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Förord 

Den här rapporten bygger på fyra olika, sammanhängande forsk-
ningsstudier. De första två studierna är utförda inom ramen för 
lärarutbildningen med fokus på lärarstudenters ingångskunska-
per i matematik: 

 
• SKUM, Studenters Kunskaper i och Uppfattningar om 

Matematik (Karlsson 2015a; 2015b).  
• MIL, Matematik i Lärarutbildningen (Karlsson 2015a; 

2015b).  

De följande två studierna är utförda i grundskolans årskurs 3 res-
pektive 5 med fokus på elevers förmåga att uppfatta, resonera om 
och att arbeta med multiplikation:  

 
• KOKS, Kommunikation och Konkretisering i grundsko-

lans matematikundervisning. (Karlsson & Kilborn, 2016).  
• Elevers uppfattningar om multiplikativa strukturer. 

Det övergripande syftet med dessa studier är, dels att förstå orsa-
kerna till varför så många av våra lärarstuderande saknar lämpliga 
ingångskunskaper i matematik, dels att inom utbildningen ut-
veckla praxisnära kunskaper i matematikdidaktik av en typ som 
efterfrågas i dagens skola. Vi vill understryka att undervisning i 
matematik är en komplex verksamhet. Det gäller inte bara att be-
härska teorin och didaktiken för det man undervisar om, det gäller 
också att anpassa undervisningen till olika elevers förkunskaper och 
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förmågor. Detta ska ske samtidigt som man som lärare ska admini-
strera verksamheten i klassrummet och ta hänsyn till olika elevers 
sociala behov.  

Vi vill här passa på att tacka Lärarutbildningen och högskole-
pedagogiken vid Södertörns högskola samt Institutionen för na-
turvetenskap, miljö och teknik för deras stöd till projekten. Ett 
speciellt tack vill vi rikta till Boel De Geer och Anna Malmbjer 
som vi samarbetade med inom KOKS-projektet. Sist men inte 
minst vill vi tacka de lärare och elever som genom sin medverkan 
möjliggjort våra klassrumsstudier och intervjuer. 
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1. Bakgrund 

Under åren 2013–2015 studerade vi lärarstudenters ingångskun-
skaper i matematik. Vi kunde då konstatera att många av dem, vid 
kursstarten, hade stora svårigheter att lösa uppgifter som skolelever 
möter redan på mellanstadiet. Som en följd av detta fick de problem 
att följa stora delar av högskolans undervisning i matematik och 
matematikämnets didaktik. Mot denna bakgrund ställde vi oss frå-
gan varför så många studenter saknade grundläggande kunskaper 
i matematik och inte minst orsakerna till detta. 

För att bilda oss en uppfattning om hur studenternas egen 
skolutbildning kan ha sett ut, gjorde vi under de följande åren en 
analys av undervisningen i årskurs 3 och hur den påverkat elever-
nas förmågor i och uppfattningar om matematik två år senare. Vi 
fick därigenom en inblick i hur svensk matematikundervisning 
kan gestalta sig. För en lärarutbildare är detta en intressant in-
formation. Det är genom vår undervisning av morgondagens lä-
rare som vi kan bidra till att förändra och förbättra skolans mate-
matikundervisning. Större delen av den här rapporten handlar 
om klassrumsobservationer som vi utförde i årskurs 3 och de upp-
följande elevintervjuer som vi två år senare utförde i årskurs 5. Vi 
inleder emellertid rapporten med att ge en kort sammanfattning av 
projektet SKUM, Studenters Kunskaper i och Uppfattningar om 
Matematik (Karlsson, 2015a).  

1.1 Lärarstudenternas ingångskunskaper i matematik 
Vid utbildningen av lärarstuderande i matematik har vi under de 
senaste åren kunnat iaktta stora brister i deras kunskaper i mate-
matik. Det gäller då inte den typ av matematik som undervisas på 
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de teoretiska programmen på gymnasieskolan, utan den grund-
läggande matematik de har mött (eller borde ha mött) i grundsko-
lan. Eftersom studenterna i fråga redan antagits till utbildningen 
fann vi det viktigt att kartlägga deras aktuella kunskaper i grund-
läggande matematik. Avsikten med det var att anpassa undervis-
ningen till deras förmågor utan att samtidigt sänka kraven på ut-
bildningens kvalitet. Vi redovisar här några av resultaten från den 
diagnos som vi erbjöd studenterna (Karlsson & Kilborn, 2017). Di-
agnosen gavs vid kursstarten för studenter med inriktning mot års-
kurs 4–6 och resultaten redovisas i sin helhet i Karlsson (2015 a): 

Beräkna   av 0,16. Beskriv hur du har tänkt. 

Bara var tredje student fick rätt svar på uppgiften. Närmare hälften 
av studenterna skrev om uppgiften i decimalform som  0,25 · 0,16 och 
använde sig sedan av en algoritm som flera av dem inte behärs-
kade. De vanligaste felaktiga svaren var 0,4 eller 4, vilket tyder på 
bristande taluppfattning. Mer än var fjärde student gav kommen-

tarer som: ”Kommer inte ihåg hur man gör”. Innebörden av  av 
0,16 är i själva verket 0,16 dividerat med 4, vilket ett fåtal studenter 

använde sig av. Ännu enklare blir det om man tänker  av 16 hun-
dradelar som ger svaret 4 med enheten hundradelar, alltså 0,04.  

Beräkna 0,4 / 0,1. Beskriv hur du har tänkt. 

Varannan student löste uppgiften korrekt, men nästan ingen av 
dem kunde beskriva hur de tänkt. Var tredje student, fick svaret 
0,4. Eftersom 0,4 / 1 = 0,4, så är det inte rimligt att även 0,4 / 0,1 = 
0,4. Det här visar att många av studenterna inte reflekterade över 
rimligheten av sina svar. Ingen av studenterna resonerade i termer 
av innehållsdivision, alltså hur många gånger 0,1 ryms i 0,4. Ingen 
av dem bytte heller enhet till tiondelar vilket ger den enkla divis-
ionen 4 / 1 = 4.  

Utför divisionen 864 / 8 i en lämplig algoritm. 
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Med tanke på att skriftlig räkning är ett centralt innehåll i årskurs 
4–6, var det intressant att studera om studenterna behärskade en 
divisionsalgoritm. Mindre än hälften av studenterna räknade rätt 
på uppgiften, de flesta av dem med hjälp av hemmagjorda meto-
der. Var fjärde student fick svaret 18, vilket tyder på en mindre 
bra taluppfattning. Ett enkelt överslag visar ju att svaret måste 
vara betydligt större än så, eftersom redan 800 / 8 ger svaret 100. 
Här ser vi ett nytt exempel på studenters oförmåga att resonera 
och reflektera över vad de gör.  

Beräkna  ·  . Beskriv hur du har tänkt. 

 

Svar 1 a 4a2 a2/4 2a 4a a4 Ej löst Summa 

Frekvens 12 6 3 6 3 1 1 22 54 

Bara 22% av studenterna kunde lösa den här uppgiften samtidigt 
som hela 41% av dem inte visste hur de skulle göra: ”Har ingen 
aning”, ”Vet verkligen inte”, ”Kommer inte ihåg” … Detta tillsam-
mans med de typer av felräkningar som har gjorts bekräftar att 
studenter har uppenbara svårigheter med grundläggande algebra. 
(Karlsson & Kilborn, 2015 b) 

Vad uppgiften handlar om är begreppet (multiplikativ) invers. 

Som exempel har talet 7 en invers  vilket innebär att       7 ·  = 1. 

På motsvarande sätt är  och  varandras inverser och produkten 
är 1. Den som förstår denna grundläggande räkneregel ser direkt 

att  ·  = 1.  
För den som inte förstår detta finns det en rad alternativ.  
 

• Parametern a står för ett tal. Med lite fantasi är det därför bara 
att pröva vad som händer för några värden på a. För a = 1 får 

vi  ·  = 1, för a = 2 får vi  ·  = 1, för a = 4 får vi  ·  = 1, 
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osv. Det är anmärkningsvärt att ingen av studenterna har an-
vänt sig av denna enkla metod.  

• I skolan lär man sig att  ·  = , vilket kan förkortas till 1. 

Vi återkommer till detta senare och reder då ut relationen mellan 
multiplikation och division.  

Beräkna  /   . Beskriv hur du har tänkt 

Den här uppgiften är kanske den mest intressanta. Här var det 
återigen bara var fjärde student som fick rätt svar. Hälften av stu-
denterna gav inte något svar alls och kommenterade återigen 
detta med: ”Vet inte”, ”Har inte en aning”, ”Kommer inte ihåg” 
etc. (Karlsson & Kilborn, 2015b) 

För den som reflekterar över innebörden av division, borde det 
vara uppenbart att en division av ett tal med sig självt ger svaret 1. 
(Givetvis med undantag av talet 0.) Uppenbarligen var variabeln 
a så skrämmande, att många av studenterna inte ens vågade reso-
nera och reflektera över vad a kan stå för. Med lite eftertanke 
kunde de ha prövat med att ersätta a med 2 vilket ger 1 / 1 = 1 eller 
med 4 vilket ger 2 / 2 = 1 eller med 6 som ger 3 / 3 = 1. Steget 
därifrån till att förstå poängen är kort.  

Ett skäl till varför studenters kunskaper ser ut så här beskrivs 
av Marton och Booth (2000) som menar att skolans matematik-
undervisning handlat om ett ytinriktat lärande:  

Det som utmärker ett sådant lärande är ett fokus på beteckningen 
(i det här fallet själva texten), medan en djupinriktning fokuserar 
på det betecknade (i det här fallet textens innebörd). (s. 40)  

Samtidigt har det av tradition ansetts att det är enkelt att under-
visa i matematik, vilket diskuteras i rapporten Svårt att lära – lätt 
att undervisa? (G. Emanuelsson, 2001). Det anses vara en vanlig 
uppfattning bland lärare att matematikundervisning är något 
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man lär sig efter hand genom praktiskt arbete. Detta avfärdas kate-
goriskt av Ball och Bass (2000):  

We assume that the integration required to teach is simple and 
happens in course of the experience. In fact, however, this does 
not happen easily, and often not happens at all. (s. 86)  

Det här leder till en angelägen fråga, nämligen vilken uppfattning 
om matematik och inlärning som har lett till en sådan syn på sko-
lämnet matematik. Det är sådana uppfattningar som enligt Paja-
res (1992) utgör ett filter genom vilket läraren/eleven ser sin om-
värld, i det här fallet matematiken. Samtidigt måste vi vara med-
vetna om att studenternas uppfattningar ofta är väl inrotade och 
svåra att förändra (Pehkonen, 2001). Carlgren och Marton (2001) 
redovisar en liknande uppfattning om att lärares kunskaper är 
nedärvda i den meningen att de tillhör en tradition som är känd 
av såväl kolleger som elever:  

Färdigheter och kunskaper, utgörande ett slags kollektivt intel-
lekt som nedärvs från generation till generation genom inlärning, 
har utgjort mänsklighetens i särklass främsta, och till att börja 
med enda, vapen i kampen för överlevnad. (s. 13)  

Lika ofta som det här nedärvda intellektet kan bli ett stöd för 
undervisningen, kan det leda till ett reflektionslöst agerande. 

1.2 Multiplikation och division.  
Att studenternas uppfattningar utgör ett filter genom vilket de ser 
omvärlden (Pajares, 1992) och att dessa uppfattningar är svåra att 
förändra (Pehkonen, 2001) blev tydligt på den tentamen studen-
terna fick i slutet av kursen. Uppgifterna handlade om att de skulle 
förklara (för en tänkt elev på mellanstadiet) hur man kan utföra 
några enkla operationer med tal i bråkform. Ett typiskt exempel 
är hur studenterna löste och förklarade följande uppgift (Karls-
son, 2015a). Uppgifter av det här slaget finns i kurslitteraturen och 
hade diskuterats under föreläsningar och seminarier:  
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Visa med bilder och förklara med ord hur man beräknar en fjär-
dedel av en halv. 

Varannan student räknade, av olika skäl, fel på uppgiften. Innan 

vi reder ut orsakerna till detta konstaterar vi att innebörden av  

av  är en division av  med 4, alltså att man ska dela upp  i 4 lika 
stora delar och sedan ta en sådan andel. Detta är analogt med att 

ta  av 8, som innebär en division av 8 med 4. Få av studenterna 
använde sig av denna enkla tolkning. De flesta av dem använde 
sig istället av procedurella metoder där de på olika sätt försökte 
tolka ordet ”av”. 

En tolkning var att ”av” betyder multiplikation och att inne-

börden av  av  är  · . Flera av studenterna hade problem med 
att utföra multiplikationen i bråkform och ingen av dem kunde för-
klara varför det här sambandet gäller. En vanlig lösning var 0,25 ∙ 
0,5. En intressant fråga är om någon av dem som skulle ha beräk-

nat  av 8 som  ∙ 8 och utfört beräkningen   0,25 ∙ 8. 

En annan tolkning var att  av  =  / . Detta gav givetvis ett 
felaktigt svar och svårigheter med att förklara. Ett typiskt svar var 

”Vi sätter in våra värden.  /  = 
∙∙  =  ”.  

Flera av studenterna blandade samman formlerna för multi-
plikation och division av tal i bråkform. En förklaring till detta 
kan vara att studenterna, när de gick i grundskolan, inte lärde sig 

uppfatta multiplikationens struktur, såsom att 2 är inversen till , 

alltså att 2 ∙  = 1. Det innebär i sin förlängning att de inte heller 

förstår varför  /  = 
∙∙ . För dem är detta bara en procedur.  

Mot den här bakgrunden väcktes vårt intresse för att ta reda på 
orsakerna till studenternas tillkortakommanden. Vår hypotes är 
att de vid sitt första möte med multiplikation inte har fått grepp 
om enkla, grundläggande multiplikativa strukturer såsom räkne-
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lagarna betydelse och relationen mellan multiplikation och divis-
ion. De har därmed tvingats lösa relativt enkla uppgifter med hjälp 
av formler som de inte förstår. Eftersom studenterna kommer från 
olika skolor och olika kommuner så kan de brister vi kunnat kon-
statera inte härledas till någon speciell lärare, skola eller kommun. 
Bristerna måste vara av generell natur. Det är orsakerna till detta vi 
vill kartlägga, dels för att bättre kunna möta lärarstudenternas be-
hov av stöd, dels för att bättre förbereda dem inför sin lärarroll. 
Som ett led i detta inleder vi med att studera några kursplaner i 
grundskolans matematik. Kanske kan vi där finna något svar. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

När vi studerade lärarstudenters uppfattningar om och förhåll-
ningssätt till multiplikation blev vi intresserade av orsakerna till 
det mindre bra resultatet på våra diagnoser. Trots att studenterna 
kommer från olika kommuner ser deras uppfattningar och miss-
uppfattningar om multiplikation ut på i stort sett samma sätt. Det 
är därför troligt att det finns en gemensam bakgrund till detta fe-
nomen. En följdfråga är vad detta innebär för morgondagens lä-
rare. Forskare som Pajares (1992) menar att lärare och lärarstuden-
ter har tillägnat sig sina uppfattningar och attityder till ämnet ma-
tematik redan i skolan. Samtidigt utgör dessa uppfattningar och at-
tityder ett filter för hur de senare kommer att uppfatta såväl lärande, 
läraryrket som den undervisning som erbjuds på högskolan. Mot 
denna bakgrund vill vi studera vad som händer när elever i skolan 
för första gången möter multiplikation och multiplikationstabellen. 
Vår första forskningsfråga är därför: 

 
• Hur ser en lektion ut när man i årskurs 3 introducerar 

multiplikation och multiplikationstabellen? 

Forskare som Pehkonen (2001) delar Pajares uppfattning men 
menar också att många sådana uppfattningar är så väl inrotade att 
de är svårt att förändra dem. Ofta är det dessutom så att de ned-
ärvs från lärare till elever. Detta leder till nästa forskningsfråga, 
nämligen hur tidigt eleverna bygger upp sina uppfattningar och 
attityder till matematik. Efter två år följde vi därför upp vår studie, 
och eleverna går nu i årskurs 5. Detta leder till vår andra forsk-
ningsfråga: 

 



 
 

D E T  R Ä C K E R  O M  D E  F Ö R S T Å R  D E N  

 16 

• Hur har elevernas uppfattningar om, och förmåga att 
uppfatta, multiplikation och multiplikationstabellen för-
ändrats från årskurs 3 till årskurs 5? 

Innan vi går vidare vill vi konstatera att lektioner i samma årskurs, 
och med samma innehåll, kan se olika ut och leda till helt olika 
resultat. Vi citerar Niss (2001): 

Eftersom undervisningen i och inlärning av matematik alltid äger 
rum i ett sammanhang, på en viss plats och vid en viss given tid-
punkt (och därmed är underkastad flera olika tämligen speciella 
betingelser och omständigheter), måste vi ta med i beräkningen 
att generaliserbarheten och det universella i matematikdidakti-
ken rymmer vissa begränsningar i tid och rum. (s. 31) 

Det här innebär, att oberoende av vilka klasser man än studerar 
och hur väl genomtänkta observationer eller elevintervjuer man än 
gör, så kan man inte generalisera resultaten till klasser med andra 
betingelser. Vad man däremot kan göra är kvalitativa iakttagelser 
som leder till en övergripande förståelse för vad som händer. Vårt 
övergripande syfte med den här studien är att förstå orsaker till 
våra lärarstudenters tillkortakommanden i matematik.  

Utgående från svaren på de två första forskningsfrågorna vill 
vi pröva vår hypotes om att orsakerna till våra lärarstudenters 
uppfattningar och, ofta negativa, attityder grundläggs relativt ti-
digt i skolan. Vår tredje forskningsfråga är därför: 

 
• Kan det finnas något samband mellan lärarstudenters 

kunskaper i, uppfattningar om och attityder till matema-
tik och den undervisning de fått under tidiga skolår?  
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3. Från mål i Lgr 80  
till syfte i Lgr 11 

Under de senaste årtiondena har det skett mycket stora föränd-
ringar i våra läroplaner, inte minst i ämnet matematik. Detta blir 
tydligt om man jämför kursplanerna för grundskolan i Lgr 80 
(Skolöverstyrelsen, 1980) och i Lgr 11 (Skolverket, 2011a). Stora 
förändringar i kursplaner innebär samtidigt att nya och helt andra 
krav ställs på lärarnas undervisning och på de förmågor eleverna 
förväntas utveckla.  

3.1 Kursplanen i Lgr 80 
Vi börjar med att studera kursplanen i matematik i Lgr 80. Man 
inleder där med att beskriva målen för undervisningen: 

Undervisningen i matematik skall utgå från elevernas erfaren-
heter och behov och förbereda dem för rollen som vuxna med-
borgare. Eleverna skall därför i första hand skaffa sig god förmåga 
att lösa sådana matematiska problem som vanligen förekommer 
i vardagslivet. Detta innebär att eleverna genom undervisningen 
skall förvärva 

 

• säkerhet i numerisk räkning med och utan hjälpmedel, 
• färdigheter i huvudräkning och överslagsräkning, 
• kunskaper i främst procenträkning, praktisk geometri, en-

heter och enhetsbyten samt beskrivande statistik. (s. 98) 

Fokus i Lgr 80 ligger alltså på säkerhet och färdigheter i att räkna. 
Visserligen står det på nästa sida i kursplanen att ”eleverna ska 
upptäcka behovet av att kunna använda matematik”, att de ska 
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”känna tillfredsställelsen av att kunna tillämpa inlärda färdig-
heter” och att man som lärare ska ”ta tillvara elevernas nyfikenhet 
och fantasi samt utveckla deras logiska tänkande”, men det är må-
len som står i fokus för läraren. Man kan sammanfatta detta som 
att det primära målet är att eleverna ska lära sig lösa sådana pro-
blem som förekommer i vardagslivet och att det förutsätter en rad 
färdigheter. 

Kursplanen i Lgr 80 får ses som en reaktion mot den tidigare 
kursplanen Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) som byggde på den 
så kallade Nya matematiken. Trots en omfattande kompetensut-
veckling av lärare (Matematik NU, 1969), med inlämning av test 
per korrespondens, kunde kursplanens innehåll inte förankras i 
lärarkåren. Detta ledde till uppenbara problem i undervisningen 
(Lindström, 1968; Kilborn, 1974; Kilborn m. fl. 1977). 

I samband med den decentralisering som ägde rum under 
1990-talet övertog kommunerna ansvaret för skolan. Det innebar 
att den detaljstyrning av ämnesinnehållet som finns i kursplanen 
till Lgr 80 och dess kommentarmaterial (Skolöverstyrelsen, 1982) 
inte längre var aktuell. I den nya läroplanen Lpo 94 övergick istäl-
let ansvaret för målskrivningen (den lokala pedagogiska plane-
ringen) till kommuner och lärare. För att inte ta ansvaret från 
kommuner och lärare blev därför målen i Lpo 94 vaga och gene-
rellt formulerade. Målen beskrivs dessutom bara för årskurs 5 och 
årskurs 9. Denna förändring kritiserades av bl.a. Linde (2000) som 
menade att lärarna enbart var utbildade för att implementera 
kursplaner, inte för att skriva kursplaner.  

Vissa nyheter infördes i kursplanen till Lpo 94, såsom målskriv-
ning på två nivåer: uppnåendemål och strävansmål, men ur en ma-
tematikdidaktisk synvinkel är skillnaderna gentemot Lgr 80 relativt 
små. Fortfarande utgick man från mål även om målen skulle formu-
leras lokalt. År 2000 gjordes en viss revidering av Lpo 94.  

3.2 Kursplanen i Lgr 11 
När man studerar kursplanen för matematik i Lgr 11 (Skolverket, 
2011a), öppnar sig en helt annan värld. Nu möter man inte några 
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mål i inledningen utan i stället en beskrivning av syftet med 
undervisningen. Man läser bland annat att:  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 
matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i 
olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjligheter att 
uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, for-
mer och samband. (s. 62) 

Kursplanens syfte sammanfattas så här i form av fem förmågor: 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sam-
manfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik 
samt värdera valda strategier och metoder 

• använda och analysera matematiska begrepp och sam-
band mellan begrepp 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att 
gör beräkningar och lösa rutinuppgifter 

• föra och följa matematiska resonemang och 
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala 

om, argumentera och redogöra för frågeställningar, be-
räkningar och slutsatser. (s. 63) 

Under loppet av 30 år har alltså ett fokus på målen för undervis-
ningen fått lämna plats för ett övergripande syfte. Det handlar nu 
inte om vad eleverna ska kunna utan vilka förmågor de ska ut-
veckla. Man kan också uttrycka detta som att undervisningen ska 
handla om matematik, inte om att räkna. Eleverna ska bland annat 

 
• ges möjligheter att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska mönster, former och samband 
• utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska 

begrepp 
• kunna formulera sig med matematikens uttrycksformer 
• argumentera logiskt och föra matematiska resonemang 
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• ges möjligheter att reflektera över matematikens bety-
delse, användning och begränsning  

En intressant fråga är hur en lärare eller lärarstuderande som själv 
är utbildad enligt en tidigare läroplan uppfattar detta nya bud-
skap. Förmår de ackommodera detta, alltså förändra sin syn på 
skolämnet matematik, eller förmår de bara assimilera, alltså an-
passa den nya synen på ämnet till sin gamla uppfattning. Och vad 
blir konsekvenserna av detta i det senare fallet? 
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4. Från kursplanens syfte  
till skolans verklighet 

Vi kan konstatera att skillnaden i synen på kunskap skiljer sig 
markant mellan Lgr 11 och tidigare kursplaner. Kursplanen i Lgr 
11 bygger på en modern syn på matematikämnets didaktik, influ-
erad av framför allt Niss och Højgaard Jensen (2002) och Kilpa-
trick, Swafford och Findell (2001). Det har nu gått flera år sedan 
Lgr11 kom ut. Det finns därför anledning att reflektera över vilket 
genomslag den nya läroplanen har haft i skolans undervisning. 
Har lärarna förstått kursplanens syfte på ett sådant sätt att de 
förmår omsätta det i praktisk undervisning och vilket stöd för 
detta får de i dagens läromedel? 

Att anpassa undervisningen till en ny läroplan är inte så enkelt. 
En av svårigheterna beskrivs av Arfwedson och Arfwedson (2002): 

Det finns en tendens, att lärare tenderar att solidarisera sig med 
den läroplan som gällde när de själva startade i yrket. I den läro-
plan och i den tidens samhälle och ”skolideologi” gjorde man sina 
viktigaste investeringar: under de första åren i yrket skaffade man 
sig den grundläggande yrkeskunskapen och skaffade sig person-
liga ”verktyg” för att klara jobbets många krav. (s. 190)  

Man kan jämföra detta med vad Pajares (1992) och Pehkonen 
(2001) skriver om elevers uppfattningar som, dels utgör ett filter 
för att uppfatta omvärlden, dels är svåra att förändra. Till detta vill 
vi lägga en läroplansteoretisk dimension. Mellan Lgr 80 och Lgr 
11 har det skett en decentralisering av flera av de beslut som fattas 
i skolan. Detta gäller inte minst undervisningens innehåll. Redan 
i Lpo 94 var målen allmänt hållna och det saknades en precisering 
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som präglade kursplanerna till och med Lgr 80. En förutsättning 
för att ett decentraliserat system ska fungera är att de lokala tolk-
ningar av kursplanerna som lärarna förväntas utarbeta har hög 
kvalitet och att de mål som ställs upp är utvärderingsbara. Om 
detta skriver Linde (2000): 

Reformerna av grundskolan och gymnasieskolan med den delta-
gande målstyrningen från och med 1994 års läroplaner innebär en 
stor lokal frihet. Friheten innebär också stora krav på lärare och 
skolledare att lokalt finna vägarna för att nå de mål som föreskri-
vits. Det har inte tidigare ingått som en del av lärares profession 
att delta i kursutveckling, utan det har varit att tillämpa innehålls-
liga föreskrifter i sin personliga undervisningsrepertoar. (s. 6) 

En så här stor förändring i lärarens arbete, alltså att inte bara för-
verkliga innehållet i en kursplan, utan även att skriva den i form 
av en pedagogisk planering, kräver helt andra kunskaper än de 
flesta lärare kunnat tillgodogöra sig under sin utbildning eller 
kompetensutveckling. Det här blir speciellt problematiskt med 
tanke på trenden att läraren ska frigöra sig från beroendet av läro-
medel. En intressant följdfråga är därför varifrån dagens lärare 
hämtar sitt stöd och sin inspiration? 

