat sitt multiplikativa tänkande och val av att välja lämplig strategi mest. 

Forskning däremot lyfter även fram att uppgifters struktur och innehåll påverkar starkt hur 

en elev uppfattar en uppgift och hur elever går tillväga för att lösa en uppgift (Matney, 

Jackson & Bostic, 2013). I resultatet går det att se att eleverna påverkas om en siffra saknas 

i uppgifterna, de påverkas av storleken på talen och de påverkas av uppgifters innehåll. Till 
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exempel visade resultatet från fördiagnosen att strukturen på uppgift 6 gav bättre möjlig-

heter för eleverna att visa på ett multiplikativt tänkande eftersom lösningarna redan var 

utskrivna och istället skulle de förklara hur de kom fram till vilka svar som stämde. Hur 

elever löser olika multiplikativt strukturerade uppgifter kan därför variera beroende på 

uppgift. Något som forskning däremot inte lyfter men som går att se genom att jämföra 

elevernas resultat i fördiagnosen med intervjun är att elevers tänkande och strategier kan 

även variera inom en och samma uppgift. Om en elev till exempel löser en uppgift med 

räknesättet addition och visar på additivt tänkande i till exempel uppgifterna i denna studies 

fördiagnos så betyder inte det att eleven inte kan lösa uppgifterna i fördiagnosen med räk-

nesättet multiplikation och visa på multiplikativt tänkande. Genom denna studie visade 

flera elever under intervjun att de även kunde lösa samma uppgift med multiplikativt tän-

kande och räknesättet multiplikation. I många fall handlar det om just uppgiftens innehåll 

och struktur och vad den uppmanar till. Forskning säger just att det är svårt för lärare att 

konstruera uppgifter som uppmanar elever till att tänka multiplikativt istället för att tänka 

additivt och som konsekvens kan detta leda till att lärare missbedömer elevers kunskaper 

(Matney, Jackson & Bostic, 2013; Empson & Turner, 2006). Det är därför av vikt att lärare 

granskar noga sina val av uppgifter och ger elever möjlighet att visa sina faktiska kun-

skaper. Det är också av vikt att eleverna ska få möjlighet att öva på att lösa olika multipli-

kativt strukturerade uppgifter för att de ska lära sig att välja den mest lämpade strategin för 

att lösa uppgifter.  

6.3 Avslutande ord och vidare forskning 

I kunskapskraven för årskurs 3 står det att elever ska kunna använda huvudräkning med 

alla räknesätt inom talområdet 0-20. De ska även kunna anpassa strategi utifrån uppgift 

(Skolverket, 2011). Kunskapskraven nås inte av alla elever som deltog i fördiagnosen och 

i intervjuerna utifrån de uppgifter som de fick lösa utan några av eleverna behöver få mer 

undervisning om räknesättet multiplikations användningsområden. Det är lärarens uppgift 

att utveckla en undervisning som möjliggör för eleverna att utveckla denna förmåga. För 

att göra det behöver lärare konstruera lämpliga kontextbundna multiplikativt strukturerade 

uppgifter med ett väl genomtänkt innehåll för att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt 

multiplikativa tänkande och lära sig att använda avancerade strategier.  

Som vidare forskning i ämnesområdet vore det intressant att se om det skulle ge någon 

skillnad i resultat om det gjordes en studie med ett liknande syfte som denna undersökning 

men istället för intervjuer som metod för materialinsamling skulle man kunna samla 
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material genom enkätundersökningar där elever får lösa multiplikativt strukturerade upp-

gifter. En enkätundersökning skulle kunna ge en större överblick av vad för strategier och 

tänkande elever i årskurs 3 främst använder vid lösning av multiplikativt strukturerade 

uppgifter eftersom fler elever skulle kunna delta. Genom en enkätundersökning vore det 

även möjligt att dra generella slutsatser om elevers tänkande och strategier. Dessutom tror 

jag att denna studie vore ett bra komplement till en sådan undersökning eftersom man kan 

fundera kring likheter och skillnader i resultaten samt vilka för- och nackdelar som finns 

med respektive metod.  