I detta sammanhang vill vi knyta an till den amerikanska forsk-
ning som bygger på omfattande studier med videoinspelningar av 
vad som faktiskt sker i klassrummen under matematiklektioner 
(Stigler & Hiebert, 1999). De menar att det finns stora skillnader 
mellan vad som förväntas av lärarna enligt styrdokumenten och 
vad som faktiskt sker i klassrummen: 

Although most U.S. teachers report trying to improve their teach-
ing with current reform recommendations in mind, the videos 
show little evidence that change is occurring. Furthermore, when 
teachers do change their practice, it is often in only superficial 
ways. (s. 12)  
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Stigler och Hiebert menar, att vad lärarna i USA tagit till sig av de 
senaste reformerna på skolområdet, ofta är en ny pedagogisk re-
torik, men att de inte förmått översätta de nya idéerna till prak-
tiskt klassrumsarbete. De menar också att de resurser som lagts på 
forskning och utvecklingsarbete inte har följts upp med motsva-
rande satsning på att hjälpa lärare att implementera resultaten i 
skolans undervisning:  

In the United States, little money is spent on educational research 
– that is, on finding out which educational initiatives work and 
which do not. (s. 23) 

Vi menar att situationen är likadan i Sverige, alltså att inte heller 
våra lärare har fått tillräcklig hjälp att tolka kursplanen i matema-
tik på ett konkret plan och att de därför inte förmår omsätta de 
grundläggande idéerna i praktisk undervisning. En naturlig följd-
fråga är vilken kompetens som finns bland dem som arbetar med 
lärarutbildning och kompetensutveckling av lärare? Ett rakt svar 
på detta ges i SOU 2004:97:  

Bristerna på forskarutbildade lärarutbildare och lärare i matema-
tik och matematikdidaktik är omfattande. Det är därför lång väg 
att gå för att nå upp till en acceptabel internationell nivå gällande 
matematikdidaktik som vetenskapsområde inte minst med tanke 
på de ambitioner som finns för skolan och i samhället. I dagsläget 
är det stort avstånd mellan det kunnande om matematikutbild-
ning som dokumenteras i internationella forskningsrapporter 
och tidskrifter och det kunnande som tillämpas i svenska klass-
rum. (s. 62) 

Detta får stöd av Lundgren och Broady i Lärarnas tidning (2012). 
Lundgren uttrycker där sin mening att studenterna borde studera 
mera själva: ”Lärarutbildningen tillhör inte på det sättet den aka-
demiska kulturen”. Han menar också att studenternas sämre för-
utsättningar bör följas upp med högre och tydligare krav, vilka i 
sin tur måste följas upp: 
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Forskningen visar att ett utbildningssystem som är tydligt, med 
klara regler och krav är det bästa för elever som kommer från mer 
studieovana hem. 

Broady preciserar lärarutbildningens problem genom att påpeka 
att antalet lärarstudenter med gymnasiebetyg under meritvärdet 
12 har tredubblats sedan början av 1990-talet. Han fortsätter: 

Lärarutbildningen blir sämre. Lärosätena anpassar utbildningen 
till studenterna och sänker ribban. Eftersom i stort sett alla som 
söker tas in vill man få dem igenom utbildningen på något sätt.  

Det påpekas även i artikeln att antalet undervisningstimmar i lä-
rarutbildningen är alltför få:  

Antalet lärarledda lektioner för lärarstudenterna har också mins-
kat kraftigt: 1970 hade man 24 timmar i veckan, 2010 endast 9 
timmar i veckan. 

En viktig fråga i det här sammanhanget är varför det går så trögt för 
lärare att förändra sin undervisning och anpassa den till ny forsk-
ning och nya kursplaner. Ett svar på detta ges av Pajares (1992). Vad 
han lyfter fram är att de uppfattningar om, och attityder till, ämnet 
matematik som man finner bland studenter och lärare, har de oftast 
tillägnat sig redan i skolan. Dessa uppfattningar och attityder ut-
gör i sin tur ett filter för hur de senare kommer att uppfatta såväl 
lärande, läraryrket som den undervisning som de erbjuds på hög-
skolan. Motsvarande problem gäller enligt Arfwedson och Arf-
wedson (2002) för kompetensutvecklingen av lärare. 

En annan forskare, Pehkonen (2001), menar att lärares upp-
fattningar om matematik är individuella och bygger på erfaren-
heter de har med sig, inte minst från sin egen skolgång. Många 
uppfattningar ärvs alltså från lärare till elev. Lärarens uppfatt-
ningar av ämnet påverkar enligt Pehkonen undervisningen och 
därmed hur elevernas uppfattar ämnet och hur de lär sig ämnet, 
såsom ”att matematik är svårt att förstå”, att ”det är bara att lära 
sig formler” eller att ”det är svaret som räknas inte metoden”. 
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Många sådana uppfattningar är väl inrotade och svåra att för-
ändra. När eleverna (studenterna) senare möter ett nytt fenomen 
eller en ny metod är de mer benägna att tolka (assimilera) det nya 
de möter utifrån från sin aktuella uppfattning än att anpassa (ack-
ommodera) sin uppfattning till det nya. Detta leder till intellektuella 
konflikter, vilket vi har beskrivit i avsnitt 1.1. Posner, Strike, Hew-
son och Gettzog (1982) kallar detta för en ”Conceptual Change”: 

For them, accommodation may be a process of taking an initial 
step toward a new conception by accepting and then gradually 
modifying other idea, as they more fully realize the meaning and 
implication of these new commitments. (s. 223) 

Att på det här sättet byta ut sina begrepp mot helt nya, är inte så 
lätt, menar Posner m.fl., som även varnar för att misslyckanden 
med att assimilera kan leda till anomalier i tänkandet. 

Cuban (1993) har studerat hur amerikanska lärare ur ett hun-
draårsperspektiv har ändrat sitt sätt att undervisa. Hans slutsats är 
att varje reform inom skolans område kräver att lärare breddar 
och fördjupar sina didaktiska kunskaper och färdigheter. Samti-
digt lyfter han fram vikten av att de får stöd för att förstå syftet 
med, och idéerna bakom, nya reformer. Detta är en förutsättning 
för att de ska kunna ändra sin uppfattning om undervisningen 
och anpassa den till reformen.  
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5. Didaktisk ämnesteori  
i matematik 

Matematiken har en egen struktur som bör genomsyra undervis-
ningen från förskoleklass till gymnasium. Det är samma räknela-
gar som gäller för naturliga tal på lågstadiet, för rationella tal på 
mellanstadiet, för irrationella tal på högstadiet och för komplexa 
tal på gymnasieskolan. En viktig del av den didaktiska ämnesteo-
rin är att lyfta fram sådana samband. Eleverna ska inte behöva 
börja om från början så fort de möter ett nytt talområde eller en 
ny kontext. Det här innebär att de didaktiska ämneskunskaperna 
är speciellt viktiga för de lärare som undervisar under de första 
skolåren, eftersom eleverna då lägger grunden till att bygga upp 
sitt matematiska vetande, samtidigt som de börjar bilda sig upp-
fattningar om och attityder till ämnet. Det är detta vi vill reda ut i 
det här avsnittet. 

5.1 Matematik och didaktik 
Det fanns länge ett motstånd mot att se kopplingen mellan lärares 
ämneskunskaper och elevers prestationer i ämnet. Som exempel 
menade man i School Mathematics Study Group (1972) att det 
inte finns något samband mellan lärares matematikkunskaper och 
elevers studieresultat i ämnet. Några år senare kom Eisenberg 
(1977) fram till samma resultat. Efter didaktikens genombrott på 
1980-talet blev bilden en helt annan. Fennema och Franke (1992) 
menar att ingen idag ifrågasätter att lärarens kunskaper är en av-
görande faktor, kanske den mest avgörande, för vad elever lär sig 
av undervisningen. De får stöd för detta av en rad matematikdi-
daktiska forskare. Hur kan man då förklara dessa rakt motsatta 



 
 

D E T  R Ä C K E R  O M  D E  F Ö R S T Å R  D E N  

 28 

uppfattningar om ämneskunskapernas betydelse för en lärare som 
undervisar i matematik? Det bästa svaret på frågan ger Ma (1999) 
efter att ha jämfört undervisningen i Kina och USA: 

I found that although U.S. teachers may have been exposed to 
more advanced mathematics during their high school or college 
education, Chinese teachers display a more comprehensive know-
ledge of the mathematics taught in elementary school. (s. xx) 

In concluding, I would like to return to my original concern about 
mathematics education of children in the United States. Having 
considered teachers’ knowledge of school mathematics in depth, 
I suggest that to improve mathematics education for students, an 
important action that should be taken is improving the quality of 
their teachers’ knowledge of school mathematics. (s. 144) 

Ma som arbetat med Shulman och delar hans syn på Pedagogical 
Content Knowledge (Shulman, 1986, 1987) finner att den mer avan-
cerade matematik (ofta på bachelornivå), som de amerikanska lä-
rarna har, inte svarar mot den didaktiska ämnesteori som krävs för 
att undervisa på elementary school. Det är inte den typen av äm-
neskunskaper som leder till bra studieresultat för eleverna:  

For example, my elementary school teacher’s knowledge of the 
two models of division may not be common among high school 
or college teachers. This kind of knowledge of school mathemat-
ics may contribute significantly to what Shulman (1986) called 
pedagogical content knowledge – the ways of representing and 
formulating the subject that make it comprehensible to others. 
(Ma, 1999. s. xx) 

Enligt Ma (1999) var de amerikanska lärarna fokuserade på ämnet 
i sig, inte på didaktikens kärnfrågor: NÄR, VAD, HUR och VAR-
FÖR: 

The more I saw of elementary mathematics teaching and research 
in the United States the more intrigued I became. Even expert 
teachers, experienced teachers who were mathematically confi-
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dent, and teachers who actively participated in current mathemat-
ics teaching reform did not seem to have a thorough knowledge of 
the mathematics taught in elementary school. (s. xix)  

I ett försök att reda ut de här begreppen introducerade Johansson 
och Kilborn (1986) begreppet didaktisk ämnesteori:  

Det är vår uppfattning att den grundläggande orsaken till dessa skill-
nader i val av innehåll ligger i det faktum att vi saknar en didaktisk 
ämnesteori, en ämnesteori för skolämnet matematik. Denna teori 
går inte att härleda ur den akademiska disciplinen matematik. 

Vi måste skapa forsknings- och analysmetoder som hjälper oss 
att bygga upp helhetsstrukturer för skolmatematikens innehåll, 
giltiga inte bara inom lokala fält eller för enskilda kurser eller sta-
dier. Vi måste utveckla beskrivningskategorier som ger oss kon-
troll över kvalitativa skillnader mellan olika typer av innehåll. I 
dagsläget finns enbart fragment av en sådan kunskapsbildning. 
(s. 92-93) 

Detta gavs en mer konkret innebörd av Kilborn (1989, 1990, 1992) 
i en serie kursböcker, avsedda för lärarutbildning, med temat ”Di-
daktisk ämnesteori för lärare”.  

På det internationella planet introducerade Schulman (1986) 
samtidigt begreppen Subject Matter Knowledge (SMK), Pedago-
gical Content Knowledge (PCK) och Curriclar Knowledge. Han gav 
oss därmed begrepp och ett språk för att diskutera vilka kunskaper 
en lärare bör ha och exemplifierar vad han menar med PCK på 
följande sätt:  

Within the category of pedagogical content knowledge, I include 
the most regularly taught topics in one’s subject area, the most 
useful forms of representations of those ideas, the most powerful 
analogies, illustrations, examples and demonstration – in a word, 
the ways of representing and formulation the subject that make it 
comprehensible to others. (s. 9) 

Shulman (1995) modifierar senare detta och menar att PCK även 
omfattar 
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an understanding of what makes the learning of specific topics easy 
or difficult; the conceptions and preconceptions that students of 
different ages and backgrounds bring with them to the learning of 
those most frequently taught topics and lessons. (s. 130)  

Schulmans kategorier har successivt modifierats och förfinats. En 
sådan utveckling är gjord av Hill, Ball och Schilling (2008) och 
kallas MKT, Mathematical Knowledge for Teaching. De delar upp 
PCK och SMK i underkategorier på följande sätt: 

 
PCK SMK 

KCS: Knowledge of Content and 
Students 

CCK: Common Content Know-
ledge (matematiken utanför 
skolan) 

KCT: Knowledge of Content and 
Teaching 

 

SCK: Specialized Content 
Knowledge (matematiken i 
skolans undervisning)  

Knowledge of Curriculum  Knowledge at the Horizon 

En vanlig missuppfattning är att avsaknad av ämnesdidaktiska 
kunskaper kan kompenseras med en allmänpedagogisk eller all-
mändidaktisk skicklighet. Men Pedagogical Content Knowedge 
kan enligt Baumert m.fl. (2010) inte existera utan Content Know-
ledge. Hur ska man kunna undervisa om ett innehåll man själv 
inte behärskar? En annan vanlig missuppfattning är att den mate-
matik man undervisar i lägre årskurser är så enkel att den inte krä-
ver någon teori. Ma (1999) menar tvärtom att detta inte alls är nå-
got enkelt och lättköpt: 

Elementary mathematics is not superficial at all, and anyone who 
teaches it has to study hard in order to understand it in a com-
prehensive way. (s. 146)  
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Man kan till detta lägga det faktum att dagens kursplaner i mate-
matik ser annorlunda ut än de gjorde på 1900-talet. Målen i kurs-
planerna har ersatts med syften och det som prioriteras i dag är 
elevernas förmågor. En lärare behöver därför helt andra ämnesdi-
daktiska kunskaper än tidigare, inte minst för att kunna bedöma 
olika elevers förmågor. 

Ball och Bass (2000) lyfter fram ytterligare en aspekt av lärares 
ämneskunnande, nämligen att det inte är tillräckligt att man själv 
klarar av den matematik man undervisar om: 

… most people assume that what the teachers need to know is 
what they teach. Many would also add to the list, arguing that 
teachers must know more in order to have a broad perspective on 
where the students are heading. However, to assume that this suf-
fices is to assume that the enactment of the curriculum relies on 
no other mathematical understanding or perspective. (s. 86) 

De avfärdar också myten om att en lärare i sin utbildning bara 
behöver djupa (akademiska) ämneskunskaper och att man däref-
ter, efter hand, lär sig undervisa genom egen erfarenhet. Men de 
går längre än så och menar att läraren behöver kunna mycket mer 
än just teorin kring det man undervisar om. Läraren måste också 
behärska teorier för hur dessa kunskaper grundläggs och utveck-
las hos barn:  

Pedagogical content knowledge is a special form of knowledge that 
bundles mathematical knowledge with knowledge of learners, 
learning and pedagogy. These bundles offer a crucial recourse for 
teaching mathematics, for they can help the teacher anticipate what 
students have trouble learning, and have ready alternative models 
or explanations to mediate those difficulties. (s. 88) 

5.2 Multiplikation och didaktik 
Vi knyter i det här avsnittet den didaktiska ämnesteorin till det 
område inom matematiken som är centralt för den här rapporten, 
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nämligen multiplikation. Kiselman och Mouwitz (2008) definie-
rar multiplikation på följande sätt: 

En operation i aritmetiken som för naturliga tal innebär en upp-
repad addition och för andra talområden definieras genom utvidg-
ning av denna under bevarande av viktiga räkneregler. (s. 29) 

För att exemplifiera innebörden av den första raden i definitionen 
så består faktorerna i multiplikationen 3 ∙ 5 av naturliga tal och 
definieras därför som 5 + 5 + 5. Detta är emellertid en definition 
som inte fungerar vid multiplikationer som (-3) ∙ (-5) eller 2,5 ∙ 
3,2. För att utvidga begreppet multiplikation till att omfatta även 
den här typen av operationer krävs såväl nya räkneregler som kun-
skaper om räknelagarna och deras giltighet. Denna övergång från 
multiplikation av naturliga tal till multiplikation av reella tal krä-
ver dels en synvända, dels att man inser värdet av räknelagarna. 
Elevers bristande förmågor inom de här områdena leder enligt 
Larsson (2016) till stora problem med multiplikation i dagen 
skola. Jämför detta med de resultat som presenteras i avsnitt 1.1. 

Om vi börjar med synvändan så handlar den om att addition 
och multiplikation har helt olika strukturer. Addition har en linjär 
struktur medan multiplikation har en rektangulär struktur (pro-
duktmängd). En multiplikation av naturliga tal kan alltså uppfattas 
som upprepad addition med strukturen:  

   

eller som multiplikation med strukturen: 

 
 
 

De problem som beskrivs av Larsson (2016) kan härledas till att 
elever, som till en början lärt sig multiplikation som upprepad ad-
dition, inte får lära sig att se och utnyttja den rektangulära struk-
turen. De får därmed problem när de ska utvidga operationen 
multiplikation till att gälla för reella tal. Samtidigt leder detta till 



 
 

5 .  D I D A K T I S K  Ä M N E S T E O R I  I  M A T E M A T I K  

 33

svårigheter med att få en helhetsbild av räknesättet multiplikation 
och att på en konkret nivå uppfatta räknelagar och räkneregler. 
Detta leder i sin tur till konsekvenser när det gäller division som 
är invers (motsatt) operation till multiplikation. Det är inte av en 
slump som multiplikationstabellen beskrivs som ett kvadratiskt 
schema (produktmängd). Vi återkommer och utvecklar detta i 
våra analyser i avsnitt 11.5.  

När det gäller räknelagarna så är det många elever som inte 
förstår att 5 + 5 + 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3, alltså uttryckt som multi-
plikation att 3 ∙ 5 = 5 ∙ 3. Observera samtidigt att de två addition-
erna har helt olika innebörd även om de har samma summa. Det 
här innebär i sin förlängning, att eleverna får problem att förstå 
hur de kan fördjupa begreppet multiplikation med hjälp av den 
kommutativa lagen: 

 
• Multiplikationen (-3) ∙ 5 kan inte beräknas som en upprep-

ning av talet 5 minus tre gånger. Däremot kan man med hjälp 
av den kommutativa lagen beräkna (-3) ∙ 5 som 5 ∙ (-3) =  
(-3) + (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = (-15).  

• På motsvarande sätt kan inte  ∙ 4 beräknas som en upprep-
ning av talet 4 tre fjärdedels gånger. Däremot kan man med 

hjälp av den kommutativa lagen beräkna  ∙ 4 som 4 ∙  =  +  +  +  = 3.  

En annan viktig räknelag som knyter samman addition och mul-
tiplikation är den distributiva lagen. Med hjälp av den kan man 
skriva om multiplikationen 3 ∙ 24 = 3 ∙ (20 + 4) som  3 ∙ 20 + 3 ∙ 4. 
Detta är i själva verket idén bakom skriftlig multiplikation. För att 
utföra beräkningen i en algoritm gäller det dessutom att kunna 
hantera en minnessiffra, i det här fallet tiotalet i 3 ∙ 4 = 12. Detta 
sker med hjälp av den associativa räknelagen, i det här fallet som 
60 + 12 = 60 + 10 + 2 = 70 + 2. Som framgår av uppgiften 864 / 8 
i avsnitt 1.1 så spelar den distributiva lagen en viktig roll även vid 
division. Om 864 skrivs som 800 + 64, kan divisionen skrivas som 
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800/8 + 64/8 och man kan på det sättet undvika det misstag som 
gjordes av var fjärde lärarstudent. (Vad man mer formellt gör är 

att man beräknar  ∙ (800 + 64) som  ∙ 800 +   ∙ 64. Det är för 
övrigt den här idén som skriftlig division bygger på. Observera i 
det här sammanhanget att man av tradition har lärt sig algorit-
merna för multiplikation och division som mönster, utan att för-
ankra detta i räknelagarna. Eleverna har därmed missat möjlig-
heterna att fördjupa sig i räknelagarna och se matematiska struk-
turer. 

Skriftlig räkning är ett centralt innehåll i Lgr 11. Eftersom ele-
ver ofta lär sig algoritmer för de fyra räknesätten på ett procedu-
rellt sätt, alltså utan förståelse för operationernas innebörd, gör de 
ofta systematiska fel vid skriftlig räkning (se avsnitt 1.1) och ges 
inte heller tillfälle att lära sig de ovan nämnda räknelagarna. Olika 
aspekter av detta utreds av Larsson (2016).  

Vi kan sammanfatta det här avsnittet som att många elever 
först lär sig multiplikation som upprepad addition och därefter lär 
sig multiplikationstabellen utantill. Detta leder emellertid in i en 
återvändsgränd eftersom eleverna på det sätter missar multiplikat-
ionens struktur, något som i sin tur leder till svårigheter med att 
utvidga räknesättet via rationella tal till reella tal. Samtidigt är det så 
att den multiplikativa strukturen ger såväl en förförståelse för, som 
en konkretisering av, viktiga algebraiska operationer. Den intresse-
rade läsaren kan finna en konkret och utförlig beskrivning av mul-
tiplikationens didaktik på nätet (Roth, 2018).  
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6. Matematik och förmågor 

Vi inleder med att klargöra vad som menas med matematik och 
väljer den definition som ges i boken Matematiktermer för skolan 
(Kiselman & Mouwitz, 2008): 

abstrakt och generell vetenskap för problemlösning, metodut-
veckling och teoriuppbyggnad som hämtar sina problem från na-
turen, tekniken och människans tänkande… 

Speciellt handlar matematiken om tal och rum och de många ge-
neraliseringar av dessa begrepp som skapats av det mänskliga in-
tellektet. (s. 16) 

För att lösa problem, såväl i skola som i samhälle, krävs matema-
tiska modeller. För att dessa matematiska modeller ska kunna an-
vändas i olika sammanhang och kontexter måste de vara abstrakta 
och generaliserbara. Matematiken (även skolans matematik) byg-
ger på ett antal strukturer som visar sig i speciella mönster. För 
den som uppfattar dessa strukturer och mönster blir matematiken 
begriplig, vilket i sin tur gör det möjligt att bygga upp de förmågor 
som nämns i kursplanens syfte. Eftersom få elever förmår bygga 
upp sådana förmågor på egen hand, spelar läraren en viktig roll i 
undervisningen. Niss (1994) uttrycker det så här: 

As the learning of mathematics does not take place spontaneously 
and automatically, mathematics needs to be taught. (s. 368) 

Det är, enligt Niss, lärarens uppgift att planera undervisningen, 
strukturera dess innehåll och ansvara för att den leder till en ade-
kvat inlärning. Detta står i bjärt kontrast mot vad som uttrycktes 
i 1957 års skolberedning där man framhöll vikten av att eleverna 
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söker kunskap på egen hand och att lärarens roll är att handleda 
eleverna i deras sökande efter kunskap (Se t.ex. Arvidsson, 1981). 
Madsén (2002) uttrycker detta som att läraren idag har abdikerat 
genom att ha bytt ut sin tidigare undervisande roll mot en hand-
ledande. 

Som redan nämnts sammanfattas kursplanens syfte i fem för-
mågor. Dessa förmågor har sitt ursprung i två källor, Kilpatrick, 
Swafford och Findell (2001) och Niss och Højgaard Jensen (2002).  

Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) använder termen mat-
hematical proficiencies och sammanfattar den i fem punkter:  

Mathematical proficiency, as we see it, has five components, or 
strands: 
• conceptual understanding – comprehension of mathe-

matical concepts, operations and relations 
• procedural fluency – skill in carrying out procedures 

flexibly, accurately, efficiently, and appropriately 
• strategic competence – ability to formulate, represent, 

and solve mathematical problems  
• adaptive reasoning – capacity for logical thought, reflec-

tions, explanations, and justification 
• productive disposition – habitual inclination to see math-

ematics as sensible, useful and worthwhile, coupled with 
a belief in diligence and one’s own efficacy. 

… The five strands are interwoven and interdependent in the de-
velopment of proficiency in mathematics. (s. 116) 

Niss och Højgaard Jensen (2002) använder uttrycket matematik-
kompetenser och delar in dem i två grupper med vardera fyra 
kompetenser:  

De otte kompetencer er indelt i to grupper, som kaldes at kunne 
spørge og svare i og med matematik, som rummer de første fire 
kompetencer, og at kunne håndtere matematikkens sprog og red-
skaper, som utgøres af de fire resterende kompetencer. (s. 44) 
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Den första av de här två grupperna består av tankegångskompe-
tens, problemlösningskompetens, modelleringskompetens och 
resonemangskompetens. Den andra gruppen består av represen-
tationskompetens, symbol- och formalismkompetens, kommuni-
kationskompetens och hjälpmedelskompetens. Till detta lägger 
Niss och Højgaard Jensen ett antal ”didaktiske og pædagogiske 
kompetencer”, som beskriver vad en lärare bör behärska utöver 
de åtta kompetenserna. 

Det bör tilläggas att både Kilpatrick, Swafford och Findell. 
(2001) och Niss och Højgaard Jensen (2002) framhåller att dessa 
proficiencies respektive kompetencer inte är isolerade från var-
andra utan intimt sammanflätade till en helhet.  

För att analysera resultaten av våra lektionsobservationer och 
våra elevintervjuer måste vi ha ett instrument för att bedöma det 
undervisade innehållets respektive kvaliteten av elevernas kun-
skaper/förmågor. Vad vi vill studera och analysera är i korthet:  

 
• Kommunikationen mellan lärare och elev (elever) och 

mellan elever. Det handlar alltså om förmågorna att föra 
och följa matematiska resonemang och att använda mate-
matikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 
och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slut-
satser. 

• Vilket matematiskt innehåll som behandlas, alltså hur lä-
rare formulerar problem med hjälp av matematik samt 
värderar valda strategier och metoder.  

• Hur lärare och elever använder och analyserar matema-
tiska begrepp och samband mellan begrepp samt väljer 
och använder lämpliga matematiska metoder för att göra 
beräkningar. 

När det gäller det matematiska innehållet ger varken kursplanens 
förmågor, centrala innehåll eller betygskriterier någon reell in-
formation om önskad kvalitet. Eftersom de lektioner vi observe-
rar, och senare följer upp med intervjuer, handlar om grundläg-
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gande multiplikation och multiplikationstabellen, har vi konstru-
erat ett antal kriterier för vad vi menar med att behärska grund-
läggande multiplikation och multiplikationstabellen. Det handlar 
om enkla algebraiska strukturer/mönster som kan utgöra en bak-
grund för att, dels kunna uppfatta viktiga egenskaper hos multi-
plikationstabellen, dels komma vidare och förstå andra matema-
tiska modeller (Karlsson & Kilborn, 2016). Ju fler av dessa egen-
skaper en elev känner till desto lättare är det att lära sig multipli-
kationstabellen. Vi knyter an detta till följande stycken i kurspla-
nens syfte (Skolverket, 2011a): 

Undervisningen … ska också ge eleverna möjligheter att uppleva 
estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och 
samband.  

Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att ut-
veckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp 
och metoder och deras användbarhet. (s. 62) 

Vår konkreta tolkning av detta är att det bl.a. handlar om följande: 

Multiplikation med noll ger produkten 0. 

1 är ett enhetselement vilket innebär att a ∙ 1 = a. 

Multiplikation med 2 innebär en fördubbling.  

Om en faktor vid en multiplikation är ett jämnt tal så är produk-
ten ett jämnt tal 

Om alla faktorer vid en multiplikation är udda tal så är produkten 
ett udda tal. Det innebär att bara var fjärde produkt i multiplikat-
ionstabellen är ett udda tal.  

Om ett ental multipliceras med 10 så blir entalet i produkten 0. 

Om en faktor är delbar med talet a så är produkten delbar med 
talet a. 

Om en faktor är delbar med 3 så är produktens siffersumma del-
bar med 3. 
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Om en faktor är 9 så är produktens siffersumma delbar med 9. 
Talraden är dessutom symmetrisk: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 
90.  

En diagonal i multiplikationstabellen består av kvadrattal. 

Multiplikation är en kommutativ operation. Det innebär att ta-
bellen är symmetriskt uppbyggd med kvadrattalen som sym-
metrilinje. 

Den distributiva räknelagen i formen (a + 1) ∙ b = ab + b kan an-
vändas till att bestämma produkter som att 6∙8 = 48 om man vet 
att 5∙8 = 40.  

Det bör observeras att få av dessa egenskaper kan uppfattas av ele-
ver som bara behärskar multiplikation som upprepad addition. Vi 
vill avrunda det här avsnittet med att hänvisa till Ma (1999) som 
avfärdar myten om att teorin för den grundläggande skolmatema-
tiken är så enkel att vem som helst kan behärska den och undervisa 
om den. Hon vidareutvecklar detta på följande sätt: 

As we saw in the previous chapter, a teacher’s subject matter know-
ledge of school mathematics is a product of the interaction be-
tween mathematical competence and concern about teaching 
and learning mathematics. The quality of the interaction depends 
on the quality of each component. (s. 146) 

Syftet med matematikämnets didaktik är att kartlägga och ut-
veckla detta kunnande. 
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7. Språk och konkretisering 

Det primära syftet med den kommunikation som sker under en 
matematiklektion beskrivs i kursplanen för matematik i Lgr 11. 
Att föra och leda en meningsfull kommunikation kräver goda 
kunskaper, inte bara i ämnesdidaktik utan även i allmändidaktik. 
Ett grundläggande matematikdidaktiskt problem är matemati-
kens abstrakta natur som är en förutsättning för att man ska 
kunna generalisera sina kunskaper och inse att samma matema-
tiska modell kan användas i en rad olika situationer. Det räcker 
därför inte att en elev lär sig att:  

1 kula + 3 kulor = 4 kulor. 

För att bli generellt användbart måste detta också förstås som det 
abstrakta: 

1 + 3 = 4. 

Först då blir operationen allmängiltigt och kan användas gene-
rellt, till exempel för att beräkna: 

1 sekund + 3 sekunder = 4 sekunder. 

Matematikens abstrakta struktur kräver, speciellt under tidiga 
skolår, att matematiska begrepp eller metoder åskådliggörs på ett 
sådant sätt att de kan uppfattas och generaliseras av eleverna. Be-
hovet av en sådan åskådlighet/konkretisering lyfts fram i de första 
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kursplanerna för grundskolan. Under rubriken undervisningsfor-
mer i Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) finner man till exempel föl-
jande text:  

Undervisningen i skolans alla ämnen måste präglas av konkretion 
och åskådlighet. Visserligen skall den under lärogången fort-
skrida från det konkreta och speciella till det abstrakta och all-
mängiltiga, men den skall därvid så mycket som möjligt anknyta 
till verkligheten och till elevernas erfarenheter och iakttagelser. 
För att kravet på konkretion och verklighetskontakt i undervis-
ningen skall kunna tillgodoses, skall skolan äga ett välförsett för-
råd av lämpliga läromedel. (s. 16-17)  

För att möta detta behov utarbetade man till Lgr 69 en speciell 
handledning, Basfärdigheter i matematik (Skolöverstyrelsen 1973), 
som handlar om hur man kan planera och konkretisera undervis-
ningen för lägre presterande elever. Från och med Lpo 94 får man 
emellertid leta länge i en läroplan innan man hittar ordet konkre-
tisering i en kursplan för matematik.  

7.1 Vad menas med konkretisering? 
Innan vi går vidare vill vi reda ut vad vi menar med konkretise-
ring: 

Med konkretisering menar vi all didaktisk verksamhet som leder 
till abstraktion, alltså förståelse av, och förmåga att använda, be-
grepp, strukturer och metoder. (Karlsson & Kilborn, 2015a, s. 139) 

Det handlar alltså om att skapa förståelse för ett begrepp eller en 
metod genom att förklara, förtydliga, åskådliggöra. När elever sak-
nar erfarenheter eller språk för tillägna sig ett begrepp eller en me-
tod kan man använda sig av en känd metafor. Om det saknas en 
lämplig metafor kan man skapa en sådan med hjälp av lämpligt 
material.  

Den typ av konkretisering vi just beskrivit, kallar vi för induk-
tiv konkretisering, vilken leder från det bekanta till det abstrakta. 
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Den är ofta att föredra för yngre elever. En annan metod att kon-
kretisera är vad vi kallar för deduktiv metod. I det fallet utgår man 
från det abstrakta, till exempel ett begrepp, och åskådliggör detta 
genom att analysera begreppet i form av resonemang, analogier 
och praktiska tillämpningar. Den deduktiva metoden blir allt vik-
tigare ju äldre eleverna blir (Karlsson & Kilborn, 2015a).  

Vi finner ett starkt stöd för den deduktiva metoden hos Vy-
gotskij (1986). Han skiljer mellan å ena sidan lägre mentala funkt-
ioner såsom enkel perception, minne, uppmärksamhet och vilja, 
och å andra sidan kulturella funktioner som är en följd av trans-
formationer av lägre funktioner. Han betonar också att varken as-
sociationer, ökad uppmärksamhet eller införandet av bilder i sig le-
der till uppbyggandet av nya begrepp, hur avancerade de än är. 
Verkliga begrepp kan inte byggas upp utan ord. Det är inte möjligt 
att tänka eller använda sig av begrepp utan en verbalisering.  

Ofta möter vi bland lärare en uppfattning om att användandet 
av ”konkreta” material i sig leder till abstraktion. Szendrei (1996) 
varnar för en sådan överdriven tro på konkretisering och betonar 
att ett material inte är bra eller dåligt i sig:  

The same manipulative can be both a useful tool and a harmful 
enemy of mathematics learning. (s. 424)  

Szendrei tar Cuisenaires räknestavar som exempel. Materialet, 
menar hon, är enbart en artefakt. Det är alltså lärarens sätt att pre-
sentera och utnyttja materialet som avgör om materialet leder till 
en konkretisering eller ej:  

Indeed, it is not easy to plan a process that can realise the journey 
from concrete material to abstract mathematical content. The 
role of the teacher in this work is crucial. (s. 429)  

Concrete materials in the mathematics classroom do not auto-
matically produce either a good or bad effect. A teacher must plan 
the use of the materials in accordance with society's demands, the 
language of instruction and the philosophy of the school. (s. 433)  
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Vi sammanfattar detta så här: Att konkretisera är inte bara att ma-
nipulera ett material eller att sysselsätta eleverna. Materialet är 
dött och det är läraren som, genom sina kunskaper i didaktik/me-
todik, kan ge det ett liv som möjliggör abstraktion (Karlsson & 
Kilborn, 2015a). 

Grue-Sörensen (1976), reder ut begreppet konkretisering på 
ett utmärkt sätt:  

Allmänt erkänd är också åskådlighetsprincipen som innebär att 
det som kan presenteras direkt och konkret för sinnet också skall 
presenteras på så sätt. Alternativet är en abstrakt eller rent verbal 
presentation av det ena eller det andra ämnet. Också en språklig 
framställning kan vara mer eller mindre åskådlig; den kan med 
hjälp av form och ordval, jämförelser och metaforer göra det lät-
tare för eleverna att föreställa sig det presenterade stoffet. Många 
av de stora pedagogerna har gjort sig till talesmän för denna prin-
cip, så hävdade t ex Comenius att så mycket som möjligt av det 
som barnen ska lära sig bör vädja till sinnena. De skall, sade han, 
lära känna tingen och inte bara tingens skuggor, orden … det be-
tyder att man bör utgå från det konkret åskådliga, i synnerhet i 
den tidiga undervisningen, eftersom kunskapens väg, som 
Pestalozzi uttrycker det, går från det åskådliga till det begrepps-
mässiga. (s. 48) 

Grue-Sörensen är som synes inte låst vid användningen av induk-
tiv metod. Vi upprepar: 

Också en språklig framställning kan vara mer eller mindre åskåd-
lig; den kan med hjälp av form och ordval, jämförelser och meta-
forer göra det lättare för eleverna att föreställa sig det presente-
rade stoffet. (s. 48)  

Han förtydligar detta på följande sätt:  

Den nyss nämnda principen uppfattas omedelbart som en protest 
mot eller i varje fall som en nödvändig reservation gentemot en 
undervisning som ges uteslutande med ord. Här må emellertid 
erinras om att när namnet på ett föremål är bekant, så ersätter 
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namnet i många fall föremålet självt. Faran ligger i att den verbala 
undervisningen går utöver det som finns täckning för i en reell 
och primär kunskap om de ämnen som behandlas. Detta var skä-
let till att Rosseau var rädd för en påskyndad språkutveckling och 
tidig och mycken läsning som bara lärde eleverna att tala om sak-
nar de inte kände till. (s. 48) 

Observera hur Grue-Sörensen även beskriver vad vi kallar för 
andra ordningens konkretisering:  

Här må emellertid erinras om att när namnet på ett föremål är 
bekant, så ersätter namnet i många fall föremålet självt. (s. 48)  

Vi vill gå ett steg längre än Grue-Sörensen och varna för en över-
driven användning av konkretiserande material. När en elev har 
abstraherat (verbaliserat) ett begrepp eller metod ska materialet 
snarast avlägsnas. Det är inte användandet av materialet som ska 
utvecklas eller övas utan förmågan att verbalt använda och genera-
lisera begreppet eller metoden. (Karlsson & Kilborn, 2015c) 

7.2 Ett språkutvecklande arbetssätt 
Det hävdas ofta att matematik är ett språk. Så är det givetvis inte. 
Däremot är det språkbruk man använder sig av inom matemati-
ken annorlunda och mer exakt än det som används i vardagssprå-
ket. Dessutom används inom matematiken speciella termer och 
beteckningar som inte finns i vardagsspråket. Det gäller för elever 
att successivt tillägna sig och utveckla detta språkbruk för att 
kunna använda det när de resonerar om matematik. Förmågan att 
resonera är nämligen en viktig förutsättning för en framgångsrik 
problemlösning. En forskare som tidigt försökte reda ut språkets, 
och inte minst lärarens, viktiga roll i matematikundervisningen 
var Pimm (1987): 

The teacher conventionally acts to a considerable extent as an in-
termediary and mediator between pupil and mathematics, in part 
by determining the patterns of communication in the classroom, 
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but also by serving as a role model of a ’native speaker’ of mathe-
matics. As a consequence, one thing that pupils are learning from 
the teacher, then, is the range of accepted ways in which mathemat-
ics is to be communicated and discussed. (s. xiii) 

Ett syfte med konkretisering är att språkligt erövra och använda 
sig av matematiska begrepp. Vid induktiv konkretisering tar man 
därvid hjälp av metaforer, och då ofta i form av speciella material 
för att kompensera för bristande språk och erfarenheter. Detta har 
stora likheter med inlärning på ett andraspråk (Hajer, 2003; Hajer 
& Mestringa, 2010). Vi vill därför citera vad Hajer (2003) skriver 
om inlärning på ett andraspråk: 

Det kan mycket väl vara så att eleverna klarar sig utmärkt munt-
ligt i vardagliga situationer när de umgås med kamrater, men de 
vet inte hur man går tillväga när en text innehåller en del obe-
kanta ord eller hur man bygger upp och skriver texter av olika 
slag. (s. 45)  

När man studerar kommunikationen under en matematiklektion 
så finner man att läraren oftare talar till eleverna än med eleverna. 
Detta är exakt vad Hajer observerar vid andraspråksundervisning: 

 
• Lärarna litar på att ett begripligt inflöde räcker för att lära 

sig ett nytt språk och nya begrepp. 
• Lärarna ger inte eleverna tillfälle att själva producera nya 

språkliga element genom att tala och skriva. 
• Detta i sin tur leder till att det inte heller finns tillfälle att 

ge eleverna återkoppling på hur de formulerar sig så att 
de kan förbättra sitt språk och ställa upp nya hypoteser. 
(s. 47) 

Hajer kallar detta för en nedåtgående spiral vilket innebär att lä-
raren undviker ”svåra” ord i undervisningen, fokuserar på fakta 
snarare än på djup förståelse och undviker att följa upp bristande 
formuleringar i tal och skrift. Det gör undervisningen enklare att 
genomföra, tyvärr på bekostnad av inlärningen. Vi känner igen 
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mönstret från skolans matematikundervisning. Pimm (1987) be-
skriver det så här:  

The teacher may be too concerned with the form of what is being 
said, at the expence of the meaning which the pupil is trying to 
convey. (Pimm, 1987, s. 32) 

Liknande synpunkter lyfts fram av Alexandersson (1994) som me-
nar att arbetsformen och arbetssättet i skolan har en tendens att bli 
överordnade undervisningens innehåll. Han beskriver också hur de 
flesta av lärarna i hans studie är så ensidigt inriktade mot arbets-
form/arbetssätt att de gömmer bort undervisningens innehåll.  

Även Brown (1982) uppmärksammar detta och skiljer mellan 
message-oriented och listener-oriented språk. Den förstnämnda 
typen av språk är det som krävs vid undervisning av ett ämne, den 
andra typen av språk används för att bygga upp sociala relationer 
med eleverna. Vi återvänder till detta senare, i våra analyser. 
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8. Klassrumsobservationer  

När man studerar vad som händer i ett klassrum måste man vara 
medveten om att det är ett stort antal aktiviteter som försiggår 
samtidigt. Det gäller därför att bestämma vad som ska observeras. 
Vi har valt att studera undervisningen ur ett matematikdidaktiskt 
perspektiv och att relatera detta till skolans styrdokument och äm-
nesdidaktisk teoribildning. Men undervisning/inlärning förutsät-
ter att det sker en kommunikation mellan lärare och elever, och 
där läromedlet ofta medverkar som en passiv aktör. Det här inne-
bär att språket, och de regler för kommunikationen som gäller i 
klassrummet, är helt avgörande för elevernas möjligheter att till-
godogöra sig det matematiska innehåll som behandlas.  

8.1 Kommunikationen och dess regler 
I ett klassrum sker en rad olika saker samtidigt. Shuell (1996) be-
skriver den komplexitet som råder i klassrummet på följande sätt:  

Classrooms are not the neat, orderly place we sometimes imagine 
them to be. The typical classroom is an active place in which 
many things happen. (s. 728)  

Hon exemplifierar detta med att lyfta fram sex faktorer:  
 

1. Multidimensionality – Classrooms are crowded settings 
with a large number of events and tasks occurring and a 
limited supply of resources for the attention of both the 
teacher and the students. 

2. Simultaneity – Many things happens at the same time. 
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3. Immediacy – A large number of interpersonal exchanges 
and events progress at a rapid pace with little time for re-
flection. 

4. Unpredictability – Since classrooms involve social inter-
actions that are jointly produced, it is difficult to predict 
how a particular activity will turn out on any given day, 
and unexpected turns of events are common.  

5. Publicness – Classrooms are public places in which events 
such as those involving the teacher or disruptive students 
are witnessed by a large portion of the class. There are 
few places for either the teacher or students to hide. 

6. History – Any group that remains together for a period 
of time accumulates a common history of experiences 
norms and routines that provide contexts in which cur-
rent activities are conducted. Former experiences and 
their outcomes, both good and bad, are not easily modi-
fied. (s. 729)  

I denna komplexa miljö gäller det för oss att fokusera på det ma-
tematikinnehåll som kommuniceras och på hur kommunikatio-
nen om detta går till. En stor del av den forskning som handlar 
om kommunikation i klassrum utgår från att aktörerna spelar olika 
roller och att det finns implicita regler för vem som har ordet, vem 
som talar och på vilket sätt man talar. En av pionjärerna i Sverige 
när det gäller studier av undervisningsprocessen, Lundgren (1972), 
väljer att betrakta kommunikationen i klassrummet som ett spel 
där olika aktörer (liksom vid schackspel) gör sina drag i tur och 
ordning. En sammanhängande serie av drag kallar han för en cy-
kel. Han utgår därmed från Bellacks m.fl. forskning: 

The study of Bellack and his co-workers (1966) started with the 
analogy of game, thereby developing a line of thinking emanating 
from Wittgenstein’s (1958) later work. (s. 146)  

 

När Gustafsson och Lundgren (1981) skriver om pedagogisk pro-
cessanalys, lyfter de fram vikten av att fokusera på vilka aspekter av 
kommunikationen man vill studera:  
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I de flesta analyssystem som här använts, har man utgått från 
klassificeringar av undervisningens innehåll i psykologiska eller 
socialpsykologiska termer. Få har fokuserats på ett pedagogiskt in-
nehåll, men vi kan ändå tala om ytterligare indelningsgrunder för 
system, som karaktäriseras av att man sökt frångå socialpsykologiskt 
och psykologiskt inflytande och istället inrikta sig på: 

a. undervisningens innehåll – vad som sägs,  

b. språkregler i undervisningen, 

c. vem som talar till vem. (s. 20) 

Till detta vill vi lägga en kvalitativ aspekt, nämligen relevansen i 
det undervisade innehållet och i det som sägs: Varför just detta 
innehåll? Varför just då? Vart ska detta leda? Detta är frågor som 
ställs av Niss (2001). Vi är för vår del i första hand intresserade av 
kommunikationens innehåll och förutsättningarna för att det ska 
leda till önskvärda matematiska förmågor.  

De rutiner, och mer eller mindre uttalade regler, som gäller för 
kommunikationen kan ofta utgöra hinder för att föra ett djupare 
resonemang med eleverna. Ett exempel på detta är den så kallade 
triaden som enligt Zevenbergen (2000) är den vanligaste formen 
för kommunikation vid undervisning i matematik. Med triad me-
nas i det här fallet en cykel som består av tre drag: Läraren ställer 
en fråga, en elev svarar och läraren reagerar på svaret. Därefter 
påbörjas en ny cykel med nya aktörer: 

One of the most documented patterns of interaction in the class-
room is that of ”triadic dialogue” (Lemke 1990). […] Triadic di-
alogue consists of three key parts: the teacher initiates a question 
to which the students usually know the answer; a student re-
sponds; and the teacher then evaluates the student’s response. 
(Mehan, 1982; Sinclair & Coulthard, 1975, s. 212) 

Lundgren (1972) fann i sin forskning att cykler med tre drag eller 
färre svarade för ungefär hälften av samtliga cykler under en lekt-
ion. En förklaring till lärares frekventa användning av triader är 
enligt Zevenbergen (2000) att denna typ av mönster är ett viktigt 
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instrument när det gäller att behålla kontrollen över kommuni-
kationen i klassrummet: 

Triadic interactions serve the purpose of controlling students’ be-
haviour while also prescribing the content of the lesson. … Tri-
adic dialogue is common in the introductory phase of a lesson 
where the teacher attempts to keep tight control of the content 
and students. (s. 213) 

Det är den här typen av, mer eller mindre uttalade, regler som styr 
möjligheterna för en elev att tillgodogöra sig ett kunskapsinnehåll.  

8.2 Kommunikationens innehåll  
En stor del av den klassrumsforskning som hittills beskrivits har 
handlat om kommunikationen i sig. Vad som för en oinvigd be-
traktare kan se ut som en perfekt kommunikation mellan lärare 
och elev kan i själva verket vara innehållsmässigt värdelös. Ett ex-
empel på en sådan typ av kommunikation är ”lotsningen” som 
beskrivs av Kilborn (1976, 2011a). Vad detta handlar om är att lä-
raren, när hon ska hjälpa en elev som kört fast på en uppgift, tar 
över kommandot och leder eleven till rätt svar utan elevens aktiva 
medverkan. Eleven fyller bara passivt i vad läraren lägger i mun-
nen på eleven. Effekten av detta är att eleven, som hindrats att fatta 
egna beslut under lotsningen, inte kan rekonstruera vad som 
hände och därmed kör fast även på de följande uppgifterna av 
samma slag. I följande exempel har eleven Erik först kört fast på 
multiplikationen 26 ∙ 16 och lotsats fram till rätt svar. En minut 
senare är det dags igen. Nu är uppgiften 27 ∙ 17 (Kilborn, 1976):  
 
Erik … så svåra. 
Läraren  Hm, det är nog rätt. Men titta här, här har du         17 
 också gjort fel. 2∙7 det är?    ∙ 27  3 
                                                                                          119 
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Erik 2∙7 det är 14.                                                                  17 
  27  3 

                                                                                   119 
                                                                                   14 

Läraren Hm. Var skriver du ettan där då? … 
 Jo, den skriver du i minnet va.  
Erik Hm. (ingen åtgärd). 
Läraren  Och sedan tar du … 2∙1 … det är? 
Erik  2. 
Läraren Plus den (pekar). 
Erik  3. 
Läraren  Var skriver du den? … Där ja. (s. 17) 

Den här kommunikationen är en kopia av vad som hände en mi-
nut tidigare. Svaret har i båda fallen blivit rätt, men Erik har inte 
deltagit aktivt i att fatta de viktigaste besluten. Han har bara följt 
lärarens resonemang passivt och svarat på enkla ledande frågor. 
Som en följd av detta kan han inte rekonstruera lösningsprocessen 
och ta egna initiativ. När han sedan kör fast även på den följande 
uppgiften av samma slag, inser Erik det meningslösa med att fort-
sätta räkna och övergår till att bråka med sina kamrater. Lots-
ningen är enligt Kilborn (1979, 2011a) ett av de vanligaste dragen 
i svensk matematikundervisning.  

Fenomenet lotsning kan förklaras av två sammanlänkade fe-
nomen. Den ena faktorn är en passiv lärarroll. Madsén (2002) me-
nar att läraren har abdikerat: 

Under 1990-talet har det varit lätt att se en påtaglig trend mot 
mera av enskilt arbete och individuell planering i svenska klass-
rum på alla nivåer. Denna utveckling har ofta fått ett starkt un-
derstöd av lokala politiker, som mer än gärna köpt slagordet att 
”eleverna ska söka sin kunskap själva – lärarna ska vara handle-
dare”. (s. 54) 

Stigler och Hiebert (1999) beskriver detta så här:  
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We saw the following sequence of events over and over. Teachers 
assign students’ seatwork problems and circulate around the room, 
tutoring and monitoring students’ progress. Several students ask in 
quick succession, about the same problem. (s. 92) 

Det här handlar om att många elever får samma problem och där-
för kräver hjälp av läraren samtidigt. Orsaken är ofta att eleverna 
arbetar i sin egen takt och att det inte har gjorts någon genomgång 
av läraren. För läraren, som därmed får problem att hinna hjälpa 
alla, gäller det nu att snabbt förklara för en elev för att hinna med 
att förklara för nästa. En annan vanlig orsak är att läraren saknar 
adekvata matematikdidaktiska kunskaper och inte förstår elevens 
egentliga problem eller hur man ska förklara det. Båda dessa or-
saker påverkar givetvis kvaliteten i lärarens förklaringar (Kilborn 
1979, 2011a). Vad som ofta saknas i dessa sammanhang är en god 
pedagogisk planering och en klargörande genomgång. 

Även J. Emanuelsson (2001) tar i sin avhandling upp vikten av 
en funktionell kommunikation. Han menar att den typen av kom-
munikation som förekommer vid matematikundervisning ofta 
förhindrar elevernas möjligheter att argumentera och resonera: 

I matematik dominerar istället möjligheterna att bedöma elever-
nas kunnande i termer av rätt respektive fel svar eller lösnings-
metod. Sämre är möjligheterna att avgöra hur eleverna förstår 
den matematik de hanterar. Lärarna har relativt små möjligheter 
att bedöma elevernas kunnande när det gäller att presentera eller 
argumentera för en ståndpunkt, ett resonemang eller en lösnings-
metod i matematik. (s. 210) 

Den andra faktorn handlar om bristande ämnesdidaktiska kun-
skaper om det aktuella innehållets didaktiska struktur. Vi väljer 
att i det här fallet citera Alexandersson (1994): 

Goda ämneskunskaper är en förutsättning för att lärarna skall 
kunna ta utgångspunkt i ett tänkt innehåll. Skall till exempel en 
uppfattning om ett specifikt innehåll urskiljas eller fokuseras hos 
eleven, måste läraren själv ha tillräckliga kunskaper om ämnet. 
Först då kan han eller hon veta vad som skall urskiljas, vad som 
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är perifert, hur olika principer inom ämnet är relaterade till 
varandra och hur dessa grundläggande principer kan presenteras. 
Genom en djupare ämneskunskap kan läraren förklara och skapa 
analogier när ett specifikt innehåll diskuteras och skall förmedlas. 
Men varken gedigna ämneskunskaper i sig eller väl utvecklad me-
todisk förmåga är tillräckliga. Det är hur dessa två aspekter av un-
dervisning förenas som är central, vilket denna studie visar. (s. 233) 

Vi avslutar det här avsnittet med ytterligare exempel på mindre 
meningsfull kommunikation. För att aktivera eleverna låter man 
dem ofta utföra laborationer. Syftet med en laboration är att ele-
verna genom att studera ett fenomen ska (åter)upptäcka ett be-
grepp eller en metod. Eftersom de deltar aktivt i laborationen för-
utsätter man att de lär sig bättre på det sättet. Men när man stu-
derar vad som faktiskt händer, kan man ofta konstatera att ele-
verna gjort det de ska göra, men inte förstått det nya begreppet 
eller metoden. De har alltså inte abstraherat (Skolverket, 2011b). 
Observera att detta inte är en kritik av laborativt arbete i sig utan 
av hur laborationerna ofta genomförs utan insikt om dess syfte 
och didaktiska värde.  

Ett annat exempel på hur arbetsformen blir överordnad inne-
hållet ges av Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000). Redan ti-
teln på deras rapport är talande: Problemlösning som metafor och 
praktik. Med tanke på att problemlösning är själva kärnan i mate-
matikundervisningen är det viktigt att undervisningen inom det 
området bedrivs på ett meningsfullt sätt. Vad Wyndhamn m.fl. 
beskriver är något helt annat, nämligen att problemlösning sna-
rare är ett sätt att sysselsätta eleverna, samtidigt som det intellek-
tuella utbytet är begränsat. 