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till eleverna som har deltagit i studien och som har delat 

med sig av sina tankar.  
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Bilaga 1 

 

Diagnos Problemlösning  Namn: 

 

1. 

Sofie plockade 6 äpplen från ett äppleträd.  

Adrian plockade också 6 äpplen.  

Hur många äpplen plockade Sofie och Adrian tillsammans? 

 

 

2. 

6 vänner bakade bullar.  

De fick 3 bullar var att äta.  

Hur många bullar hade vännerna bakat? 

 

Rita och skriv hur du räknar ut svaret.  

 

 

 

 

 

 

 

Sofie och Adrian plockade ______äpplen tillsammans. 

Rita och skriv hur du räknar ut svaret.  

 

 

 

 

 

 

 

Vännerna hade bakat ______ bullar. 



 

 

 

 

3. 

Samir får 4 kronor varje gång han städar sitt rum.  

Hur mycket pengar får Samir om han städar sitt rum 10 gånger? 

 

 

 

4. 

Martin äter 3 ägg varje dag. 

Hur många ägg äter Martin på 4 dagar? 

 

 

 

 

 

 

 

Rita och skriv hur du räknar ut svaret. 

 

 

 

 

 

 

 

Samir får ______ kronor. 

Rita och skriv hur du räknar ut svaret.  

 

 

 

 

 

 

 

Martin äter ______ ägg på fyra dagar. 



 

 

 

 

5. 

Maja, Alan, Omed och Hanna var ute och plockade svamp.  

De plockade 5 svampar var. 

Hur många svampar plockade de tillsammans? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita och skriv hur du räknar ut svaret.  

 

 

 

 

 

 

 

De plockade ______ svampar tillsammans. 



 

 

 

 

6. 

Rickard köpte 5 bananer.  

Varje banan kostade 3 kronor styck.  

Hur mycket fick Rickard betala för bananerna? 

 

Ringa in de svar som stämmer. 

 

 

5∙3=15               5+3=15               3+3+3+3+3=15               5+5+5=15 

 

 

Berätta varför du ringade in de svaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor examensarbete  

 

1, Gå igenom svaren i diagnosen. Läs varje fråga högt och be dem förklara ytterligare hur 

de har tänkt vid varje uppgift.  

Följdfråga till varje uppgift. 

Går det att lösa uppgiften med ett annat räknesätt?  

Vilket sätt tycker du är enklast att lösa uppgiften på? 

 

Eleverna får lösa ytterligare två frågor: 

2, John köper 6 päron.  

Varje päron kostar 5 kronor. 

Hur mycket får John betala? 

 

Räkna ut på det sätt som du tycker är enklast. Berätta samtidigt hur du gör för att lösa 

uppgiften.  

 

 

 

 

3, Darin, Naomi och Lisa bakar kakor.  

De bakar 4 kakor var.  

Hur många kakor bakar de tillsammans? 

 

Räkna ut på det sätt som du tycker är enklast. Berätta samtidigt hur du gör för att lösa 

uppgiften.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Till vårdnadshavare och elev 

Hej, jag heter Malin Johansson och studerar till grundskolelärare för årskurs F-3. Jag ska 

skriva mitt examensarbete senare i vår där jag undersöker när och varför elever använder 

sig av additiva- respektive multiplikativa strategier. Detta betyder alltså att jag ska för-

söka att ta reda på när och varför elever väljer att använda sig av addition eller multipli-

kation när de ska lösa problemlösningsuppgifter.  

Undersökningen kommer att göras genom en kort intervju på cirka 20 minuter och den 

går ut på att eleven får berätta hur hon/han har gått tillväga för att lösa 6 olika problem-

lösningsuppgifter. Jag kommer inte att använda någon elevs riktiga namn i examensar-

betet utan allt kommer att transkriberas så ingen vet vilka elever som har deltagit i under-

sökningen.  

 

Om eleven kan delta vill jag att både eleven och vårdnadshavare ger ett skriftligt godkän-

nande till att eleven deltar i undersökningen.  

 

Vårdnadshavare  

   

_______________________________________________________________________ 

 

Elev 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