Vad vi med dessa exempel vill lyfta fram är vikten av att kom-
munikationens innehåll granskas ur ett matematikdidaktiskt per-
spektiv. En kommunikation som på ett ytligt plan verkar flyta väl 
kan i själva verket sakna substantiellt innehåll. 
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9. Bedömning av  
undervisningens resultat 

För att bedöma resultatet av undervisning kan man göra en for-
mativ eller summativ bedömning, beroende på syftet med bedöm-
ningen. Oftast använder man sig av skriftliga test, provräkningar 
eller diagnoser. I båda fallen blir det en kvantitativ bedömning. Man 
får alltså svaret på frågan om vad eleverna kan och inte kan. Däre-
mot får man sällan kvalitativa svar, alltså besked om vilka uppfatt-
ningar eller förkunskapsbrister som lett till ett visst svar. Det senare 
kräver en uppföljning i form av kliniska intervjuer. När vi bedömer 
elevers kunskaper/förmågor väljer vi att använda en kombination av 
test och intervjuer. Vi utgår från en diagnos som ger oss kvantitativ 
information, t.ex. om förekomsten av en viss uppfattning/missupp-
fattning. Detta följs upp med intervjuer som ger kvalitativ inform-
ation om hur elever uppfattar uppgifter och resonerar sig fram till 
lösningar (Kilborn, 2011b).  

Bland de mest kända kliniska intervjuerna finner vi dem som 
utfördes av Piaget (1951, 1952). Genom dessa intervjuer kunde 
Piaget och hans medarbetare kartlägga barns uppfattningar om 
bl.a. matematik. Mot slutet av 1900-talet tog de kliniska intervju-
erna en ny riktning genom bl.a. Carpenter, Moser och Romberg 
(1982) som utgick från ett matematikdidaktiskt perspektiv. De 
kunde med sina intervjuer kartlägga hur elever uppfattade grund-
läggande addition och subtraktion och vilka strategier de använde 
för att lösa enkla subtraktionsproblem. Den klassiska uppfattningen 
var t.ex. att subtraktion är ”ta bort”. Vad Carpenter m. fl. lyfte fram 
var att det finns ett flertal olika strategier för subtraktion och att 
dessa strategier lämpade sig olika väl för att lösa olika typer av 
uppgifter. Vi brukar idag skilja mellan fyra subtraktionsstrategier: 
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• Ta bort som vid subtraktionen 19 – 3 innebär en nedräk-
ning i tre steg från 19. 

• Komplettera som vid subtraktionen 19 – 16 innebär en 
uppräkning från 16 till 19 i tre steg vilket ger differensen 3. 

• Jämföra som vid subtraktioner som 13 – 8 innebär att de 
två termerna jämförs med 10. Jämförelsen ger ”3 upp” 
och ”2 ner” från 10 alltså differensen 3 + 2 =5. 

• Lika tillägg, varvid man bestämmer differenser som 34 – 
19 genom att addera 1 till båda termerna vilket ger 34 – 
19 = 35 – 20 = 15. En bra metafor för detta är ålder. Om 
ett år är skillnaden i ålder densamma som tidigare (Karls-
son & Kilborn, 2015 b). 

När man bedömer en elevs förmåga att utföra grundläggande sub-
traktioner måste man vara medveten om den just beskrivna vari-
ationen. Vi har vid lektionsobservationer kunnat iaktta elever som 
utför subtraktioner som 19 – 16 med hjälp av utfyllnadsmetod och 
hur läraren underkänner metoden med kommentarer som ”Det 
här är subtraktion, inte addition”. 

De ovan beskrivna strategierna ska senare generaliseras till hu-
vudräkning. Subtraktionen 43 – 28 kan till exempel beräknas med 
komplettering i två steg, till exempel genom att man först kom-
pletterar med 5 upp till 33 och därefter med 10 till 43. Denna 
mångfald av möjliga strategier innebär att den som ska bedöma 
en elevs förmåga att subtrahera måste vara medveten om dem och 
kunna uppfatta varianter av dem. Detta kräver ämnesdidaktiska 
kunskaper.  

Än mer komplicerat blir det när man kommer till skriftlig räk-
ning där det finns ett stort antal olika algoritmer (se t.ex. Kilborn, 
1989 och Karlsson & Kilborn, 2015 b). Dessa olika algoritmer är i 
grunden uppbyggda enligt samma idéer som de olika subtrakt-
ionsstrategierna. Eftersom subtraktionsstrategierna utgör deloper-
ationer i skriftlig subtraktion, kan algoritmer och strategier inte 
kopplas samman hur som helst. Detta är inte unikt för subtrakt-
ion. Skolans matematik bygger på speciella strukturer och det 
krävs därför didaktiska ämneskunskaper för att uppfatta hur dessa 
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strukturer ser ut och hänger ihop, för att mot den bakgrunden be-
döma en elevs matematiska förmågor. Det bör tilläggas att man i 
dagens mångkulturella skola kan finna ett tiotal olika subtraktions-
algoritmer i samma klass. Det krävs därför didaktisk skicklighet för 
att förstå hur en elev resonerar (Kilborn, 2011b).  

På motsvarande sätt studerar vi i den här rapporten begreppet 
multiplikation och hur det kan utvecklas i undervisningen. Det 
bör nämnas att kliniska intervjuer om proportionalitet genomför-
des på gymnasieskolan av Lybeck (1981) redan i sluter av 1970-
talet. Han inspirerades i sitt arbete av bl.a. Vergnauds (1982) stu-
dier av elevers uppfattningar om multiplikation. Det dessa studier 
har gemensamt är att de dels utgick från ett ämnesdidaktiskt per-
spektiv och dels kartlade en kvalitativ variation i elevers tänkande.  

Vi kan sammanfatta det här avsnittet så här: Matematiken byg-
ger på definitioner och räknelagar som ger struktur åt ämnet. För 
skolmatematikens del är dessa strukturer relativt väl kartlagda. Vi 
behöver därför, i våra intervjuer, inte uppfinna hjulet på nytt. Det 
räcker att analysera hur elever uppfattat det innehåll de undervisats 
om och om detta kan förväntas leda till avsedda förmågor. 
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10. Metod, genomförande  
och giltighet 

Vi delar upp det här kapitlet i fem avsnitt och inleder med att besk-
riva urvalet av lärare och elever samt forskningsetiska aspekter. 
Därefter beskriver vi de metoder vi använt och genomförandet av 
våra två delstudier, först den som bygger på klassrumsobservat-
ioner i årskurs 3 och därefter den som bygger på elevintervjuer som 
gjordes två år senare, i årskurs 5. Kapitlet avslutas med en analys av 
studiens giltighet och generaliserbarhet. 

10.1 Urval och forskningsetiska principer 
Valet av skolor där vi genomfört studien styrdes av två samman-
hängande faktorer. Vi ville att skolorna skulle tillhöra samma rek-
torsområde och att de skulle ligga nära Södertörns högskola. Ur-
valet styrdes således av tillgänglighet. Urvalet av lärarna gjordes 
tillsammans med rektor och vårt önskemål var att lärarna skulle 
vara relativt unga men välutbildade. De lärare som valdes var am-
bitiösa och båda var i grundskolan utbildade enligt Lgr 80.  

Till den första studien som genomfördes i årskurs 3 valdes två 
kvinnliga lärare från var sin av två skolenheter. Deras klasser om-
fattade 16 respektive 17 elever. Till den andra studien i årskurs 5 
valdes en kvinnlig lärare vars 15 elever kom från båda skolenhet-
erna. Det visade sig att drygt hälften av eleverna i de här klasserna 
hade ett annat modersmål än svenska. Vi bad lärarna att ta kon-
takt med oss när de skulle börja undervisa om multiplikation och 
multiplikationstabellen. Vi fick samtidigt tillgång till deras läro-
medel. I vår studie lade vi fokus på undervisningens innehåll och 
förutsättningarna för elevernas lärande.  
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Vi har i vår forskning följt vetenskapsrådets forskningsetiska 
regler från boken God forskningssed, publicerad av Vetenskapsrå-
det i januari 2011 och reviderad 2017.  

Studien har utförts som deltagande observationer och består 
av två sammanhängande delar, dels klassrumsobservationer som 
dokumenterades med videokamera och ljudband, dels intervjuer 
av lärare och elever som dokumenterades med ljudband. Här har 
vi noga följt Informationskravet och Samtyckeskravet i Veten-
skapsrådets forskningsetiska regler. Såväl lärare, elever som ele-
vernas vårdnadshavare har informerats om syftet och att delta-
gandet är frivilligt. Detta har skett både skriftligt genom samtyck-
esbrev och muntligt. I den ena klassen fick alla elever sina vård-
nadshavares tillstånd att vara med. I den andra klassen saknades 
tillstånd för två av eleverna. Dessa elever placerades på ett sådant 
sätt i klassrummet att de inte kunde filmas av videokameran. De 
eleverna intervjuades inte heller.  

När det gäller Konfidentialitetskravet så är det enbart vi som 
genomfört projekten som sett videoinspelningarna och lyssnat på 
ljudbanden. I de rapporter som skrivits om projekten och i de pre-
sentationer vi gjort har vi aldrig nämnt vare sig skolornas, lärarnas 
eller elevernas namn. Lärarna kallas L och eleverna i den ena studien 
kallas för E1, E2, E3 etc. och i den andra studien för P1, P2, P3 osv. 
om de är pojkar och F1. F2, F3 osv. om de är flickor. 

Vad gäller Nyttjandekravet så har deltagarna informerats om 
att resultaten enbart kommer att användas för forskningsändamål 
och kommer att vara tillgängliga i form av rapporter på Söder-
törns högskola samt presenteras vid vetenskapliga seminarier och 
konferenser. Vi har sammanfattningsvis varit noga med att för-
hålla oss till de ”fyra begreppen” Sekretess, tystnadsplikt, anony-
mitet och integritet.  

Vad gäller frågor om gender, så var valet av tre kvinnliga lärare 
en fråga om tillgång till lärare på skolor där den övervägande de-
len av lärare var just kvinnor. När det gäller klassrumsobservat-
ionerna har vårt fokus varit på kommunikationen, dess innehåll 
och elevernas möjligheter att tillgodogöra sig innehållet. Vi var 
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således inte intresserade av könsskillnader. När det gäller inter-
vjustudien i årskurs 5 noterade vi elevernas kön, men fann inga 
intressanta skillnader mellan pojkar och flickor vare sig när det 
gäller uppfattningar, attityder eller förmågor.  

10.2 Metod 
Ett övergripande syfte med den här studien är att förstå hur läran-
det av multiplikation och multiplikationstabellen går till i årskurs 3 
och hur elevernas kunskaper och uppfattningar av detta utvecklas 
under de två följande skolåren. Mot denna bakgrund vill vi analy-
sera orsakerna till våra lärarstudenters uppfattningar om och attity-
der till multiplikation och dess invers, division. Resultatet avser vi 
använda för att utveckla vår kunskap om hur lärare undervisar 
inom det valda området. Detta kan på sikt användas som underlag 
för att utveckla högskolans undervisning och göra den bättre an-
passad till såväl studenternas ingångskunskaper som till skolans 
reella behov. Studien bygger på klassrumsobservationer, där vi va-
rit deltagande observatörer och på intervjuer med lärare och ele-
ver. Vi ville alltså på nära håll följa skolans verksamhet. Det hand-
lar således om praxisnära forskning. 

Praxisnära forskning är en vidareutveckling av aktionsforsk-
ning och handlar om forskning som bedrivs i nära anslutning till 
pedagogisk verksamhet. I SOU 1999:63 framhålls vikten av att be-
driva praxisnära forskning. Detta motiveras med att det krävs en 
yrkesnära forskning för att kunna hantera förändringar i det pe-
dagogiska uppdraget: 

I denna situation fordras dels en forskning som utgår från verk-
samhetens frågor och som därmed måste situationsanpassas, dels 
ett närmande mellan universitet/högskolor och kommunerna, 
vilket kan öka de yrkesverksammas möjligheter att forska i och 
om skolan.  

… En verksamhetsnära forskning ställer krav på att det praktiska 
arbetet och lärargärningen står i centrum för forskarnas verk-
samhet. (s. 261) 
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Ett annat syfte med vår studie är att reda ut och förklara orsaker 
till varför så många av våra lärarstuderande, efter många års ma-
tematikstudier i skolan, har svårigheter med att lösa relativt enkla 
uppgifter som handlar om multiplikation, division och sambandet 
mellan multiplikation och division. För att bilda oss en uppfattning 
om detta har vi studerat hur lärare i årskurs 3 undervisar om mul-
tiplikation och därefter intervjuat ett urval elever för att kartlägga 
hur de uppfattat undervisningen och vad de lärt sig. Vi har även 
intervjuat lärarna om deras syn på multiplikation och undervisning 
samt deras syfte med lektionerna. Studien av undervisningen i års-
kurs 3 följdes upp två år senare med nya intervjuer av elever (som 
nu går i årskurs 5) för att studera i vilken utsträckning de änd-
rat/utvecklat sina uppfattningar om multiplikation. Det här inne-
bär att en väsentlig del av arbetet handlar om att tolka utfallet av 
lektionerna relaterat till våra intervjuer av lärare och elever. 

För att analysera våra observationer och intervjuer och söka 
efter mönster krävs en kvalitativ metod. Med tanke på de data vi 
samlat in var valet givet, alltså den variant av fenomenografisk 
metod som kallas variationsteori. Det som utmärker variations-
teorin är att den beskriver lärandet utifrån begrepp som erfa-
rande, urskiljning, simultanitet och variation. Variationsteorin 
beskriver också de förutsättningar som krävs för att ett lärande ska 
kunna ske:  

För att ett fenomen ska kunna särskiljas från en specifik skepnad 
måste det finnas en variation som är möjlig att observera. (Mar-
ton & Booth, 2000, s. 174) 

Inom fenomenografin kallar man det innehåll som eleverna för-
väntas lära sig för lärandets objekt. Detta kan i sin tur uppfattas 
på olika sätt. Man skiljer mellan 

 
• det läraren avser att eleverna ska lära, vilket kallas för lä-

rarens intentionala objekt. (Pong & Morris, 2002) 
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• det verkliga lärandeobjektet som utformas i samspel mel-
lan lärare och elever. Hur detta tar sig uttryck i klassrum-
met kallas för det manifesta objektet. 

• det objekt som eleverna i själva verket lär sig kallas för det 
levda objektet. (Marton & Booth, 2000) 

Om det intentionala objektet överensstämmer med det levda ob-
jektet har läraren lyckats i sin undervisning. Till detta vill vi lägga 
ytterligare en aspekt, det avsedda objektet, nämligen vad eleverna 
förväntas lära sig enligt skolans kursplaner och utgående från ma-
tematikdidaktisk forskning.  

I vår studie är det viktigt att skilja mellan två olika perspektiv 
av lärande, att återge mening och att skapa mening. 

Det här är direkt jämförbart med skillnaden mellan yt- och djup-
inriktning till lärande: den förra fokuserar på själva uppgifterna 
och den senare ser bortom uppgifterna, på det som uppgifterna 
betecknar. (Marton & Booth, 2000, s. 60) 

Vi kan sammanfatta detta som att vi  
 

• genom våra intervjuer med lärarna kan bilda oss en upp-
fattning om intentionala lärandeobjekt,  

• genom våra deltagande observationer med videokamera 
och ljudinspelning kan bilda oss en uppfattning om det 
manifesta objektet och 

• genom elevintervjuerna kan bilda oss en uppfattning om 
det levda objektet. 

• genom våra analyser kan bilda oss en uppfattning om re-
lationen mellan det levda och det avsedda objektet. 

På så vis kan vi skapa oss en bild av hur lärare och elever uppfattar 
lärandet och med vilken framgång lärandet sker. Objektet för lä-
randet är multiplikation och multiplikationstabellen med fokus 
på multiplikativa strukturer (Karlsson & Kilborn, 2015).  
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Ett syfte med praxisnära forskning är inte bara att konstatera 
hur lärandet och lärandets objekt kommer till utryck i undervis-
ningen, utan att också att reflektera över hur det skulle kunna 
vara. För oss är det därför viktigt att kontinuerligt jämföra lärar-
nas och elevernas uppfattningar om lärandets objekt med såväl 
vad som förväntas av dem enligt såväl skolans styrdokument som 
synen på kunskap och lärande i aktuell matematikdidaktisk forsk-
ning. I våra analyser jämför vi därför det manifesta och det levda ob-
jektet med nämnda ramar, alltså med det avsedda objektet. Detta ge-
nomsyrar också våra analyser av resultaten. På det sättet hjälper vi 
också läsaren att uppfatta nyanser och tillkortakommanden i under-
visningen. Bishop (1992) beskriver detta som relationerna mellan: 

”What is” and ”what might be”; Mathematics and education; The 
problem and the research method; The teacher and the re-
searcher; The researcher and the educational system. (Bishop, 
1992, s. 714) 

10.3 Genomförande av klassrumsobservationerna 
Syftet med den första delen av studien var att studera hur en lekt-
ion kan se ut när lärare i årskurs 3 introducerar multiplikation och 
multiplikationstabellen. För det syftet valde vi ut två klasser i två 
närliggande skolor som tillhör samma rektorsområde. Drygt hälf-
ten av eleverna i de här klasserna hade ett annat modersmål än 
svenska. Lärarna ombads ta kontakt med oss när de skulle börja un-
dervisa om multiplikation och multiplikationstabellen. Vi fick 
också tillgång till deras läromedel.  

Avsikten med studien var att vi som deltagande observatörer 
skulle följa undervisningen i de två klasserna för att studera, dels 
vilket matematikinnehåll lärarna undervisade om, dels vilka för-
mågor detta kan tänkas leda till. För att följa undervisningsproces-
sen i stort använde vi en videokamera med fokus på läraren. För att 
kunna följa lärarens individuella kommunikation med en elev, eller 
en grupp elever, bar läraren en mikrofon som dokumenterade de 
samtal som inte kunde urskiljas via videoinspelningen.  



 
 

1 0 .  M E T O D ,  G E N O M F Ö R A N D E  O C H  G I L T I G H E T  

 67

Efter lektionerna intervjuades lärarna om hur de resonerade 
när de planerade lektionen och vad de avsåg att eleverna skulle 
lära sig. Den typen av information är väsentlig för att vi ska kunna 
göra en rättvis analys av lektionen.  

En vecka efter inspelningarna bad vi lärarna välja ut fyra elever 
i varje klass och dessa elever intervjuades samtidigt som de löste 
uppgifter av samma slag som de mött under den inspelade lekt-
ionen (Bilaga 1). För att inte stressa eleverna presenterades uppgif-
terna en i sänder och de fick berätta hur de tänkte. De fick också 
berätta om sig själva och deras förhållningssätt till matematiken. 

Efter transkribering av den kommunikation som förekom un-
der lektionerna gjordes en noggrann analys av vad som hände un-
der lektionerna. Analysen omfattar såväl kommunikationens kva-
litet som relationen till skolans styrdokument och den ämnesdi-
daktiska relevansen. Parallellt med detta analyserades motsva-
rande avsnitt i respektive läromedel. Dessa analyser jämfördes 
därefter med intervjuerna av de åtta eleverna. 

Vi är givetvis medvetna om att detta lokala urval av klasser inte 
kan ge en generell bild av undervisningen om multiplikation på 
lågstadiet. Det skulle behövas betydligt större resurser för att ge 
en generell bild av undervisningens kvalitet i den svenska skolan. 
Vad vi däremot kan göra är kvalitativa beskrivningar av hur lekt-
ioner om multiplikation kan se ut med avsikt att finna förklarin-
gar till såväl elevernas som lärarstudenternas uppfattningar, atti-
tyder och förmågor. För oss är detta ett led i att förändra lärarut-
bildningen och anpassa den till skolans och samhällets krav på en 
duktig lärare, relaterat till lärarstudenternas förmågor när de 
kommer till utbildningen. 

10.4 Genomförande av elevintervjuerna två år senare  
Två år efter klassrumsobservationerna, återvände vi till samma 
rektorsområde där elever från de två skolorna nu gick i årskurs 5. 
Syftet var att följa upp hur elevernas kunnande förändrats sedan 
vårt besök i årskurs 3. Vi var nu alltså intresserade av hur kun-



 
 

D E T  R Ä C K E R  O M  D E  F Ö R S T Å R  D E N  

 68 

skaperna om multiplikation och multiplikationstabellen utveck-
lats och vad som hade hänt med de uppfattningar och missupp-
fattningar vi fann när eleverna gick i årskurs 3? 

De intervjuer vi gjorde var semistrukturerade. Vi utgick ifrån 
ett antal frågor som modifierades i de fall vi upptäckte att en elev 
inte förstod frågan (Bilaga 2). De flesta av eleverna kände igen oss 
sedan tidigare och berättade spontant om sina uppfattningar och 
attityder. Det innebar att frågorna inte alltid ställdes i samma ord-
ning som i Bilaga 2. I en del fall fick vi lotsa in eleverna på rätt spår 
när de blev för pratglada. Detta gällde speciellt frågorna 3 och 4. I 
andra fall fick vi hoppa över någon fråga när vi insåg att en elev 
hade problem att hänga med. 

Vi hade från början bara tänkt intervjua åtta av de femton ele-
verna, men elevernas intresse var stort. Alla ville vara med. Sam-
tidigt visade sig intervjuerna vara mycket intressanta. Vi beslöt 
därför att intervjua alla eleverna. Under intervjuerna kunde vi dis-
ponera ett grupprum där vi kunde intervjua utan att bli störda. 
Alla intervjuer bandades och transkriberades.  

10.5 Giltighet och generaliserbarhet  
När det gäller vår studies validitet, kan man givetvis ifrågasätta om 
en kvalitativ studie verkligen kan uppvisa en validitet. Kvale 
(1977) menar att man då måste ta hänsyn till det paradigmskifte 
som skett:  

Till grund för en modernistisk förståelse av sanning och validitet 
har legat tron på en objektiv värld. (s. 216) 

Vid användning av kvalitativa metoder, såsom fenomenografi, gäl-
ler, enligt Kvale, inte positivismens ett-till-ett-korresponens mellan 
den verkliga världen och vår uppfattning om densamma. Han me-
nar istället att det alltid finns olika tolkningar av ett sådant sam-
band och att forskarens person därvid är det känsligaste verktyget:  
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Sanning skapas genom dialog; valida kunskapsanspråk framträ-
der när konkurrerande tolkningar och handlingsalternativ disku-
teras och blir föremål för förhandlingar bland medlemmar i en 
gemenskap. (s. 216) 

Vad det i själva verket handlar om är, enligt Kvale (s. 267), att föra 
en fingerad dialog med en potentiell publik. För att göra den dia-
logen övertygande kan man enligt Patton (1990) använda sig av 
triangulering:  

By using a combination of observations, interviewing and docu-
ment-analysis, the fieldworker is able to use different data sources 
to validate and cross-check findings. (s. 244) 

Därmed är vi också inne frågan om reliabilitet. För att börja med 
våra inspelningar av lektionerna och våra intervjuer så påverkas 
givetvis lärare och elever av den annorlunda situation, Men lä-
rarna har själva planerat lektionerna och eleverna ställs vid inter-
vjuerna inför frågeställningar som de, enligt den undervisning de 
fått och de läromedel de använt, är väl bekanta med. Vi menar att 
vår närvaro i ringa grad kan ha påverkat vare sig kunskaper i, upp-
fattningar om eller attityder till multiplikation.  

En annan felkälla kan uppstå i samband med transkriberingen 
av lektionerna och intervjuerna. Av det skälet har vi använt två olika 
ljudinspelningar, dels från videokamerans mikrofon dels från en se-
parat mikrofon på läraren. De har därför varit få tveksamheter när 
det gäller transkriberingen av ett yttrande. I samtliga fall har det 
rört sig om elevers svar eller frågor under lektionerna. Vissa elever 
har talat så lågt att vi inte alltid kunnat uppfatta alla detaljer i deras 
yttranden. Vi har då aldrig gissat vad eleven säger utan har i vår 
transkribering skrivit att vi inte har uppfattat yttrandet. Eftersom 
lärare oftast bekräftar såväl frågor som svar, kan vi emellertid oft-
ast räkna ut vad elevernas frågor eller svar handlar om.  

Den viktigaste frågan om reliabilitet handlar om våra tolk-
ningar av vad som sägs och vad som sker. Av det skälet presente-
rar vi långa och utförliga citat från såväl lektioner som intervjuer. 
Utifrån dessa för vi sedan, precis som Kvale (1977) efterlyser, en 
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öppen ”dialog” med det insamlade materialet utgående från den 
forskning vi redovisat. Vi ger alltså läsaren goda möjligheter att 
följa vårt resonemang och att bilda sig en egen uppfattning om 
såväl validitet som reliabilitet.  

När det gäller generaliserbarheten så är vi, såsom Bodin och 
Capponi (1996) beskriver det, försiktiga med att dra generella 
slutsatser av enstaka lektioner och intervjuer:  

However so far such studies have concentrated on how things 
work at local (often ”micro”) level. Extrapolations from these ob-
servations and conclusions can only be made within the frame-
work of a given system, bearing in mind the initial context, the 
underlying curriculum, etc. (s. 567) 

Som en avrundning av det här avsnittet vill vi påpeka att det aldrig 
varit vår avsikt att dra generella slutsatser från ett fåtal lektioner och 
intervjuer. Vad vi har letat efter är istället mönster som förklarar 
elevers och lärarstudenters tillkortakommanden när det gäller mul-
tiplikation och division av tal i bråkform. Vi menar att vi med 
denna, mycket begränsade, studie har fått intressanta svar på våra 
forskningsfrågor vilket kan utgöra ett viktigt underlag för att gå vi-
dare och fördjupa våra studier om multiplikation och division.  
 

 



 
 

 

 71

11. Den första studien: 
Klassrumsobservationerna  

i årskurs 3 

Klassrumsobservationerna i årskurs 3 utfördes i två olika klasser. 
Vi kallar lektionerna för Lektion 1 och Lektion 2 och behandlar 
dem under två olika rubriker. Vad vi beskriver är hur undervis-
ningen gestaltar sig utifrån utdrag ur den lärobok som används 
och med belysande exempel på kommunikationen mellan lärare 
och elever. I kommunikationerna kallas läraren för L och eleverna 
för E. Om flera olika elever deltar i en viss sekvens kallas de för E1, 
E2, E3 osv. inom just den sekvensen. När E1 förekommer i en se-
nare sekvens är det i allmänhet en helt annan elev. Om flera elever 
svarar samtidigt, t.ex. i korus, betecknas detta EE.  

Vad som händer under respektive lektion kommenteras eller 
analyseras på tre olika nivåer. Efter varje avslutad undervisnings-
sekvens ges korta kommentarer för att fästa läsarens uppmärk-
samhet på något vi vill diskutera längre fram i rapporten. I speci-
ella avsnitt, 11.2 och 11.4, görs sammanfattande analyser av res-
pektive lektion. Dessa analyser byggs upp utgående från de inter-
vjuer som gjordes med lärarna efter lektionen och med elever en 
vecka senare. Slutligen görs en sammanfattning av resultaten från 
båda lektionerna i ett speciellt avsnitt, 11.5: ”Några didaktiska re-
flektioner”.  

11.1 Lektion 1 
Innan vi besökte klassen hade läraren introducerat multiplikation 
som upprepad addition och utgick då från följande uppgifter i läro-
boken:  
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Figur 1. Favorit matematik 3A, s. 59. 

Uppgifterna handlar om att representera en given bild både som en 
upprepad addition och som en multiplikation. Även de följande 
övningarna i boken handlar om att identifiera samband mellan 
addition och multiplikation. Övningarna var av följande typ: 

2. Skriv multiplikationen  

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = _________ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = _________ 

8 + 8 + 8 = _________ 6 + 6 + 6+ 6 = _________ 

11.1.1 Berättelsen 
Den lektion vi studerar, handlade i första hand om sambandet 
mellan femmans och tians multiplikationstabeller. Lektionen in-
leds med att läraren står vid dörren och hälsar på eleverna efter 
hand som de går in i klassrummet. Det tar ca fem minuter innan 
lektionen kan börja och läraren läser då upp en berättelse som 
finns i lärarhandledningen till Favorit matematik 3A. Till berät-
telsen finns det en bild som läraren avser att visa på en smartboard 
(Figur 2).  
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Tid 8.05 
L Och det vi gör … Jag läser upp den här berättelsen som är 

kopplad till bilden. Ni kan börja med att ta fram matema-
tikböckerna, penna och sudd medan jag ordnar till här.  

Läraren ställer sig nu vid en dator som är kopplad till en smart-
boarden och eleverna går och hämtar sina böcker. Samtidigt stäl-
ler elever en rad frågor om böcker som har kommit bort och om 
de ska slå upp böckerna. Läraren svarar medan hon arbetar med 
sin dator: 
 
L Ni ska inte slå upp matematikböckerna utan bara låta 

dem ligga på sina platser bara. 
L Jag har loggat ut här. 
L  Ni ska slå upp. Nej, ni ska inte slå upp något sa vi ju. 
L Inte just nu. Först ska ni lyssna på berättelsen. 
L Nu ska vi se om den vill samarbeta med mig. 

Smartboarden visar nu följande bild på femmans och tians multi-
plikationstabeller. Bilden finns i läroboken (Figur 2). 

 

Figur 2. Favorit matematik 3A, s. 62. 

Tid 8.08 
L Då lyssnar vi på berättelsen: ”Utflykten närmar sig. Lä-

raren kom in i klassrummet. Han delade ut femkronor 
i leksakspengar åt eleverna och bad dem räkna ut hur 
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mycket pengar det var sammanlagt. Charlies grupp 
fick 7 femkronor. Multiplikationen 7 multiplicerat 
med 5 kändes svår och en addition kändes jobbig. Då 
kom Isa på en lösning. Vi läser upp produkterna från 
femmans multiplikationstabell, som ett talmönster. Jag 
lyfter upp ett finger för varje svar: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
35. Så det är 35 kronor konstaterade Isak nöjd med 7 
fingrar i luften. Nu ville läraren ta reda på hur Isa skulle 
göra om hon istället hade 7 tiokronor: 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70 kronor svarade Isa med 7 fingrar i luften. Fint be-
römde läraren. Märker ni något speciellt, när ni jämför 
produkterna i femmans och tians multiplikationstabell-
ler, fortsatta läraren. 5 och 10, 10 och 20, 15 och 30. Isa 
jämförde svaren i huvudet. Sedan kom hon på det. När 
man jämför en produkt i tians tabell med motsvarande 
produkt i femmans, så är den alltid …” Vet ni?  

L Om man jämför en produkt… Vad var en produkt för 
något? Kommer du ihåg det. Vad var produkt, E1? 

E1 Jag tror att betyder de talen man ska … multiplicera. 
L Hmmm, nej vad betyder produkt. Vad säger du E2 
E2  Produkt betyder talen man ska multiplicera 
L  Var det, det som var produkt E3? 
E3 Produkt är som summa, men vid multiplikation heter 

det produkt. 
L Ja, och det är alltså med andra ord … svaret, va? … 

Produkten är svaret i en multiplikation och vad heter 
de där andra?  

L  Det heter inte term i en multiplikation utan det heter 
… vadå för något E4? 

E4 Faktor. 

Den här texten är låg och tung och få av eleverna lyssnade aktivt. 
De flesta av dem sysslade med något annat. Lägg märke till att 
läraren inte följer upp berättelsen utan börjar istället tala om 
terminologi. Inte heller i nästa steg följer hon upp berättelsen. 
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Istället ägnar hon sig åt bilden på smartboarden (Figur 2). Ele-
verna hinner med andra ord glömma bort berättelsen innan 
läraren följer upp den: 

L Bra, så. Om vi tittar nu på produkterna alltså svaret i 
femmans multiplikationstabell och jämför dem med ti-
ans multiplikationstabell, ser ni då något mönster? Om 
ni tittar på 1 multiplicerat med 5 är lika med 5 och se-
dan 1 multiplicerat med 10 är lika med 10, 2 multipli-
cerat med 5 är lika med 10 och 2 multiplicerat med 10 
är lika med 20, ser ni något mönster i svaren här? 3 … 
15, 3 multiplicerat med 10 … 30. (Pekar efter hand på 
rätt kombination). Ser ni något mönster? Vad säger du 
E1? 

E1 5 mera, 15 mera 
L 15 mera. Är det det? 15 och så blir det 30. Är det 5 

mera? 
E1 Nej det är 15?  
L Ja, vad är det som händer: 5 blir 10 i svaret i tians mul-

tiplikationstabell. 
E1 (Ohörbart). 
L Ja, vad bra. Då så … he he he. E3? 
E3 Det är hälften. 
L Vad är hälften? 
E3 5 och 10. 
L I vilken multiplikationstabell? Faktorn i vilken multi-

plikationstabell, inte faktorn … produkten i vilken 
multiplikationstabell är hälften så stor? 

E4 I 5:ans. 
L I 5:ans OK. Ja, om vi utgår från tians multiplikations-

tabell. Men om vi tänker då, vad händer med 5:ans 
multiplikationstabell jämförelsevis med 10:ans? Vad är 
det som händer där. Det blir hälften och tvärtemot 
hälften, det blir alltså E5? 

E5 5 mer. 
L 5 mer, det var vad E5 sa. Blir det 5 mer? Om någonting 

är hälften så stort, tvärtom är alltså? 
E6 Hälften lika mycket. 
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L Nej, inte hälften. Motsvarigheten till hälften är alltså, 
vadå E6?  

E6 Dubbelt. 
L Dubbelt. Känner ni igen det ordet? 
EE Ja (i korus). 

Vi gör här två intressanta iakttagelser. För det första vill läraren 
att eleverna ska se mönster i tabellen, men hon låter dem inte leta 
efter mönster utan förgriper deras tänkande och talar om för dem 
vad det är de ska se. För det andra låter hon inte eleverna resonera 
utan ställer färdiga delfrågor till olika elever, frågor som kräver ett 
kort, ofta framlotsat, svar. Vi konstaterar också att eleverna inte 
verkar uppfatta vad läraren är ute efter.  

Inledningen av den här delen av kommunikationen är intres-
sant. Läraren ställer tre frågor samtidigt och Elev 1 svarar på den 
första och den tredje frågan, alltså att differenserna är 5 respektive 
15, vilket läraren inte uppfattar. Vad eleverna letar efter är fem- 
och tiohopp, alltså upprepad addition – inte mönster i multipli-
kationstabellen. 

Efter en lång stund återvänder läraren till berättelsen. Hon de-
lar nu upp den i tre delfrågor och eleverna ska efter hand skriva 
svaren i sin bok:  

L OK är alla beredda. När man skrivit svaret håller man 
handen för. Charlie har 3 femkronor. Hur mycket 
pengar har han sammanlagt? Charlie har 3 femkronor. 
Hur mycket pengar har han sammanlagt? Schhhh. 
Charlie har 3 femkronor. Hur mycket pengar har han 
sammanlagt? (Eleverna skriver svaret.)  

E1 (Saknar penna.) 
L Har du ingen penna? … Den här hittade jag på golvet, 

i ert kapprum. Är det din? 
L  E2, kan du öppna åt vem det är som står utanför. (En 

ny elev kommer in). Så då får vi vänta lite då. 
E3 (Säger något.) 
L Så, vad hade du skrivit sa du?  
L Då tar vi nästa, nummer två: Isa har 3 tiokronor. Hur 

mycket pengar har hon sammanlagt? Schhhhh. Isa har 
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3 tiokronor. Hur mycket pengar har hon sammanlagt? 
… 3 tiokronor … Ni ska inte prata. …  

L Sista: Läraren har 6 femkronor. Hur mycket pengar har 
han sammanlagt? … Läraren har 6 femkronor. Hur 
mycket pengar har han sammanlagt? … Sex femkro-
nor. … Äh … Sex femkronor. Hur mycket pengar har 
han sammanlagt, läraren?  

L När ni är klara äh, E4, du ger till E5, E5 ger till E6 och 
E6 ger till E7. Ni byter med varandra … Byt matema-
tikbok med varandra.  

L Hej, godmorgon, du får ta fram din matematikbok. 
(Ännu en elev har just kommit in.) 

L Nej, med varandra. Två och två. … 
L Det var inte din? … Har alla bytt? … E8 … 
L Har alla bytt? … Du får bara lyssna och titta. (Till den 

elev som just kommit in) 
L Den första: Charlie har 3 femkronor. Hur mycket 

pengar har han sammanlagt? Om vi skulle börja med 
additionen då, hur skulle man skriva den? 

E9 Äh, … 5 adderat med 5 adderat med 5. 
L Ja, är lika med? (Skriver 5 + 5 + 5 = 15 kr)  
E9 15. 
L OK, så kanske alla tänkte från början att räkna, men nu 

ska vi räkna multiplikation och hur skulle vi då skriva 
multiplikationen? … E10. 

E10 3. 
L Antalet? 
E11 Gånger 5  
L 5 vadå? … vad var det han hade? 5 … E12. 
E12 Kronor. 
L Så tre mynt multiplicerat med 5 vadå?  
E12 (Säger något) 
L Nej, vad är värdet på varje mynt? … 5? 
E13 Kronor. 
L Så, och sedan?  
E13 Lika med 15 kronor. (Läraren skriver under tiden 3 ·5 

= 15 kr) 
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Så här håller det på ytterligare en stund. Läraren har den här 
gången gett eleverna tre uppgifter i rad att lösa, innan hon börjar 
diskutera lösningarna. Det är därför inte så lätt för eleverna att 
minnas alla uppgifterna och att ha rätt fokus. Vi kan också kon-
statera att kommunikationen återigen är uppdelad i små, ofta lot-
sande, delfrågor (i form av triader) som ställs till olika elever. De 
ges därför inga möjligheter att se helheten eller att reflektera över 
poängen med de uppgifter de löser. Dessutom är det lätt för ele-
verna att tappa tråden eftersom läraren återigen låter sig avbrytas 
gång på gång.  

Den kanske viktigaste frågan är vad som var avsikten med de 
tre frågorna:  

 
• Den första frågan gällde 3 femkronor, alltså 3 ∙ 5 = 15. 
• Den andra frågan gällde 3 tiokronor, alltså 3 ∙ 10 = 30. 
• Den tredje frågan gällde 6 femkronor, alltså 6 ∙ 5 = 30. 

Poängen med dessa tre frågor är att visa sambanden mellan fem- 
och tiotabellerna. Läraren ställde frågorna, men knöt aldrig ihop 
dem. Poängen, som enligt lärarhandledningen är uppfatta sam-
bandet mellan fem- och tiotabellen, glömde läraren bort att lyfta 
fram. Aktiviteten blev överordnad innehållet. 

Efter en stund byter läraren tema på nytt: 

Tid 8.28 
L OK, hör ni. Hm, idag, den här veckan är det E1 och E2. 

E2 är inte här nu. Hm, E3 och E1, kan ni dela ut 
whiteboardstavlor och den blåa pennan till alla. E4 
skulle du kunna dela ut pappershanddukar då. Hand-
dukarna … E5 … (Alla går omkring i klassrummet un-
der cirka en minut. Läraren diskuterar under tiden 
med en elev om en penna som har kommit bort.) 

L En penna som är med svart? 
E6 Nej, svart och röd. 
L Är den borta? I lådan här? 
E6 Nej, jag har kollat? 
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L Hallå, någon här som har sett E6:s pennskrin?… Svart 
och röd. 

EE Diskuterar.  
E6 Jag tittade i väskan. (Eleverna fortsätter att diskutera). 
L Vi ritar inte annat. E7! E7! E7! 
L OK, alla har fått penna och alla har fått en whiteboard.  
L E6, du får leta efter den sedan … Du kan låna av E7. 
L Nu är det jättemånga prickar jag ska rita här …  

 
 

L Hur skulle multiplikationen kunna se ut till den här 
bilden? …  

E8 (Frågar något om mellanrum.) 
L Det är mellanrum här … Skriv upp hur multiplikat-

ionen kan se ut här.  
E9  (Frågar också om mellanrum.) 
L Nej, det är mellanrum här emellan. (Eleverna visar upp 

sina resultat efter hand som de är klara). Bra E10, bra 
E11, bra E12.  

L Multiplikation… (Någon har svarat 25.) Är det 25 
prickar här på tavlan? Hur kan den där, den stämmer 
inte överens med den bilden? Det är inte 25 prickar här 
… Bra E13 … E14, E15, E16, E17, E18, E19 … E20 … 

L Hur många rader har vi av prickar, E21? 
E21 2, 
L 2. (Skriver 2) Hur många prickar har vi i varje rad, E22?  
E22 5.  
L 5. (Skriver gånger 5) Och hur många prickar bli det? 2 

multiplicerat med 5, är lika med E23? 
E23 10. (Skriver = 10) 
L Yes, och så räknar vi prickarna nu för hand: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9,10, så det kan inte bli 25. Jag har bara 10 
prickar. OK. 

 
Återigen störs undervisningen av ovidkommande saker. När man 
väl kommer till skott, fortsätter kommunikationen i form av tria-
der och lotsande frågor och inte heller nu ges något utrymme att 
resonera eller diskutera. Här fanns det till exempel möjligheter att 
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även tolka figuren som 5 ∙ 2 = 10 och därmed lyfta fram den kom-
mutativa lagen för multiplikation, alltså att 2 ∙ 5 = 5 ∙ 2.  

11.1.2 Sambandet mellan femtabellen och tiotabellen 
Ett viktigt mål med den här lektionen var att upptäcka samband. 
I det här fallet gäller det sambandet mellan femtabellen och tiota-
bellen: 

Tid 8.38 
L Förstår ni vad samband betyder? … Ja, hm. … Sam-

band är att det hör ihop på något sätt. Det blir, det bil-
dar ett mönster. Om ni tittar på … Nu ska vi se här. 1 
multiplicerat med 5 är 5, eller hur? Vi fortsätter att 
multiplicera med 1. 1 multiplicerat med 10 istället för 
5, och det blir 10, det är alltså dubbelt så stort. Det är 
ett samband. Och då vet vi, att om vi multiplicerar 2 
med 5, som är lika med 10, och om vi multiplicerar 2 
med 10 så blir det, den produkten, alltså svaret, dubbelt 
så stort. Hänger ni med i det?  

EE Jaaa.  
L Om vi multiplicerar 10 med 5 så är det lika med 50. 

Och dubbelt så mycket är vadå, E1? 
E1 100. 
L 100. Varför. Jo för att multiplicerar vi 10 med 10, så blir 

det svaret lika alltså dubbelt då mycket som svaret i 
5:ans multiplikationstabell när vi multiplicerar med 10. 
Svaren blir alltså dubbelt så mycket.  

L Vad har jag sagt! 
E2  Titta. 
L Sambandet är att svaret är dubbelt så stort. Vi multipli-

cerar med samma sak och det blir dubbelt så stort. Det 
betyder samband. Hänger ni med? 

EE Ja. 
L Förstår ni det? 
EE Ja. 

Lägg märke till den första frågan. Istället för att ställa den intres-
santa frågan, nämligen hur mycket 10 gånger 10 är och sedan jäm-
föra det med 10 gånger 5, så frågar läraren efter dubbelt så mycket 
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som 50. Hon ställer alltså fel fråga. Därefter svarar hon på frågan 
själv, istället för att låta eleverna upptäcka sambandet mellan fem- 
och tiotabellerna. Lägg också märke till de kollektiva frågorna: 
”Hänger ni med?” och Förstår ni det?” som ger de förväntade kol-
lektiva svaren ”Ja”. Ett mer ärligt svar hade, vad vi kan uppfatta av 
kommunikationen varit ”Nej”, med det förutsätter att eleverna 
förstår vad läraren är ute efter. Läraren fortsätter ytterligare en 
stund på samma tema och det går allt trögare. Eleverna hänger 
inte längre med. Läraren byter då arbetssätt: 

 
L OK, jag märker att ni inte orkar med så mycket mer. Vi 

ska göra en sak till och det är en klapplek, kan man 
säga. När vi hamnar på 5:ans hm, produkt … nu tittar 
vi bara på produkten, i femmans multiplikationstabell, 
då klappar vi en gång. Så vi kommer att räkna: 1, 2, 3, 
4 och sedan när vi hamnar på 5, en produkt i femmans 
multiplikationstabell, så klappar vi en gång, När vi 
hamnar en produkt som är i 10:ans multiplikationsta-
bell, då klappar vi två gånger. Så när vi hamnar på 10, 
även om det är en produkt för 5:ans multiplikationsta-
bell så klappar vi två gånger. Är ni med? 

EE Ja. 
L Då ska vi räkna upp till och med 100. 1, 2, 3, 4 och så 

klappar vi 5 (klappar).  
EE (Elever fnissar). 
L Eller vet du vad. Vi tar inte hjälp här. (Släcker smart-

boarden) Ni måste tänka själva, 5:ans och 10:ans mul-
tiplikationstabell. När vi hamnar på 5:ans en klapp, 
10:ans två. OK? Ja.  

E1 Åker vi ut? 
L Nej ni åker inte ut. Det är för att träna femmans och 

tians multiplikationstabell. Äh, femskutt och tioskutt. 
I femmans, i tians multiplikationstabell, så att ni kan få 
lite hjälp här nu, hur slutar de, hur slutar produkten? 
Den slutar alltid med? 

E2 En nolla. 
L  En nolla, ja. I femmans multiplikationstabell när vi ska 

klappa, den slutar alltid med, E3? 
E3 5:a.  
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L En 5:a. Hjälper ni mig att räkna, är ni med?  
E Ja. 
L 1, 2, 3, 4, 5 (klapp), 6, 7, 8, 9, 10 (två klapp), 11, 12, 13, 

14, 15 (klapp), 16, 17, 18, 19, 20 (två klapp), 21, 22, 23, 
24, 25 (klapp), 26, 27, 28, 29, 30 (två klapp), 31, 32, 33, 
34, 35 (klapp), 36, 37, 38, 39, 40 (två klapp), 41, 42, 43, 
44, 45 (klapp), 46, 47, 48, 49, 50 (två klapp), 51, 52, 53, 
54, 55 (klapp), 56, 57, 58, 59, 60 (två klapp), 61, 62, 63, 
64, 65 (klapp), 66, 67, 68, 69, 70 (två klapp), 71, 72, 73, 
74, 75 (klapp), 76, 77, 78, 79, 80 (två klapp), 81, 82, 83, 
84, 85 (klapp), 86, 87, 88, 89, 90 (två klapp), 91, 92, 93, 
94, 95 (klapp), 96, 97, 98, 99, 100 (två klapp). Wow! 

Nu har eleverna varit aktiva en stund, men de verkar uppfatta det 
här som en lek: ”Åker vi ut?” En intressant fråga är hur många av 
eleverna som förstod poängen med aktiviteten nämligen att 
jämna multiplar av 5 är tiotal?  

Aktiviteten går nu över till att läraren rättar böcker och samti-
digt kommenterar elevernas svar. Kommunikationen är nu indi-
viduell och sker vid elevens bänk. Flera av kommunikationerna 
handlar nu om följande uppgift i läroboken och som eleverna ti-
digare har arbetat med: 

 

 
Figur 3. Favorit matematik 3A, s. 61. 

 
L 2 ja, så den är värd 2, inte 8. Det här uttrycket. Det här 

är ett uttryck, men sedan vill de veta hur mycket varje 
liten frukt är värd. Och hur mycket var den värd? I den 
här multiplikationen? 



 
 

1 1 .  D E N  F Ö R S T A  S T U D I E N  

 83

E3 Den var värd 8.  
L Nej, någonting multiplicerat med 2 är lika med 8.  
E3 Det är, vänta lite, det är 4. 
L Ja, då är den värd 4.  
L Jordgubben är värd? 
E4 4. 
L Multiplicerat med någonting är lika med 12. Tänk på 

additionen.  
E4 3, kanske. … Multiplicerat med… 
L Multiplicerat med 4 är lika med 12. Tänk på addit-

ionen.  
L Hur skriver du den här additionen?  
E4 4 plus 4 plus 4. 
L  Hm, hur skriver du den här multiplikationen?  
E4 3 gånger 4. 
L Så hur mycket är den värd då?  
E4 Hm, 3. 

Eleverna hade svårt att förstå den här uppgiften. Enligt läraren 
handlar detta om algebra. Men de här symbolerna är ju bara för-
virrande. Hur kan man multiplicera körsbär med jordgubbar? 
Detta är ett typiskt exempel på när bilden blir så överordnad in-
nehållet att konkretiseringen blir ett självändamål.  

11.2 Analys av lektion 1 
Vi gör nu en analys av vad som hände under lektion 1. Detta görs 
med utgångspunkt, dels i lärarens mål med lektionen, dels i hen-
nes syn på faktorer som resonemang och konkretisering. Vi jäm-
för också resultatet av lektionen med de elevintervjuer som gjor-
des en vecka efter lektionen, för att få en uppfattning om vad ele-
verna egentligen lärde sig. Vi jämför alltså vad Marton och Booth 
(2000) kallar för det levda objektet med det manifesta objektet och 
det intentionala objektet (Pong & Morris, 2002). 

11.2.1 Målen enligt läraren och måluppfyllelsen 
Vid vår intervju efter lektionen visar det sig att läraren inte är helt 
överens med skolans pedagogiska plan när det gäller multiplikation: 
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… de ska bara kunna, står det egentligen. Vad betyder det? Jag 
tycker att dom ska automatisera den. 

… jag vill att dom ska göra det, även om det är så att dom bara 
ska förstå den.  

Läraren är med andra ord inte nöjd med att eleverna enbart för-
står multiplikationstabellen (vad nu det innebär). De ska också 
behärska multiplikationstabellen: 

Jag vill försöka få bort dem från det här att räkna på fingrarna.  

Vi konstaterar att läraren har ett relativt klart mål för hur hon ska 
undervisa om multiplikation och multiplikationstabellen, men vi 
ser inget av detta förverkligas under lektionen. För att eleverna ska 
förstå multiplikationstabellen krävs det att man som lärare lyfter 
fram dess struktur (se avsnitt 11.5 om matematik och förmågor). 
För att eleverna ska kunna automatisera tabellen, vilket är lärarens 
mål, krävs en strategi och en långsiktig plan för hur detta ska gå 
till. Inte heller det ser vi något spår av under lektionen. Läraren 
byter i stället fokus gång på gång och eleverna ges inte möjligheter 
att se mycket mer än att produkterna i tiotabellen slutar på 0, me-
dan produkterna i femtabellen slutar på 5 eller 0. När vi intervjuar 
fyra elever en vecka efter lektionen visar det sig att två av dem gör 
systematiska fel på just femtabellen såsom att 6 ∙ 5 = 29, att 5 päron 
à 8 kr kostar 28 kr och att 5 ∙ 3 ringar svarar mot 18 ringar. Detta 
utreds mera i detalj i avsnitt 11.2.4. 

Den dikotomi som många lärare lyfter fram mellan att förstå 
och att behärska multiplikationstabellen är olycklig. I själva verket 
är det relativt enkelt att lära sig behärska multiplikationstabellen 
om man först lär sig förstå dess struktur och att se de mönster som 
strukturen leder till. Vi återkommer till detta i avsnitt 11.5. 

11.2.2 Berättelsen och smartboarden 
Lektionen inleddes, som redan beskrivits, med en berättelse om 
hur en lärare kommer in i klassrummet och delar ut femkronor i 
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leksakspengar åt eleverna. På frågan om varför läraren började 
lektionen så, blev svaret. 

Ja, jag brukar säga att nu ska vi börja tänka matematik och jag har 
ju matematik första lektionen. Så jag tycker att det var bra med 
den här lilla berättelsen för att komma in i det här tänket med 
matematik. Dom har jättesvårt för dom här huvudräkningsupp-
gifterna. 

Men varför i så fall först läsa upp den här långa texten och sedan 
börja tala om terminologi och efter det tala om bilden på smart-
boarden? Om det är så svårt att lära sig fem- och tiotabellerna så 
vore det väl bättre att skapa kontinuitet och att ha ett klart fokus. 
Läraren försöker i det här fallet följa lärarhandledningens förslag 
till inledning av lektionen, men verkar inte reflektera över syftet 
med förslaget. 

Vid intervjun lyfter läraren också fram vikten av att konkreti-
sera: 

Absolut, då får man kanske med sig hela gänget istället för att 
tappa dem som har det lite svårt.  

Dom eleverna som behöver mera hjälp och behöver förklaras, på 
mera konkretiserat, då gör jag det med. 

Men hur såg konkretiseringen egentligen ut under lektionen? Sva-
ret är att den enda metoden som användes för att konkretisera, var 
att utgå från statiska bilder för att beskriva en dynamisk process. 
Det skulle varit enkelt att med hjälp av smartboarden göra en ani-
mation av hur en dubblering av 5 blir 10 och en dubblering av 15 
blir 30. Eller varför inte använda en metafor som eleverna redan är 
bekanta med, nämligen att ge dem 5-kronor och 10-kronor (i la-
borationspengar) såsom det beskrivs i berättelsen och använde 
den idé som lärarhandledningen erbjuder. Vi återkommer till det. 

Den kommunikation som utgår från bilden på smartboarden 
är intressant. I intervjun med läraren knyter vi an detta till frågan 
om kursplanens syfte och förmågorna att resonera, analysera och 
representera: 
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Ja, genom att vi hm, har de här genomgångarna på tavlan, så för-
söker jag få en diskussion med dom. Vi går igenom begreppen så 
att dom har begreppen, för annars är det ju svårt att, så är det ju 
svårt att, kommunicera i ett ämne. Hm, och sedan använder jag 
nu lite assist för jag känner nu att det varit lite för mycket. Men 
jag har ju såna där små … jag försöker tänka på att alla ska få 
komma till tals, alla ska få berätta hur dom har löst en uppgift. 

Inte heller detta stämmer överens inte med vad vi iakttog. Ele-
verna ges inte tillfälle, någon enda gång under lektionen, att re-
flektera på egen hand för att själva upptäcka mönster. Läraren fö-
regriper hela tiden detta genom att lotsa fram eleverna svar med 
ledande frågor. Samtidigt glömmer hon bort att lyfta fram po-
ängen med det hon gör: 

 
L  Ser ni något mönster? Vad säger du E1? 
E1 5 mera, 15 mera 
L 15 mera. Är det det? 15 och så blir det 30. Är det 5 

mera? 
E1 Nej det är 15?  

Det mönster eleven ser är intressant, nämligen att differenserna 
mellan de två tabellerna först är 5, därefter 10 och 15 osv. Obser-
vera att fokus alltså är upprepad addition. Det mönster läraren 
förväntade sig var att eleverna skulle upptäcka att 10 är dubbelt så 
mycket som 5 och att 30 är dubbelt så mycket som 15. Detta är 
emellertid inte så lätt att se på bilden där man samtidigt kan se en 
rad olika mönster. Tanken med bilden är att konkretisera, men 
för att detta ska fungera måste bilden tydligt lyfta fram det sam-
band man vill att eleverna ska se. Men så är det inte. Vi menar att 
man istället, med hjälp av smartboarden, kunde ha fokuserat på 
just fördubblingen genom att förskjuta tiotabellen enligt följande 
mönster: 
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0 ∙ 5 = 0 0 ∙ 10 = 0 
1 ∙ 5 = 5 
2 ∙ 5 = 10 1 ∙ 10 = 10  
3 ∙ 5 = 15   
4 ∙ 5 = 20 2 ∙ 10 = 20 
5 ∙ 5 = 25 
6 ∙ 5 = 30  3 ∙ 10 = 30 

Det skulle på det sätt bli betydligt enklare att såväl se sambandet 
som att beskriva det. Ännu enklare hade det varit att, som det 
beskrivs i lärarhandedningen, konkretisera med femkronor och 
tiokronor (Figur 4): 

 

 
Figur 4. 

 
Vi vill i det här sammanhanget påminna om vad Szendrei (1996) 
skriver om svårigheterna med att konkretisera och att det i det här 
fallet inte är lärarhandledningens berättelse eller bokens bilder 
som konkretiserar. Det är hur läraren använder sig av detta som 
är avgörande för om det sker en abstraktion eller ej. 

När vi besöker olika klassrum kan vi konstatera att de ofta är 
utrustade med moderna tekniska hjälpmedel som smartboards. 
Detta ger unika möjligheter att konkretisera undervisningen och 



 
 

D E T  R Ä C K E R  O M  D E  F Ö R S T Å R  D E N  

 88 

animera bilder. Men vi ser sällan lärare utnyttja dessa möjligheter. 
Under den här lektionen kunde man lika gärna ha använt sig av 
en betydligt billigare overheadprojektor eller en plansch. 

11.2.3 Kommunikationen med eleverna 
På frågan om hur läraren ser på de förmågor som nämns i kurs-
planens (Lgr 11) syfte, såsom att resonera, analysera och represen-
tera, blev svaret: 

Ja, genom att vi, har de här genomgångarna på tavlan, så försöker 
jag få igång en diskussion … går igenom begreppen så att dom 
har begreppen, för annars är det ju svårt att kommunicera i ett 
ämne … dom får förklara, och jag har varit stenhård: Hur menar 
du nu? Förklara så att alla förstår.  

När vi följer kommunikationen under lektionen ser vi ingenting 
av detta heller. Läraren initierar inte någon enda diskussion. Istäl-
let styr hon kommunikationen med hjälp av enkla lotsande del-
frågor som oftast kräver ett kort svar, ett tal eller ett ord. Det hand-
lar i regel om s.k. triader. (Lundgren. 1972; Zevenbergen, 2000). 
Typiska exempel på detta är: 

 
L OK, så kanske alla tänkte från början att räkna, men nu 

ska vi räkna multiplikation och hur skulle vi då skriva 
multiplikationen? … E10 

E10 3. 
L Antalet? 
E11 Gånger 5  
L 5 vadå? … vad var det han hade? 5 … E12. 
E12 Kronor. 
L Så tre mynt multiplicerat med 5 vadå?  

– – – 

L Hur många rader har vi av prickar, E21? 
E21 2, 
L 2. (Skriver 2.) Hur många prickar har vi i varje rad, 

E22?  
E22 5.  
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L 5. (Skriver gånger 5) Och hur många prickar bli det? 2 
multiplicerat med 5, är lika med E23? 

E23 10. (Skriver = 10) 

En sammanfattning av detta är att vi inte någon enda gång under 
lektion möter någon diskussion eller att elever får förklara hur de 
resonerar. I stort sett all kommunikation handlar om att läraren 
ställer enkla, tillrättalagda frågor som kräver korta svar. Detta ger, 
som Zevenbergen (2000) påpekar, kontroll över kommunikat-
ionen men leder inte till en diskussion eller en ökad resonemangs-
förmåga.  

En annan förutsättning för att en kommunikation ska fungera 
är att det finns regler för hur kommunikationen ska gå till, alltså 
regler för vem som har ordet och när ordet övergår till en annan 
aktör (Lundgren, 1972). Sådana regler saknas i den här klassen. 
Det är inte så lämpligt att eleverna tillåts avbryta läraren mitt i en 
mening. Genom sitt agerande uppmuntrar emellertid läraren till 
detta. Konsekvensen blir att mycket av det som läraren säger blir 
fragmentiserat och svårt för eleverna att följa. Ett exempel på detta 
är den kommunikation som beskrivs på sidorna 76 och 77.  

Varför ser då lektionen ut så här? Vårt svar är att läraren gör 
så gott hon kan och försöker leda en variationsrik lektion. Proble-
met är att hennes utbildning (eller vad hon tagit till sig av utbild-
ning och kompetensutveckling) inte räcker till för att ge en logisk 
struktur åt lektionen eller att konkretisera innehållet på ett ade-
kvat sätt. Tvärt emot vad hon själv säger under intervjun, tvingas 
hon därför följa lärobokens uppläggning. Samtidigt förnekar lära-
ren att hon gör det: Nej det kommer jag inte att göra. 

När man jämför lärarens beskrivning av vad hon gör, med vad 
som faktiskt äger rum i klassrummet, kommer man osökt att 
tänka på hur Stigler och Hiebert (1999) beskriver lärares problem 
med att ta till sig nya idéer, till exempel från en ny läroplan. Vad 
lärarna tar till sig är främst en ny retorik och terminologi för att 
beskriva något som de sedan inte förmår omsätta i praktiken. Stig-
ler och Hiebert förklarar detta med att det arbete som läggs ner på 
forskning och utveckling i USA inte på ett tillfredsställande sätt 



 
 

D E T  R Ä C K E R  O M  D E  F Ö R S T Å R  D E N  

 90 

följs upp med en nödvändig kompetensutveckling av lärarkåren. 
Vi menar att situationen är densamma här i Sverige. 

11.2.4 Vad hände sedan? 
Den tabell som läraren visade på smartboarden (Figur 2) finns 
även i läroboken. Under den bilden finns det i boken ett antal 
uppgifter. Poängen med dessa uppgifter är att eleverna ska bli be-
kanta med fem- och tiotabellerna och sambandet mellan dem, 
alltså att multiplikation med 10 ger dubbelt så mycket som multi-
plikation med 5 (Figur 5).  

 

 
 

Figur 5. Favorit matenatik 3A s. 62. 

Den första uppgiften handlar om så kallade femhopp och tiohopp. 
Ett par sidor längre fram kommer sedan tvåhopp och fyrahopp 
osv. Det handlar alltså hela tiden om upprepad addition. Istället 
för att för att från början ge multiplikation en egen struktur så lär 
man eleverna på det här sättet att utföra multiplikationer som 
ramsräkning. Konsekvenserna av detta blir tydliga i den intervju-
studie som presenteras i nästa avsnitt.  
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Uppgifterna i Figur 5 är intressanta även ur ett annat perspek-
tiv, nämligen som en form av lotsning (Kilborn, 1976; 2011a). I 
det här fallet är formen på uppgifterna av ett slag som föregriper 
elevernas tänkande. Uppgifterna kan nämligen lösas även om ele-
verna inte förstår vad de ska lära sig av dem. Talraderna 5, 10, 15, 
20 … och 10, 20, 30, 40 … i uppgift 1, finner man ju på samma 
sida i boken i de tabeller som visades på smartboarden (figur 2). 
Man kan således lösa de här uppgifterna utan att förstå poängen 
med dubbelt 5. Det är bara att kopiera och fylla i svaren. På mot-
svarande sätt kan man ge rätt svar på uppgift 2 genom att kika på 
talraden ovanför i uppgift 1. Det är kanske inte så konstigt att två 
av de elever som vi intervjuade en vecka senare inte har förstått 
särskilt mycket av vad det här handlade om.  

11.2.5 Elevintervjuerna 
En vecka efter lektionen blev ett urval av fyra elever intervjuade 
utgående från den diagnos som presenteras i Bilaga 1. De hade 
således haft flera matematiklektioner efter inspelningen och där-
med rika möjligheter att fördjupa sina kunskaper. Eleverna inter-
vjuades om hur de resonerade medan de löste fem uppgifter. 
Uppgifterna på diagnosen är av samma typ som dem i boken och 
som eleverna arbetade med under den observerade lektionen. Vi 
inleder med att beskriva hur två av eleverna svarade. 

Såhär svarade en av eleverna på den första uppgiften i inter-
vjun (Figur 6).  

 

 
Figur 6.  
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Som framgår av det här svaret förstår hon inte så mycket av vad 
det här handlar om. Ännu tydligare blir detta på uppgift 3 och 4 
(figurerna 7 och 8) . Under den lektion vi observerade arbetade 
man mycket med femtabellen. Nu, efter en vecka, hade den här 
eleven inte rätt på en enda uppgift som handlade om multiplikat-
ion med 5 eller 10. 

 
Figur 7. 
 

 
Figur 8. 

Under intervjun kunde vi dessutom iaktta hur eleven hela tiden 
räknade på fingrarna, vilket ju var lärarens mål att förhindra. Som 
en följd av detta blev svaret på uppgift 5a, 6 ∙ 5 = 29 och svaret på 
uppgift 5c, 3 ∙ 7 = 13. Eleven beskriver själv sin situation så här: 

Det som är jobbigt med matematik är att jag inte förstår några 
saker och inte kan. Då blir det lite svårt för mig då jag sitter för 
mig själv. Och jag kan inte det här, det känns som att, ja, jag vet 
inte vad. Jag blir så hära stressad. 
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Även elev nummer 2 gör fel på det mesta. På uppgift 1 med 4 bu-
ketter om vardera 3 tulpaner (figur 9) , blev additionen  6 + 6 = 12 
och multiplikationen 4 ∙ 6 = 12. Det finns alltså inte någon kopp-
ling mellan bilden och de operationer som utförs. Däremot vet 
eleven att antalet är 12 och skriver ned såväl en addition som en 
subtraktion som ger resultatet 12. 
 

 
Figur 9. 

På uppgift 3 illustrerade eleven multiplikationen 5 ∙ 3 med fem 
respektive tre ringar och svaret blev 18 (Figur 10).  

 

 
Figur 10. 

Så här skrev samma elev på uppgift 4 (Figur 11).  
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Figur 11. 

På frågan om vilken användning man har av matematik svarade 
eleven: 

När jag ska dela upp godis. 

På frågan om vad han tycker om matematik och hur det går för 
honom svarar han: 

Först tyckte jag att addition var kul innan jag fick pröva multipli-
kation. 

 
En tredje elev tycker om matematik. Hon använder bra strategier 
och räknar rätt på de flesta av uppgifterna. En förklaring till detta 
är att hon får ett starkt stöd hemifrån: 

Min mamma lärde mig uppställning innan vi lärde oss det i sko-
lan. 

Ett problem är emellertid att hon är resultatfixerad och har för 
bråttom. Som svar på uppgift 2:  

 
Skriv som multiplikation 
a) 5 + 5 + 5 + 5 = ………………….. 
b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ………………….    
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skriver hon inte 4 ∙ 5 respektive 6 ∙ 4 utan bara svaren 20 och 24. 
Genom att hon läser slarvigt på uppgift 5a, får hon dessutom 6 ∙ 5 
till 18.  

Den fjärde eleven är mycket positiv. 

Jag gillar att räkna multiplikation och addition och subtraktion. 
Jag gillar att räkna allt.  

Eleven får rätt svar på alla uppgifterna men räknar konsekvent 
multiplikation som upprepad addition. Han säger så här om ma-
tematik. 

Multiplikation kan vara svår. Sådant som 6 gånger 7, det är svårt. 
När man ska räkna 6 sju gånger då kanske man tappar bort sig 
när man ska räkna 

Dessutom är även han slarvig och läser inte texten. Också han sva-
rar med en summa på uppgifterna 5 + 5 + 5 + 5 och  
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, där han skulle ha skrivit om de upprepade 
additionerna som multiplikationer.  

Vi sammanfattar. Upprepad addition brukar användes som en 
metafor för multiplikation, med avsikten att återförsäkra multi-
plikationen i något som redan är bekant för eleverna. Det handlar 
alltså om att konkretisera. Men målet med en konkretisering är 
den ska leda till abstraktion, inte till att metaforen ska användas 
som ett verktyg. Det här kan i sin tur leda till att det blir kom-
plicerat för eleverna när de senare ska generalisera sina kunskaper 
till såväl huvudräkning som skriftlig räkning. I stället för att arbeta 
vidare med det abstraherade begreppet, alltså med multiplikation, 
fortsätter emellertid läromedlet (och därmed läraren) att sida efter 
sida (respektive lektion efter lektion) arbeta med upprepad 
addition. En intressant följdfråga är vad detta på sikt kommer att 
innebära för elevernas uppfattning om multiplikation och 
förmåga att använda sig av multiplikation vid problemlösning. 
Det här är emellertid frågor som man får svaret på först på 
högstadiet – och då är det så dags. 
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11.3 Lektion 2 
De elever som observerades under lektion 2 hade arbetat med 
multiplikation lite längre än den ovan beskrivna klassen. Eleverna 
hade till exempel redan arbetat med 4-tabellen och 5-tabellen. 
Lektionen börjar med en repetition av femtabellen.  

11.3.1 Inledningen av lektionen 
Läraren inleder lektionen med ett ”förhör” på femtabellen genom 
att gå igenom multiplikationerna i tur och ordning från 0 ∙ 5 till 
10 ∙ 5. Hon visar samtidigt hela multiplikationstabellen på en 
smartboard:  

 
Tid 10.01 
L  Så vi ska ju ha mattelektion precis som vanligt, fastän 

vi har besök. Eller hur, hm. Så är det, så det är matema-
tik och målet för lektionen är att öva multiplikation, 
och så ska vi träna på det här med sambandet mellan 
addition och multiplikation. Hur plus och minus, hur 
addition och multiplikation, hur de hör ihop. 

L Har ni tränat något på eran multiplikationsläxa?  
EE Ja. 
L Jag tänkte vi börjar lite med den här. Den känner ni 

igen, eller hur? (Visar multiplikationstabellen på 
smartboarden)  

EE Ja. 
L Nu ska vi se om jag kan hitta den rätta, vi tar femman.  

(Visar på smartboarden multiplikationen 0 x 5. Obser-
vera att läraren konsekvent använder x som multipli-
kationstecken medan boken använder det korrekta 
multiplikationstecknet ∙ ) 

EE  0. (Svaret visas på smartboarden)  
L (Visar 1 x 5) 
EE  5. (Svaret visas på smartboarden) 
L (Visar 2 x 5) 
EE 10. (Svaret visas på smartboarden) 
 Osv 
L (Visar 8 x 5) 
EE 40. (Svaret visas på smartboarden) 
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L (Visar 9 x 5) 
EE 45. (Svaret visas på smartboarden)  
L (Visar 10 x 5) 
E  50. (Svaret visas på smartboarden)  
L (Visar 5 x 8) 
EE 55. 
EE 40. (Svaret visas på smartboarden)  

Det här är intressant. De flesta eleverna följer egentligen inte med. 
Istället för att reflektera över uppgifterna, gör de sannolikt slent-
rianmässiga femhopp och därmed förväntar de sig att nästa svar 
efter 10 ∙ 5 = 50 är 55. De får därför 5 ∙ 8 till 55. Ett par elever som 
verkligen följer med korrigerar svaret till 40. Observera också att 
läraren använder det i Sverige felaktiga tecknet x för multiplikat-
ion, medan läroboken använder det korrekta tecknet ”∙ ”. Man 
fortsätter nu på samma sätt med de kommuterade multiplikation-
erna 5 x 4, 5 x 9, 5 x 3 osv för att sedan övergå till 4-tabellen: 

Tid 10.03 
L Ja, men vi kör väl 4:an också? Sätter på smartboarden. 
 (Visar 4 x 0) 
EE 0. (Svaret visas på smartboarden) 
L  När vi multiplicerar med 0, får vi alltid, får vi produk-

ten? 
EE 0. 
L 0. (Visar 4 x 1) 
EE 4. (Svaret visas på smartboarden) 
L Visar 4 x 2 

Men detta är inte fyratabellen. Då borde läraren ha frågat efter 0 ∙ 
4, 1 ∙ 4, 2 ∙ 4, 3 ∙ 4 osv. Visserligen gäller sambandet 2 ∙ 4 = 4 ∙ 2, 
men de här två multiplikationerna har helt olika innebörd. 2 ∙ 4 
betyder 4 + 4 och 4 ∙ 2 betyder 2 + 2 + 2 + 2. Det är viktigt skilja 
på detta om man ska introducera multiplikation som upprepad 
addition. Ett annat skäl till att vara konsekvent med detta finner 
vi under den laboration som eleverna ska utföra senare under 
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lektionen. När det gäller själva ”förhöret”, kan vi än en gång kon-
statera att det inte är multiplikationstabellen som övas, utan fyra-
hopp, alltså successiv addition av talet 4.  

11.3.2 Multiplikation som upprepad addition 
Lektionen byter nu fokus och läraren övergår till att förklara be-
greppet multiplikation som upprepad addition: 

Tid 10.05 
L Ni har ju whiteboardtavlorna. Har ni en penna också?  
L Har du ingen penna, E1? Då ska du få en. 
 (Barnen springer runt och hämtar saker) 
L Kan ni vara snälla och sätta er. 
L Vi har inga torkdukar. Dom var slut, så … kan en vid 

varje bord gå ut till toaletten och hämta till sitt bord. 
(Barn springer ut och sedan in med papper i handen. 
Det tar ca en minut) 

L Så, då har alla en liten suddlapp. Bra. Jag kommer att 
ta fram en bild. Ni kommer att känna igen bilden. Ni 
har sett den förut.  

L Jag vill att ni skriver additionen som passar till bilden 
och multiplikationen som passar till bilden. Skriv ut 
summa och produkt också. Ja, är ni med?  

EE Ja. 

På smartboarden visas en bild med fåglar, som också finns i läro-
boken (Figur 12): 

 

 
Figur 12. Mattedetektiverna 2B, s. 61.  
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L Den har ju ni sett. 
E2 Ska vi rita bilden 

L Nej ni behöver inte rita bilden den har ju jag fixat. Ni 
skriver additionen och multiplikationen. (Lång paus 
på cirka en minut medan eleverna skriver svaren på 
sina tavlor) 

L Då kan ni hålla upp era tavlor så att jag ser. (Eleverna 
håller upp sina tavlor en efter en) 

E3 Jag kan inte skriva. 
L Jaha. Kan du låna någon annans penna då kanske? E4:s 

t.ex. 
E3  Vad ska jag göra med den?  
L Lägg den åt sidan. (Elever håller fortfarande upp sina 

tavlor, men alla är inte klara)  
L Så, får jag se din också då? Ja. 
L Det jag ser nu är att ni är överens om additionen. Där 

har alla skrivit den här additionen. (Skriver 3 + 3 + 3 + 
3) 

L Så skriver vi summan 12. 
L  När det gäller multiplikation, då har vi, den här multi-

likationen finns. (Skriver 4 · 3 = 12) 
L Den här multiplikationen. Nej, nu skriver jag alldeles 

galet här, finns. (Skriver 3 · 4 = 12) 
L Och så finns den här multiplikationen också. (Skriver 

3 · 12 =12) 
E4 Va? 
L  Vad säger ni? Kan det vara tre multiplikationer. Stäm-

mer de alla tre till bilden. Passar de?  
L E5, vad tänker du? 
E5 3 gånger 12? 
L 3 gånger 12, den fattar du inte? Men vet du, inte jag 

heller. Varför inte då? Varför förstår du inte den? 
E5 12 i 3 högar. 
L Hur många högar? Och den där, vad är den då? 
E5 12 plus 12 plus 12 är 36, inte 12 
L Så den tycker du, den kan vi inte ha, den får vi ta bort? 

Den kryssar vi över. Håller ni med ni andra? 
EE Jaaa.  
L Nu har vi 4 gånger 3 är lika med 12 och 3 gånger 4 lika 

med 12. Vad säger ni om dom då? 
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E6 Ja tänkte där finns det 4 högar och 3 i varje … 
L Du säger att den är rätt.  
E6 Ja. Det finns … det finns 3 högar … i varje finns 4. 
L Håller ni andra med? 
EE Ja. 

Lägg märke till att det som brukar kallas mängd (en samling av 
objekt) här kallas för hög. Men det finns ingen hög med fåglar, de 
är grupperade i rader. Lägg också märke till att man på nytt blan-
dar samman multiplikanden 3 och multiplikatorn 4. E6 säger först 
att det finns 4 högar och 3 i varje, vilket bortsett från terminologin 
är helt korrekt. Sedan säger hon att ”det finns 3 högar … i varje 
finns 4”, vilket är helt fel. Det finns inte 3 grupper med 4 fåglar på 
bilden. Men detta accepteras av både lärare och kamrater. Så vad 
har eleverna egentligen förstått? Vi kan i det här sammanhanget 
påpeka att många av våra lärarstuderande använder termen ”hög” 
istället för termen mängd. Det här är med andra ord inte en lokal 
företeelse utan förekommer på flera skolor i olika kommuner. 

11.3.3 Laborationen 
Lektionen fortsätter nu med en laboration där eleverna ska grup-
pera 75 kort i 25 grupper med 3 kort i varje grupp. Korten är kon-
struerade så, att en viss operation är representerad på olika sätt på 
de tre korten som hör samman. Det kan till exempel vara 4 händer 
med 5 fingrar, additionen 5 + 5 + 5 + 5 och multiplikationen 4 x 
5. Läraren kallar detta för en fyrfältare. Lägg märke till att det nu 
är skillnad mellan 4 ∙ 5 som svarar mot additionen 5 + 5 + 5 + 5 
och 5 ∙ 4 som svarar mot additionen 4 + 4 + 4 + 4 + 4.  

Tid 10.16 
L Hm. Vi ska fortsätta att träna sambandet mellan addit-

ion och multiplikation. Så ni kommer inte längre an-
vända era whiteboardtavlor så ni kan sudda och lägga 
tillbaka pennorna i korgarna. (Eleverna går omkring en 
stund) 

L Den här uppgiften kommer att ske som en liten grupp-
uppgift, ni ska jobba tillsammans. Och jag har gjort 
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grupper och också placerat ut er i klassrummet. Så det 
kommer en liten, en liten karta. (Visar elevernas place-
ring på smartboarden och eleverna flyttar till de nya 
platserna) 

L Äh, ni kommer att få en påse, med kort i. Det är 75 
stycken kort och jag vill att det är 75 kort i påsen när ni 
lämnar tillbaks dom, att ni är rädda om materialet. 
Tänk på det så att ni inte håller på och viker och grejar 
heller, utan var lite rädda om dom.  

L Jag vill att ni sorterar dom här korten och att ni berät-
tar och diskuterar med varandra hur ni gör när ni sor-
terar dom. Och jag tänker inte säga så mycket mer än så 
utan ni kommer att få titta på korten och fundera på: hur 
ska vi lägga ihop dom, hur kan dom höra ihop. 

E1  (Frågar vad sortera betyder) 
L Sortera. När jag har tvättat alla mina strumpor, dom är 

ju olika, då vill jag sortera dom så att samma, dom 
strumpor som hör ihop blir ett par, mina prickiga 
strumpor och mina randiga strumpor och mina svarta 
strumpor. Jag sorterar såsom dom hör ihop.  

E2 (Frågar något) 
L Det är det, ni ska få en påse titta och fundera och prata 

med varandra. Tänk på att om ni sitter tysta och tittar 
på varandra, så är det ingen som kommer att veta vad 
ni tänker och vad ni kan. Utan ni behöver tala om för 
kompisarna att jag tänker så här och vi kan göra så här. 
Berätta hur ni tänker. Och så han ni ju fundera över 
vad lektionen handlar om. Den handlar ju inte om att 
sortera strumpor. Eller hur? Utan det är ju multiplikat-
ion och addition vi håller på med.  

E3  (Frågar något om korten) 
L Jag har kämpat i flera dagar. Jag och L2 har klippt. Det 

är 525 kort sammanlagt och vi har klippt dem två 
gånger. Hm.  

L Nu kör jag, eftersom ni sitter så fint. Vi ska ha en till 
här.  
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Lägg märke till instruktionen. Korten skulle kunna sorteras på en 
rad olika sätt, men läraren har inte talat om enligt vilken princip 
det ska ske, bara att eleverna ska vara rädda om korten:  

Tid 10.22 
(Läraren delar ut påsarna med kort) 

E1 Ska vi öppna? 
L Ni ska öppna och ta ut dom. (Det tar en stund innan 

eleverna har tagit fram korten och lagt dem på bordet 
med rätt sida upp)  

L Titta på korten. 

Läraren går nu runt och hjälper elever tillrätta. Efter en stund 
ringer hon i en klocka för att väcka elevernas uppmärksamhet: 

L Lyssna bara en liten stund. E2 ställde en jättebra fråga. 
Jag lånar ett kort här från er. Han frågade om det är 
nior eller sexor. Det är en jättebra fråga, det är sexor. 
Så att alla dom här är sexor.  

Eleverna börjar nu komma igång med det de ska göra, men de 
flesta har problem med hur sorteringen gå till och hur många kort 
det ska det ligga i varje hög?  

E3 Vi gör högar. 
L Ni gör högar. Hur har ni högarna då?  
E3 (Säger något) 
L Du tänker att dom hör ihop? Varför då?  
E3 För att … det hära, byta plats. 
L Byta plats på dom? Så dom hör ihop… Så du säger att 

man kan byta plats på dom. Och då blir det 3 högar 
med 5 i varje, eller?  

E3 Ja. 

Ett par av grupperna har arbetet bra och kommit långt med att 
sortera korten. Andra grupper har fortfarande svårt att se vilka 
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kort som hör ihop. Någon meningsfull kommunikation förekom-
mer inte i grupperna. Eleverna sorterar var för sig, avbrutet av 
kommenterar när någon har ansetts sortera fel: 

Tid 10.31 
E1 Den här … 
L Hur har ni tänkt? 
E1  Jag tycker inte det är den hära. 
L Varför tycker du inte att det är den. 
E1 Jag vet inte.  
L Nej, och du kan inte säga jag vet inte. Nu får du försöka 

förklara. Vad är det som gör att du inte tycker att den 
passar där. 

E2 Jag tycker att den passar för att det är 3 här och det är 
5 i varje, 1, 2, 3, 4, 5, och det är 3 i varje. Och jag tänker 
det blir 15 och det här är 15. 

L Hm. Du sa att det här var 5 högar med 3 i varje. 
E Hm.  
L Och här sa du att det är 5 högar med 3 i varje. Hur är 

det här då? Är det 5 högar med 3 i varje?  
E1  Det där är plus. 
L Ja. Hur många högar är det där då? 
E2 3. 3 högar.  
E1 Det är fel. 
E2 Det är 3 högar med 5 i varje.  
E1 Det är fel då. 
L Hur ska du, om du tycker det är fel, hur tycker du den 

ska se ut istället då? Kan du hitta en som du tycker pas-
sar? 

L Varför passar de här ihop då, tycker ni?  

Nu dyker problemet med kommutativiteten upp. Läraren och ele-
verna har tidigare under lektioner blandat samman 5 ∙ 3 och 3 ∙ 5 
som är två olika operationer med samma produkt. Men i det här 
fallet är det viktigt att skilja mellan 5 ∙ 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 som 
svarar mot ett kort med 5 grupper med vardera tre föremål och  
3 ∙ 5 = 5 + 5 + 5 som svarar mot ett kort med 3 händer och fem 
fingrar på varje hand. 
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Eleverna har nu arbetat i cirka 15 minuter och det finns fortfa-
rande grupper som inte förstår hur sorteringen ska gå till. 

Tid 10.37  
L Varför tänker du så, E1? (Avbryts) 
E2 Vi är klara.  
E3 Vi är klara. 
L Jag kommer och tittar hos er alldeles snart.  
E4 Vi är klara. 
L  Ja det har ni sagt alla tre nu. Jag kommer snart till er. 
E1 5 ∙ 3 och 3 ∙ 5 
L Varför då? Hur ser du 5 + 5 här? 
E1 3 + 2. 
L 2 + 2 + 2 + 2 + 2 … 5 stycken 2:or. Inte 2 stycken 5:or. 

Elev 1 förstår uppenbarligen inte vad detta går ut på. Nu vänder 
sig läraren till den grupp som upprepade gånger ansett sig vara 
klar. 

L Så nu är jag intresserad av hur ni har tänkt.  
E4 Här ska vara alla 3:or här ska vara alla 5:or och här är 

det alla 6:or. 
L  Kollar högarna. Hm. Vad spännande. Då ska jag ut-

mana er. Om jag säger så hära. Nu vill jag att korten 
ligger tre och tre. Hur kan dom höra ihop tre och tre? 

E3 (Säger något) 
L Det här är ju en hög med 3, eller hur? Varför hör dom 

ihop, i den trion?  
E3 (Förklarar) 
L Hm. Men om jag tar den här högen, här är det fler än 

tre kort eller hur? Jag skulle vilja påstå att dom här kor-
ten kan också höra ihop tre och tre. Kan ni, kan ni titta 
på det och se om ni kan sortera dom så dom är tre och 
tre.  

Även den gruppen som ansåg sig vara klar, har tydligen missupp-
fattat hur de ska sortera korten:  
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Tid 10.47 
E1 Det är lite svårt. 
L Det är lite svårt. Vad är det som är svårt då tycker ni?  
E2 Allt. 
L Allt är svårt.  
E3 Nu är vi klara. 
L Då kommer jag snart Jag ska hjälpa här först.  
E4 Jag är också klar. 
L Är det svårt att hitta? Hm, Vilken är det ni jobbar med 

nu då? Ni måste ha valt ett kort som ni utgår ifrån. Är 
det den här som ni håller på med?  

Det har nu gått nästan en halv timme och fortfarande finns det 
flera grupper som inte kommit igång för att de inte vet hur de ska 
sortera korten.  

Tid 10.51 (Nu talar läraren äntligen om för en av grupperna hur 
sorteringen ska gå till) 

L Ja, och vet ni vad? Det ska vara en bild, en addition och 
en multiplikation. Om man har det, då får man ut dom 
i högar om tre. Nu har vi hittat jättemånga olika sätt att 
få dom att passa ihop. De är så himla kul att se att man 
kan tänka så olika.  

L Nu tar vi den här. Det här ju 2 plus 2 plus 2 plus 2, eller 
hur? 4 stycken 2:or. Inte 2 stycken 4:or utan 4 stycken 
2:or. Var kan den finnas då? 

L  En bild, en multiplikation och en addition.  
E1 Som passar ihop? 
L Som passar ihop ja. Precis. Är ni med? Då kan man få 

ut det.  

Läraren ringer nu i klockan två gånger för att få elevernas upp-
märksamhet: 

L Nu är det såhär, att jag vet att alla inte har hunnit sor-
tera alla korten, men det gör ingenting för ni har ju fak-
tiskt jobbat och tänkt och grejat. Så det var inte me-
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ningen att ni skulle hinna göra alla. Det har varit jätte-
spännande att gå runt och lyssna på er och titta hur ni 
gör. För ni har ju tänkt på lite olika sätt.  

L E1, hur gjorde ni först? 
E1 Först vi gjorde en hög med alla 10:or. Sedan alla 1:or, 

alla 5:or… 
L Högar med alla sådana som hade samma summa eller 

samma produkt.  
E1 … gjorde … addition en bild, en multiplikation, sedan 

alla multiplikation, alla addition, alla bilder och alla 
siffror. 

L Hmm,  
L Hur sorterade ni E2 och E3?  
E2 Vi gjorde en bild, en multiplikation och på några, på 

alla, en addition. 
L En bild, en multiplikation och en addition.  
L Det var ju så jag tänkte när jag gjorde den här uppgif-

ten, att det var så jag tänkte att ni skulle ha gjort. Men 
sedan så blir det ju inte alltid som man tänker. Det kan 
ju vara så att någon kommer på ett annat sätt att sortera 
och det var därför jag inte sa någonting för att se hur 
tänker ni.  

L Hm. Vad tyckte ni om uppgiften?  
E4 OK. 
L OK. Tycker du att det gick lätt eller var det något som 

var svårt eller, E5, vadå? 
E5 Inte allting. 
L Inte allting.  
E6 Lite. 
L Lite av allt.  

Eleverna är snälla. I själva verket hade hälften av grupperna ännu 
inte förstått vad de skulle göra.  

Läraren borde ha inlett laborationen med att ge ett par kon-
kreta exempel på kort som tillhör samma grupp. Alla elever skulle 
då ha kunnat arbeta med det som var målet för aktiviteten. Vi me-
nar också att antalet kort borde ha varit betydligt färre. Det är inte 
kvantiteten som är intressant i det här fallet, utan kopplingen mel-
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lan upprepad addition och multiplikation. Eleverna kunde ha bör-
jat med 15 kort och de som blev färdiga tidigt kunde ha fått fler 
kort. 

Lektionen avslutas med en beskrivning av hur grupparbetet 
skulle ha gått till, något som läraren borde ha gjort redan från bör-
jan: 

Tid 11.02 
L (Ritar en bild)  
 
 
 
 
 
 
                                                    5 
L Hur ska jag skriva multiplikationen, E1? 
E1 1 gånger 5. (Läraren kompletterar bilden) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    5 
                                                       1 x 5 
 
L 1 gånger 5. Så här var ju korten: Det fanns en bild, det 

fanns en addition. Här ser man inga additionstecken 
eller hur? (Ritar en ny bild) 
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L Hur ska jag skriva additionen till den här då, E2? Hur 
ska jag skriva här? För nu har vi den där bilden. Hur 
blir det då?  

E2 10 och 10. 
L Nej, nu ska jag ju skriva den och den. Hur blir det då? 

Ska du ta hjälp av en kompis?  
E3 5 plus 5. 
L Då blir det ju 5 plus 5. Då har vi den 5:an där och den 

5:an där. Eller hur? (Kompletterar bilden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 5 + 5 
 
L Hur blir multiplikationen då E4? 
E4 Äh. 
L Hur ska multiplikationen se ut?  
E5 2 gånger 5. 
L (Kompletterar bilden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               5 + 5 
                                               2 x 5 

Ja, det var så här eleverna skulle ha grupperat korten, men in-
struktionen kom i senaste laget. 
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11.4 Analys av lektion 2. 
Vi gör i det här avsnittet en analys av vad som hände under den 
andra lektionen. Detta knyts liksom tidigare, dels till lärarens mål 
för lektionen, dels till hennes syn på resonemang och konkretise-
ring. Vi jämför därefter lärarens ambitioner med de elevintervjuer 
som gjordes en vecka efter lektionen.  

11.4.1 Målen enligt läraren och måluppfyllelsen 
På frågan vad som är målet med multiplikation i årskurs 3, svarar 
läraren: 

Dom ska förstå sambandet mellan multiplikation och addition, 
hur det hänger ihop och så tänker vi också lokalt, här på skolan, 
att det är bra om dom har lärt sig de första multiplikationstabel-
lerna så att de kan dom, ettan, tvåan, trean, fyran och femman så 
gott som utantill. 

Färdighetsträningen av detta verkar vara väl genomtänkt och sker 
”utanför boken”, men det läxförhöret läraren gjorde var ett kol-
lektiv förhör, så varken läraren eller vi fick någon uppfattning om 
vilka elever som behärskade uppgifterna i läxan. Vi vill också på-
peka att en uppräkning i tur och ordning av produkterna i femta-
bellen inte handlar om multiplikation utan om femhopp.  

Vi tränar i klassrummet på olika sätt, bland annat genom att vi 
har de här smartboarden, ser talet, säger tillsammans, ser resulta-
tet, produkten. Så då gör vi det. Sedan har dom små övakort där 
det står på framsidan då, kanske 2 gånger 2, och på baksidan står 
produkten. Så då kan de ha dom och vända på dom och titta för 
att på något vis känna igen dom som en bild och automatisera 
dom, men pratar ju samtidigt om vad är multiplikation. Det är en 
upprepad addition, en förståelse för vad det innebär.  

Läraren låter tydligen eleverna öva multiplikationstabellen med 
Winnetkakort, en gammal beprövad metod. Men det är inte kor-
ten i sig som är intressanta utan vilken strategi man använder för 
att eleverna ska förstå multiplikationstabellens struktur och lära 
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sig den. Den sista meningen i citatet är intressant. Visserligen kan 
multiplikation definieras som en upprepad addition, men detta 
gäller enbart för naturliga tal. Vid arbete med rationella eller se-
nare reella tal fungerar inte metaforen upprepad addition. Addit-
ion har en linjär struktur och multiplikation har en rektangulär 
struktur. Det är denna rektangulära struktur eleverna ska lära sig 
förstå och använda sig av. Den upprepade additionen är bara ett 
sätt att i ett första steg konkretisera multiplikationen, knyta det till 
något som redan är känt. Detta utreds närmare i avsnitt 11.5. 

På frågan hur läraren konkretiserar detta blir svaret: 

 Jag pratar om högar, precis, ja. Ja, idag har vi jobbat på ett annat 
sätt. Vi har gjort en fyrfältare där vi har jobbat med addition, 
multiplikation, bild och text, där dom har fått den ena, säg att 
dom har addition. 

Vad hon beskriver här, handlar inte om konkretisering utan om 
olika representationssätt. Konkretisering handlar om att förklara 
och verbalisera en idé, ett begrepp eller en metod. Avsikten är att med 
en metafor (t.ex. ett tillrättalagt material) förklara något när elevernas 
språk eller erfarenheter inte räcker till. Frågan är vilken aspekt av be-
greppet multiplikation de här eleverna har abstraherat?  

Även den här läraren arbetar i första hand med statiska bilder. 
På frågan om detta kan vara en nackdel säger hon: 

Ja det kan ju skapa en förvirring hos vissa, som hur är bilden 
strukturerad. Vissa bilder som de här med skalbaggarna det är ju 
tre och tre bredvid varandra med streckade linjer emellan. Är det 
två gånger tre eller tre gånger två? det beror på om du tittar så 
eller om du tittar så. 

Ja, det handlar alltså om perception. Det är därför en statisk bild 
kan vålla problem. Den avgörande frågan är vad det är eleverna 
ska uppfatta? Fåglarna på bilden ska till exempel uppfattas som 
fyra mängder med tre element i varje. Detta kan tecknas som 3 
 + 3 + 3 + 3 eller som 4 ∙ 3. Men det kan även uppfattas som  
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6 + 6 = 2 ∙ 6. Detta föreslogs faktiskt av en elev under lektionen 
men förslaget underkändes. 

På frågan om hon följer bokens uppläggning blir svaret: 

Nej, jag gör ju inte det. Jag jobbar ju ganska mycket utan bok. Jag 
drömmer alltså om ett sådant här material som inte finns, sånt 
där perfekt där allt ingår. 

Just med den här gruppen så känns det som att språket ställer till 
det ganska mycket i många av böckerna. Det är mycket som dom 
ska läsa och förstå och mycket tid går åt till att förklara uppgifter 
utifrån språkliga grejer, inte matematiska alltså. 

Den här läraren har verkligen en ambition att anpassa undervis-
ningen till eleverna, men hon får, som hon säger, inget stöd för 
detta i boken. Samtidigt behöver alla lärare någon form av stöd för 
sin pedagogiska planering. Det är detta som enligt Linde (2000) är 
att problem. Läraren är inte utbildad för att skriva sin egen kurs-
plan utan för att tillämpa vad som beskrivs i en given kursplan. 

I början av lektionen förhördes eleverna på hemläxan: fyra- 
och femtabellen. Istället för att ägna sig åt multiplikation ställer 
läraren emellertid frågor om addition av 5 varvid eleverna svarar 
i korus. Många av eleverna verkar emellertid inte uppfatta detta 
utan adderar i stället 5 successivt. Detta blir uppenbart när cirka 
hälften av dem adderar 5 till 10 ∙ 5 = 50 och därefter svarar 55 på 
nästa multiplikation som är 8 ∙ 5.  

I nästa fas övergår läraren till 4-tabellen, men frågar inte om  
1 ∙ 4, 2 ∙ 4, 3 ∙ 4 osv utan om 4 ∙ 1, 4 ∙ 3, 4 ∙ 3 etc. Detta stämmer inte 
med hur hon (och boken) beskriver 4 + 4 + 4 som 3 ∙ 4. Det här 
leder i sin tur till nya komplikationer under laborationen. Det gäller 
alltså, för att använda lärarens och elevernas terminologi, att skilja 
mellan antalet högar och antalet föremål i varje hög. 

11.4.2 Laborationen 
Under en stor del av lektionen arbetade eleverna med att sortera 
bildkort som läraren tillverkat tillsammans med en kollega. På frå-
gan vad som var målet med det blev svaret: 
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För att dom skulle träna sig med det här sambandet mellan ad-
dition och multiplikation, men också för att jag ska se var är dom 
och hur mycket kan dom. Då kan man också höra hur dom reso-
nerar. Dom skulle ju prata med varandra och sätt ord på hur dom 
tänker. Det behöver dom träna på, liksom att berätta för 
varandra.   

Den här läraren anstränger sig verkligen att göra ett bra jobb. 
Kanske är hon lite för ambitiös. Att dela ut korten och att be ele-
verna vara försiktiga med dem blev fokus i genomgången och hon 
verkade inte reflektera över hur eleverna skulle uppfatta gruppar-
betet. Instruktionen löd: 

Jag vill att ni sorterar dom här korten och att ni berättar och dis-
kuterar med varandra hur ni gör när ni sorterar dom. Och jag 
tänker inte säga så mycket mer än så utan ni kommer att få titta 
på korten och fundera på: hur ska vi lägga ihop dom, hur kan 
dom höra ihop. 

För läraren är det självklart hur korten ska sorteras, men inte för 
eleverna. De 75 kort varje grupp får, kan till exempel sorteras efter 
räknesätt, efter svaret m.m. Även om man har uppfattat vad man 
ska göra, så är det hela 75 kort som ska sorteras i 25 högar. Det 
borde ha räckt med 15 kort för att uppfatta poängen med laborat-
ionen. Därefter lär man sig inte något nytt. 

En ännu intressantare, didaktisk, fråga är varför sambandet 
upprepad addition och multiplikation ska tränas. Det är inte den 
färdigheten som är intressant, utan vad multiplikation faktiskt in-
nebär. Den upprepade additionen är en metafor och så snart ele-
verna har insett sambandet med multiplikation så har målet nåtts. 
Sedan är det multiplikationens struktur och multiplikationstabel-
len i sig som bör tränas – inte metaforen. Vi återkommer till detta 
med en mer ingående utredning i avsnitt 11.5. 

En annan intressant iakttagelse är att läraren lägger ner så stort 
arbete på arbetsform och arbetssätt att hon glömmer bort inne-
hållet i undervisningen. När hon går runt och hjälper eleverna lig-
ger fokus på hur de formellt arbetar med korten, inte på vad de 
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har förstått om relationen mellan addition och multiplikation. 
Detta är också vad Skolverkets utredare kom fram till i rapporten 
om laborationer och matematikverkstäder (Skolverket 2011b). 
Även Alexandersson (1994) lyfter fram problemet med lärares fo-
kus på arbetsform och arbetssätt på bekostnad av ämnesinnehål-
let.  

11.4.3 Kommunikationen med eleverna 
Det förekommer två typer av kommunikation under lektionen. 
Dels kommunikationen mellan lärare och elev (elever) under den 
första delen av lektionen, dels kommunikationen mellan eleverna 
i de olika grupperna under den andra delen av lektionen. Om vi 
börjar med den första delen av lektionen så handlar det i huvud-
sak om triader (Lundgren, 1972; Zevenbergen, 2000). Läraren vi-
sar efter hand en multiplikation på smartboarden, eleverna svarar 
i korus och svaret bekräftas på smartboarden:  

L (Visar 9 x 5) 
EE  45. (Svaret visas på smartboarden)  
L (Visar 10 x 5) 
EE  50. (Svaret visas på smartboarden)  
L (Visar 5 x 8) 
EE 55. 
EE 40. (Svaret visas på smartboarden)  

Under den första delen av lektionen är kommunikationen upp-
byggd på det här sättet, av lotsande triader. Även kommunikat-
ionens innehåll kan ifrågasättas. De flesta av eleverna verkar inte 
multiplicera utan gör femhopp (successiv addition av 5).  

Tyvärr var vi inte förberedda på att det skulle förekomma ett 
grupparbete under den andra delen av lektionen. Vi hade i så fall 
tagit med ytterligare fem bandspelare, en till varje grupp. Under 
grupparbetet blev det, helt naturligt, en hög ljudnivå i klassrum-
met varför även de diskussioner som läraren deltog i, blev svåra 
att följa via hennes mikrofon. Vi kunde emellertid lyssna på ett 
par av grupperna och konstatera att de fragment av diskussioner 
vi kunde registrera lät så här:  
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Här är 4 plus 4 plus 4 … 12 … Här är 12. 

8 där och 10 där … 4 och 4 … Här är 4 och 6 … Här finns 10 … 
Här är 24 … Ja där. 

Här är en 10-hög … Här är en till. 

Här är 9 … 9-hög … Nej den högen är här. 

Vi börjar med 20 … Här är 8 och 8 … Här är 12… Vänta. 

Det här handlade inte om ett resonemang om den upprepade ad-
ditionens relation till en bild eller till multiplikation, utan om att 
uttrycka eller förkasta påståenden. Detta är inte så konstigt. Ett 
resonemang kräver begrepp att resonera om och termer att ut-
trycka sig med. Det kräver i sin tur ett språkutvecklande arbets-
sätt, vilket förutsätter att läraren föregår med gott exempel och 
verkligen resonerar med eleverna, inte lotsar fram dem till ett för-
utsägbart svar. 

En annan förutsättning för att föra en målinriktad kommuni-
kation med eleverna är att klassrumsklimatet medger detta. Vi såg 
under lektion 1 hur läraren hela tiden lät sig avbrytas av eleverna 
vilket medförde att kommunikationen fragmentiserades. På den 
punkten utgör lärare 2 ett föredöme. Under hennes lektion var det 
tydligt vem som talade och när en elev kunde ställa en fråga. Lä-
raren behövde aldrig höja rösten eller hyscha åt eleverna. När 
ljudnivån blev för hög använde hon en liten klocka för att få ele-
verna att lyssna. 

11.4.4 Elevintervjuerna 
Ett urval om fyra elever intervjuades en vecka efter klassrums-
observationen, utgående från samma typ av uppgifter som eleverna 
arbetade med under lektion 1 (Bilaga 1). Inför de här intervjuerna 
hade eleverna haft flera lektioner i matematik och därmed nya 
möjligheter att fördjupa sina kunskaper i multiplikation. En skill-
nad mellan de två klasserna var att eleverna i den här klassen hade 
arbetat med multiplikation lite längre än kamraterna i den första 
klassen. Detta förklarar till viss del skillnaden i resultat mellan de 
två klasserna. 
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Uppgift 1 som såg ut så här löstes korrekt av alla eleverna (Figur 
13).  

 
1. 
 
 
 
 
 
Skriv hur många blommor det är 
som addition: .………………………………………. 
som multiplikation: …………………………………. 
Figur 13. 

På nästa uppgift skulle eleverna skriva två additioner som multi-
plikation.  

 
2. Skriv som multiplikation 
 
a) 5 + 5 + 5 + 5 = ………………….. 
 
b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ………………….     

Här kunde alla elever skriva rätt summa, men bara en av dem gav 
rätt svar nämligen 4 ∙ 5 respektive 6 ∙ 4. De övriga eleverna läste 
inte uppgiften utan hade bråttom med att skriva vad de trodde var 
svaret. De flesta av eleverna hade alltså ett procedurellt förhåll-
ningssätt till matematik och sökte ett enkelt svar. Orsaken till den 
här typen av svarsfixering brukar vara att elever belönas om de 
löser många uppgifter och att det för läraren är enklare att bedöma 
ett svar än ett resonemang. Vi vill i det här sammanhanget erinra 
om vad Pehkonen (2001) skriver om hur uppfattningar som ”det 
är svaret som räknas, inte metoden”, ärvs från lärare till elev. 
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På uppgift 3 ritade alla eleverna i stort sett samma figur, alltså 5 
påsar med 3 föremål i varje. En av eleverna fick emellertid pro-
dukten till 18 på grund av ett felaktigt antal trehopp (figur 14). 

 
3. Rita en bild till multiplikationen 5 · 3 

 

 
Figur 14. 

På uppgift 4 (figur 15) glömde de flesta av eleverna att skriva en-
heten kronor. Två av dem räknade dessutom fel på uppgift a och 
svarade 44 respektive 30. Svaret 44 är speciellt intressant med 
tanke på den ena faktorn är 5 och att svaret därför borde sluta på 
0 (eller 5) . Problemet var att eleverna inte multiplicerade utan ad-
derade och räknade fel. 
4. Ett päron kostar 8 kr och ett äpple kostar 10 kr. 

 
Hur mycket kostar 5 päron …………………………….. 
Hur mycket kostar 5 äpplen och 1 päron? ………………. 
Figur 15. 
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På uppgift 5 var det bara en elev som löste alla deluppgifter kor-
rekt. 
 
5. Skriv produkten 
    6 · 5 = …………. 
    7 · 10 = …………. 
    3 · 7 = …………. 
    4 · 6 = …………. 

En av eleverna hade fel på alla deluppgifterna. Han använde sig av 
upprepad addition vilket till exempel gav 6 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 
25. Andra fel som gjordes var 4 · 6 = 16, där eleven räknade 4 +  
4 + 4 + 4 och således inte kunde skilja mellan antalet ”högar” och 
antalet föremål per ”hög”. Även felet 3 · 7 = 20 handlade om upp-
repad addition där eleven glömde ett finger när hon skulle hålla 
reda på den upprepade additionen. Vi kan slutligen konstatera att 
bara en av eleverna multiplicerade. De övriga eleverna löste, med 
olika framgång, alla multiplikationer som upprepade additioner  

11.5 Några didaktiska reflektioner 
I det här avsnittet gör vi några didaktiska reflektioner i anslutning 
till våra iakttagelser vid klassrumsobservationerna. Vi delar upp 
detta i fyra delar och inleder med en ämnesdidaktisk reflektion. 

11.5.1 Multiplikation ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv 
Trots att man inom lärarutbildningen har arbetat med didaktik 
under åtminstone de senaste 30 åren, ser vi få resultat av detta i 
skolans matematikundervisning. Detta gäller även de två lekt-
ioner vi beskriver i den här rapporten. Är det, som Stigler och Hie-
bert (1999) beskriver så, att resultaten av den didaktiska forsk-
ningen och innebörden i kursplanens syfte (Lgr 11), inte når fram 
till lärare och elever via lärarutbildning och kompetensutveckling 
av verksamma lärare? En alternativ tolkning skulle vara att lä-
rare/lärarstudenter inte tror på, eller inser värdet av, didaktiska 
teorier, att didaktik är något man i själva verket lär sig med tiden, 
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genom praktisk undervisning, en uppfattning som tillbakavisas av 
forskare som Ball och Bass (2000). 

En uppfattning om matematik är att det, som G. Emanuelsson 
(2001) beskriver, är ”Svårt att lära – lätt att undervisa”. Det är 
denna uppfattning Ma (1999) reagerar mot när hon tvärtom me-
nar att det innebär ett hårt arbete för läraren att tillägna sig teorier 
för den grundläggande matematikundervisningen och att till-
lämpa dem i praktisk undervisning. Även hon avfärdar myten om 
att detta är något varje lärare lär sig genom praktisk erfarenhet. Vi 
övergår nu till att ge ett exempel på vad Ma menar, utgående från 
vad vi sett under våra klassrumsobservationer. 

När man introducerar ett nytt begrepp i undervisningen så är 
det vanligt att man konkretiserar, alltså åskådliggör begreppet, el-
ler knyter an det till något som är bekant för eleverna. När det 
gäller multiplikation använder man ofta upprepad addition som 
metafor för multiplikation. Men det man då lyfter fram är bara en 
enda aspekt av begreppet multiplikation. Det man inte lyfter fram 
är att multiplikation har en helt annan struktur än addition vilket 
kräver att man behöver tänka på ett nytt sätt. Vi belyser detta ge-
nom att referera till en artikel i Nämnaren (Karlsson & Kilborn, 
2016). Vi skriver där att man ofta, för att konkretisera multipli-
kationen 6 ∙ 3, använder sig av den upprepade additionen 3 + 3 + 
3 + 3 + 3  + 3 (Figur 16). 

 
 

 
 
 

 
Figur 16. 

Detta överensstämmer med den definition som Kiselman och 
Mouwitz (2008) ger av multiplikation av naturliga tal. Problemet 
är emellertid att det är stor skillnad mellan denna definition och 
mångfalden i begreppet multiplikation. Addition har en helt an-
nan (linjär) struktur än multiplikation och denna linjära struktur 



 
 

1 1 .  D E N  F Ö R S T A  S T U D I E N  

 119

är snarast ett hinder för eleverna när det gäller att förstå begreppet 
multiplikation. Motsvarande multiplikativa struktur (Figur 17) 
ser ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. 

Redan i det här mönstret kan man se de flesta av de mer intressanta 
egenskaperna hos multiplikation. Enklast ser man det genom att 
överföra mönstret till en multiplikationstabell (Figur 18). 
 

 
Figur 18. 
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I figuren kan man direkt se flera viktiga egenskaper hos multipli-
kation såsom att:  

 
• 1 är ett neutralt element, alltså att 1 ∙ a = a. 
• multiplikation med 2 ger en dubbling, alltså att 2 ∙ a =  

a + a. 
• multiplikation med ett jämnt tal ger ett jämnt tal 
• multiplikation av två udda tal ger ett udda tal 
• om en faktor är delbar med 3 så är produktens siffer-

summa delbar med 3 osv. 

Av de läromedel man använde på de två skolorna, är det inte nå-
got som lyfter fram den här strukturen. Istället upprepar man me-
taforen upprepad addition och tvåhopp, trehopp fyrahopp osv. 
gång på gång, sida efter sida (Figur 19).  

 

 
Figur 19. Mattedetektiverna 2B, s. 6. 
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Det är inte så konstigt att eleverna ännu efter en vecka fortfarande 
adderar när de borde multiplicera. Vi återkommer till konsekven-
serna av detta i kapitel 12.  

En annan intressant iakttagelse är att man i båda klasserna, och 
i en av böckerna, tidigt arbetar med femmans och tians tabeller. 
Det vore betydligt klokare att utgå från en multiplikativ struktur 
och till exempel börja med det enkla, till exempel med produkter 
upp till 3 gånger 3, därefter till produkter upp till 4 gånger 4 osv. 
(Figur 20). Det är ju på det sättet man bygger upp elevernas för-
måga att arbeta med addition genom att börja med små tal och 
sedan efter hand öka talområdet. För att övergå till multiplikation 
kan man redan i den här enkla tabellen se alla de mönster vi nyss 
beskrivit och få en uppfattning av multiplikationens struktur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 20. 

Dessutom ser man i tabellen: 
 

• en diagonal med kvadrattalen 1, 4. 9 och 16 och  
• att denna diagonal utgör en symmetrilinje som visar 

kommutativiteten, alltså att 2 ∙ 3 = 3 ∙ 2 och att 3 ∙ 4 =  
4 ∙ 3 osv. 

Kommutativiteten är dessutom en utmärkt hjälp när man vill lära 
sig multiplikationstabellen, eftersom man får de färgade rutorna i 
Figur 20 gratis när man behärskar motsvarande operationer ovan-
för kvadrattalen.  

En annan fördel med att arbeta med multiplikation på det här 
sättet är att det skapar rika möjligheter att diskutera matematik 

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4
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och därmed öva upp elevernas resonemangsförmåga. Samtidigt är 
det så att de multiplikativa strukturer vi just lyft fram utgör hörn-
stenar i algebran. Genom att tidigt uppmärksamma dessa struk-
turer blir algebran mer konkret och begriplig. Dessutom blir det 
enklare för eleverna att utvidga sina kunskaper i multiplikation till 
nya talområden (Karlsson & Kilborn, 2014). 

11.5.2 Planering 
När man planerar undervisningen av ett matematiskt innehåll, 
måste man betrakta undervisningen ur ett vidare och längre per-
spektiv. Man måste ställa sig de grundläggande didaktiska frå-
gorna VAD, NÄR, HUR och VARFÖR. Den viktigaste av dessa 
frågor är enligt vår uppfattning, VARFÖR: Vad är avsikten med 
att lära sig multiplikation och hur är det tänkt att eleverna ska ut-
veckla sin förmåga att multiplicera under resten av skoltiden. När 
vi analyserar vad som händer under de två lektionerna vi har ob-
serverat, ser vi istället ett isolerat, VAD.  

De mål de båda lärarna lyfter fram vid intervjuerna är enbart 
kortsiktiga. Enligt den ena läraren är planen att ”de ska kunna 
den” (multiplikationstabellen) men ”Jag tycker att dom ska auto-
matisera den”. Den andra läraren säger att ”Dom ska förstå sam-
bandet mellan multiplikation och addition, hur det hänger ihop” 
och ”att det är bra om dom har lärt sig de första multiplikationsta-
bellerna”. Den viktigare frågan är emellertid VARFÖR. Multipli-
kationen har inte bara en egen struktur skild från addition, utan 
genomsyrar dessutom stora delar den övriga matematiken. Det 
handlar alltså om ett långsiktigt lärande. Ett skäl till att man bör 
studera multiplikationstabellens struktur är, som redan nämnts, 
att man där finner viktiga algebraiska strukturer som är lätta att 
upptäcka även för yngre elever. Samma struktur återkommer se-
nare när man arbetar med negativa tal, rationella tal, reella tal och 
(eventuellt) komplexa tal. Ett annat skäl är att elever med hjälp av 
dessa strukturer enklare kan lära sig att automatisera multiplikat-
ionstabellen (Karlsson & Kilborn, 2016). Först när man vet VAR-
FÖR eleverna ska lära sig något, är det möjligt att ta ställning till 
VAD de ska lära sig. Först när man därefter vet VAD eleverna ska 
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lära sig blir det intressant att ställa frågorna NÄR och HUR. Det 
är arbetsform och arbetssätt som ska väljas utgående från det ak-
tuella innehållet, inte tvärtom.  

En angelägen fråga är varför man ska lära sig multiplikations-
tabellen utantill och vad menas med att kunna den utantill. Vad 
de här lärarna menar med att kunna multiplikationstabellen ut-
antill är tydligt, om vi utgår från vad eleverna övar, nämligen två-
hopp, trehopp, fyrahopp etc. och ramsor som 1 ∙ 5 = 5, 2 ∙ 5 = 10, 
3 ∙ 5 = 15, 4 ∙ 5 = 20 etc. Men den intressantare frågan är återigen 
VARFÖR. Ett svar på frågan är att såväl huvudräkning som skrift-
lig räkning är centrala områden inom skolmatematiken. Vid 
skriftlig multiplikation, av typen 8 ∙ 69 är den första delopera-
tionen 8 ∙ 9 = 81 vilket ger en minnessiffra 8. Nästa deloperation 
är 8 ∙ 6 + 8. Här duger det inte att räkna 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +  
6 + 6 = 48 genom att göra sexhopp, för att sedan addera 8 med 
tiotalsövergång till 56. För de flesta elever är arbetsminnet alltför 
begränsat för att hålla alla dess steg i huvudet, mitt inne i en algo-
ritm Det finns alltså flera skäl till VARFÖR eleverna bör lära sig 
multiplikationstabellen och därmed HUR de bör kunna den. (Se 
t.ex. Kilborn, 1976; 2011 b.) Ännu större krav på att behärska mul-
tiplikationstabellen ställs i samband med huvudräkning och över-
slagsräkning. Ingen av lärarna lyfter fram detta vid intervjun. 

11.5.3 Konkretisering 
Båda lärarna framhåller vikten av att konkretisera för ”då får man 
kanske med sig hela gänget istället för att tappa dem som har det 
lite svårt”, säger den ena läraren. Men här bör man återigen ställa 
didaktikens grundfrågor: VAD, NÄR, HUR och VARFÖR.  

Vi börjar med frågan VARFÖR och citerar än en gång Grue-
Sörensen (1974): 

Också en språklig framställning kan vara mer eller mindre åskåd-
lig; den kan med hjälp av form och ordval, jämförelser och meta-
forer göra det lättare för eleverna att föreställa sig det presente-
rade stoffet. (s. 48)  
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Ju yngre eleverna är desto mindre erfarenheter har de att falla till-
baka på, samtidigt som språket inte alltid är tillräckligt väl utveck-
lat för att de ska kunna tillgodogöra sig abstrakta begrepp. Det är 
därför man behöver konkretisera. 

För att svara på frågan vad som menas med konkretisering me-
nar vi, som tidigare nämnts, att det är all didaktisk verksamhet 
som leder till abstraktion, alltså förståelse av, och förmåga att an-
vända, begrepp, strukturer och metoder. 

Vi går nu över till frågan VAD som konkretiserades under 
lektionerna. Vi konstaterar då, att när det gäller multiplikation, så 
finns det en rad olika aspekter som behöver konkretiseras, inte 
minst multiplikationstabellens struktur och viktiga multiplikativa 
mönster (kapitel 5). Men detta gör lärarna inte. De konkretiserar 
ensidigt multiplikation som upprepad addition och relationen 
mellan femtabellen och tiotabellen. De låter därefter eleverna en-
sidigt öva på metaforen, inte på att bygga upp ett förhållningssätt 
till multiplikation. 

HUR och NÄR sker då konkretiseringen? Svaret på frågan 
HUR, är att konkretiseringen under båda lektionerna i huvudsak 
sker med hjälp av statiska bilder och uppgifter vars syfte är att visa 
att multiplikation är en upprepad addition. Men detta sker inte 
bara som en inledande konkretisering för att abstrahera begrep-
pet. Dessa bilder och samband upprepas istället gång på gång un-
der lektionerna och på sida efter sida i läromedlet. Det handlar 
alltså i själva verket om att ensidigt färdighetsträna multiplikation 
i form av upprepad addition. Som Pajares (1992) och Pehkonen 
(2001) lyfter fram, är risken att ett ensidigt arbete av det här slaget 
leder till en uppfattning om begreppet multiplikation som senare 
är svår att förändra. När elever av det skälet senare misslyckas i 
sitt arbete med multiplikation kan detta leda till negativa attityder 
till ämnet matematik.  

HUR kunde man ha gjort i stället? Med den modell vi presen-
terar i avsnitt i 11.4.1. kan man istället använda sig av en deduktiv 
konkretisering. Den kan utföras så, att när eleverna förstått hur 
multiplikationstabellen är uppbyggd, så kan de söka efter mönster 
av det slag vi tidigare beskrivit. Eleverna lär sig därmed två viktiga 
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saker samtidigt, dels att resonera, dels allt fler aspekter av begrep-
pet multiplikation. 

11.5.4 Kommunikationen  
En förutsättning för att det ska ske en meningsfull kommunikat-
ion i klassrummet är att det finns regler för vem som har ordet. På 
den punkten var det stora skillnader mellan de två lektionerna. I 
det ena fallet var det sällan riktigt tyst och eleverna tilläts avbryta 
läraren mitt i en mening. Detta ledde till en sönderhackad under-
visning. I det andra fallet fanns det klara regler och undervis-
ningen fungerade utan störande avbrott.  

Kommunikationen hade under de här lektionerna ett syfte, 
nämligen att eleverna skulle lära sig multiplikation och multipli-
kationstabellen. Både Alexandersson (1994) och Pimm (1987) på-
pekar emellertid att undervisningens form ofta blir överordnad 
dess innehåll. Ofta väljs arbetsform och arbetssätt på ett sådant 
sätt att aktiviteten, alltså hur man sysselsätter eleverna, blir över-
ordnat innehållet, alltså lärandets objekt. Ett exempel på detta är 
övningen av fem- och tiotabellerna med handklappning. Syftet 
med detta var att eleverna skulle upptäcka att sambandet mellan 
femtabellen och tiotabellen. Eleverna verkade snarast uppfatta 
detta som en lek. 

I den andra klassen förhördes femtabellen och fyratabellen på 
ett liknade sätt. Eftersom aktiviteterna hade fel fokus (femhopp 
och fyrahopp) saknade de didaktiskt värde. Detsamma kan sägas 
om laborationen med de 75 korten. Eleverna var visserligen ak-
tiva, men hälften av dem förstod inte vad de skulle göra. Det är 
också tveksamt om någon av dem lärde sig något nytt. En förut-
sättning för att kunna sortera korten enligt mönstret bild-addit-
ion-multiplikation, är ju att eleverna redan känner till detta mön-
ster i förväg. Vad är det då i så fall de ska öva? Vi vill i det här 
sammanhanget återigen påminna om Skolverkets rapport om la-
borativt arbete och konkretisering (Skolverket, 2011b) och om 
Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000). I båda fallen visar man 
tydligt hur aktiviteten blev överordnad innehållet och att det in-
tellektuella utbytet blev mycket begränsat.  



 
 

D E T  R Ä C K E R  O M  D E  F Ö R S T Å R  D E N  

 126

Den aktuella laborationen hade emellertid också ett andra 
syfte, nämligen att eleverna skulle resonera med varandra. Men 
ett meningsfullt resonemang kräver, dels ett språk, dels begrepp 
att resonera om. Vi kunde under det här arbetet inte uppfatta nå-
got enda resonemang som handlade och relationen mellan multi-
plikation och addition. Det enda man resonerade om var på vilken 
plats ett kort skulle ligga och om det lagts rätt eller fel. Orsaken till 
elevernas bristande resonemangsförmåga finner man hos lärarna. 
De använder sig definitivt inte av något språkutvecklande arbets-
sätt, trots att många av eleverna har ett annat modersmål än 
svenska. I stället för att kommunicera i triader och därmed omöj-
liggöra ett resonemang, borde de själva föregå med gott exempel 
och invitera till resonemang med hjälp av öppna frågor och där-
efter följa upp, reda ut och variera svaren. 

Sist men inte minst, vad handlade kommunikationen om? Vad 
var det egentligen eleverna skulle lära sig om multiplikation? Om 
tanken var att de skulle lära sig multiplikationstabellen, så var lä-
rarnas metoder mindre lämpliga. Vad eleverna lärde sig var en-
bart talramsor av typen 5, 10, 15, 20 osv. Sådana tabellkunskaper 
saknar värde om man ska tillämpa dem vid huvudräkning eller 
skriftlig räkning. Om tanken i stället var att eleverna skulle förstå 
begreppet multiplikation som en upprepad addition, så blir det 
inte heller så bra. Detta borde vara avklarat på tio minuter. Varför 
färdighetsträna detta gång på gång, dag efter dag? Det är inte me-
taforen man ska träna, det är olika aspekter av multiplikation och 
en långsiktig träning av multiplikationstabellen. Ännu en vecka 
senare arbetade de flesta av eleverna fortfarande med metaforen 
och adderade när de skulle multiplicera. 
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12. Den andra studien: 
Intervjuerna i årskurs 5 

I den första delstudien analyserades två lektioner i årskurs 3 som 
handlade om multiplikation med fokus på multiplikationstabel-
len. En intressant erfarenhet av den studien var att lektionerna 
egentligen inte handlade om multiplikation utan om upprepad 
addition. Vid de intervjuer vi gjorde en vecka senare, löste fortfa-
rande de flesta eleverna multiplikationer som upprepad addition. 
En fråga vi då ställde oss var vad detta innebär för elevernas upp-
fattningar om multiplikation. Kommer den första uppfattningen 
eleverna får vid mötet med multiplikation att bestå och är den, 
som Pajares (1992) och Pehkonen (2001) menar, svår att för-
ändra? Här kan vi kanske finna en förklaring till varför så många 
lärarstudenter sitter fast i ett improduktivt tänkande (Karlsson & 
Kilborn, 2015a). 

12.1 Intervjustudien 
Två år efter den första studien fick vi möjlighet att följa upp kon-
sekvenserna av vad vi iakttog under lektionerna. Den här gången 
intervjuade vi 15 elever, som nu gick i årskurs 5, om multiplikation. 
Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att vi hade ett 
antal frågor som vi ville ha svar på (se Bilaga 2). Eftersom eleverna 
kände igen oss sedan tidigare, var de mycket pratglada och tog upp 
frågor på egen hand. Det innebar att såväl frågorna som deras 
ordning kom att variera och formuleras på något olika sätt. En 
intervju tog i allmänhet cirka 30 minuter. 
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Vi presenterar här frågorna och svaren i tur och ordning. De 
sex flickorna som deltog kallas för F1, F2, F3 osv och de nio poj-
karna kallas för P1, P2, P3 osv. Intervjuaren kallas för I. 
 
Fråga 1. Berätta vad du vet om multiplikation. Vad är multiplikat-
ion för något? Följdfråga: Ge ett exempel.  

De flesta eleverna svarar med en synonym, att det är gånger, och 
de förtydligar svaret så här: 

F4 Det är som gånger … 4 gånger 8 är 32. 
 

– – – 
 

P6 Det är gånger. 2 gånger 2 det blir 4. 
I  Och 5 gånger 4? 
P6 20. 
I  Hur vet man det? 
P6 För att 5 gånger 4 det blir 5 fyra gånger. 

Två av eleverna är osäkra och har dessutom problem med termi-
nologin: 

P5 Multiplikation är när man gör någonting typ som man gör 
gånger (Skriver 2 + 2 = 4). Nej just det. Multiplikation är 
när man plusserar. 

I Skriv ett exempel. 
P5 (Skriver 2 + 2 + 2 = 6)  
 

– – – 
 

F1  Man tar till exempel 1 gånger 2, man ska … alltså när jag 
ska räkna multiplikation, det här har min mamma lärt 
mig, att jag ska göra, små ringar. Sedan ska jag räkna hur 
många jag ska lägga. Så lägger jag en och så lägger jag en 
till. Då visar det svaret.  

I   Om du ska 3 gånger 4, kan du rita vad du gör då? (Ritar)  
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F1 räknade sedan ringarna, en och en, i tur och ordning: 1, 2, 3, 
… 11, 12.  
F2 Det är gånger, man multiplicerar 2 gånger, 3 gånger, 4 

gånger. Det är vad jag vet. 
I  Ta 3 gånger 5 och berätta hur du tänker. 
F2  Jag skriver 3 ∙ 5 och det är 13.  
I Du vet vad det är alltså? 
F2 Ja, men sexan, sjuan och åttan, det svårt för mig. 
I Hur gör du då när du räknar? 
F2 Jag räknar på händerna, 5 plus 5 plus 5.    
I Om du tar 3 gånger 4 då, hur gör du då? 
F2 Jag räknar en två (visar 4 fingrar) och så tar jag 4 till. 

Vi konstaterar att två av eleverna gör en uppräkning eller en upp-
repad addition när de ska bestämma enkla multiplikationer som 
3 ∙ 2 och 3 ∙ 5. I det sista fallet räknar eleven på fingrarna och sum-
man blir dessutom fel. Eleven F1 är intressant. Hon uppfattar 
multiplikationens rektangulära struktur, men använder den inte. 
Hon gör istället en uppräkning av ringar, en och en, något hon har 
lärt sig av sin mamma. Ytterligare en elev är intressant, nämligen 
P9, som säger att ”multiplikation är som 4 ∙ 5 = 20”, men kan inte 
reda ut vad detta innebär. Han kan inte heller reda ut någon av de 
följande uppgifterna. Han pratar gärna men har ingen matematik 
att prata om. 

 
Fråga 2. Vilken summa är störst, 7 + 7 + 7 + 7 eller 4 + 4 + 4 + 4 + 
4 + 4 + 4? 

I den tidigare studien kunde vi konstatera att eleverna av sin lä-
rare, och via läromedlen, lärde sig att multiplikation är upprepad 
addition, men att varken lärarna eller läromedlen lyfte fram mul-
tiplikationens struktur och egenskaper. Det är därför intressant 
att studera om denna uppfattning har förändrats efter två år. Att 
flera av eleverna verkar behärska delar av multiplikationstabellen 
innebär ju inte att de har uppfattat begreppet multiplikation. En 
annan intressant iakttagelse som gjordes vid den första studien 
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var att lärarna, liksom ett av läromedlen, blandar samman multi-
plikand och multiplikator. En addition som 7 + 7 + 7 + 7 skrivs i 
Sverige som multiplikationen 4 ∙ 7, alltså som 4 sjuor, medan man 
skriver 7 ∙ 4 som 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, alltså som 7 fyror. Det 
innebär att 4 ∙ 7 och 7 ∙ 4 har olika innebörd, men att produkten 
är densamma. Poängen med den kommutativa lagen är att 4 ∙ 7 = 
7 ∙ 4, en egenskap som man inte direkt kan se i en upprepad ad-
dition. Denna egenskap blir speciellt viktig senare, när man kom-

mer till multiplikationer som  ∙ 4 och √5 ∙ 4. Man kan då inte 
upprepa 4 en sjättedels gång eller roten ur fem gånger. Det gäller 
då att använda sig av kommutativiteten, alltså att:  

 ∙ 4 = 4 ∙  =  +  +  +  =  respektive  

√5 ∙ 4 = 4 ∙ √5 = √5 + √5 + √5 + √5.  

Just detta hade många lärarstuderande stora svårigheter med i vår 
tidigare studie. Det visar sig i det här fallet att det bara är fyra ele-
ver som verkar förstå kommutativiteten: 

P3 Det är lika mycket. 
I Hur vet du det? 
P3 För att det är 7 gånger 4 lika med 28 och det är 4 och så 

tar men det 7 gånger. Det blir 4 gånger 7 lika med 28. 

– – – 

P5 7, 14, 21, 28 och 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 … Dom båda är 
lika. 

I Kan du skriva det som en multiplikation istället? 
P5 7 gånger 4 är lika med 28 och vänta en, två, tre, fyra, 

fem, sex, sju. Då blir det 4 gånger 7 lika med 28. 

– – – 

P7 Får jag göra uppställning? 
I  Ja 
P7 (Skriver 7 x 4 = 28.) 
I Och den andra? 
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P7 (Skriver 4 x 7 = 28.) Det var lika mycket. 

– – – 

F4 … Dom är lika 
I Hur vet du det? 
F4 Det finns 4 siffror och det är 7 och 4 gånger 7 det är 28. 

Och här finns det 7 stycken siffror och som är 4 och 4 
gånger 7 det är också 28. 

Ingen av de övriga eleverna uppfattar något samband mellan de två 
uttrycken. De bara räknar utan att reflektera och alla dessa elever 
fnner dessutom att den ena summan är större än den andra:  

F1  Den. (Pekar på 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4) 
I Varför är det störst? 
F1 4 + 4 är 8 och sen 4 + 4 är 8 och 4 + 4 är 8 och alla blir 

8 och så ska man plussa åttorna. Det blir stort då. Och 
7 + 7 är 14 och det är 14 också. 

– – – 

P8 Jag tror att det är … Fyrorna. 
I Varför tror du att det är mest? 
P8 Inte för att det är fyror. Det känns liksom. Två fyror är 

8 och här är det bara fyra sjuor. Det känns att det är 
mest. 

– – – 

F3  Det är mest. (Pekar på 7 + 7 + 7 + 7) 
I Varför är det mest?  
F3 För att det är större tal och det blir mer om det är större 

tal. Om det är 4 så blir det lite mindre. 

Det här resultatet är intressant. Trots att eleverna i årskurs 3 gång 
på gång fått koppla upprepad addition till multiplikation och övat 
multiplikation som tvåskutt, treskutt, fyraskutt osv, så är det bara 
fyra av dem som förmår tolka om de här upprepade additionerna 
som multiplikationer och använda den kommutativa lagen för att 
förstå att summorna är lika stora. I kursplanen i matematik (Lgr 
11) framhålls vikten av att ”använda och analysera matematiska 
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begrepp och samband mellan begrepp”. Där framhålls också vik-
ten av att ha eleverna får ”uppleva estetiska värden i möten med 
matematiska mönster, former och samband”. Dessa syften har 
vad vi kan se inte satt några spår i undervisningen (jfr Stigler & 
Hiebert, 1999). 

 
Fråga 3. Hur mycket är 6 gånger 8? 

Frågan inleder en serie frågor för att testa hur säkra eleverna är på 
multiplikationstabellen. Frågorna varierade något beroende på 
svaret på den första frågan. Fem av eleverna gav snabba svar och 
vi bedömer att de har automatiserat större delen av multiplikat-
ionstabellen. Några exempel: 

I  Hur mycket är 6 gånger 8? 
P6 40, nej 48. 
I Nu vet du att det är 48. Men om du inte visste att 6 

gånger 8 är 48, hur skulle du kunna ta reda på det då? 
P6 Det är plus 8 sex gånger. 8 plus 8 plus 8 sex gånger. Det 

blir 48. 
I 7 gånger 9, kan du det också? 
P6 7 gånger 9, 63. 
I Och 9 gånger 9? 
P6 81. 
I Du kan det bra. Var har du lärt dig det, i skolan? 
P6 I Syrien.  
I Hur länge har du bott i Sverige. 
P6 I två år. 

– – – 

P2 48. 
I Hur vet du det? 
P2 Jag räknade det 6 gånger 8 och svaret kom. 
I Om vi tar 7 gånger 6 istället. 
P2 42. 
I Och 9 gånger 7? 
P2 63. 

– – – 



 
 

1 2 .  D E N  A N D R A  S T U D I E N  

 133

I Vet du vad 6 gånger 8 är också? 
F4 Ja, 48. 
I 7 gånger 9. 
F4 63. 

Andra elever kunde inte ge svaret utantill utan fick räkna efter på 
olika sätt. En av dem räknade ringar i rektangulära mönster, en 
annan utgick från 6 ∙ 6 = 36 och räknade sedan vidare steg för steg 
i talraden:  

I  Hur mycket är 6 gånger 8? … Vet du det? 
F1 Nej 
I Hur kan man ta reda på hur mycket 6 gånger 8 är? 
F1  Man gör som typ ringar för att komma till svaret.  
I Jaha, du gör sådan där ringar som du gjorde förut. 
F1 Ja. 

– – – 

I Om vi ser här då, hur mycket är 6 gånger 8?  
F3 … (Räknar i smyg på fingrarna.) 
I Om du räknar på fingrarna så kan du väl tala om hur 

du gör. 
F3 Jag tar 6 gånger 7 och om jag inte vet vad det är heller 

så tar jag 6 gånger 6 och 6 gånger 6 är 36, och sedan 37, 
38 39, 40, 41, 42 (på fingrarna) och 6 gånger 7 det blir 
42 och 6 gånger 8 är 43, 44, 45, 46, 47, 48. 

Flera av eleverna använde sig av metoden att utgå från en känd 
produkt och sedan räkna vidare. De visar med andra ord en för-
måga att resonera och att använda sig av den distributiva lagen:  

I Hur mycket är 6 gånger 8?  
F5 (Efter lång betänketid) 48. 
I Hur vet du att det är 48? 
F5 Jag är inte helt säker, men jag tänkte först 8 gånger 5 

och det är 40 och det är 6 … så blir det 6 mer, då blir 
det 48. (Hon var på väg att göra det klassiska felet när 
man blandar samman 6 ∙ 8 och 8 ∙ 6.) 
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Ytterligare andra elever använde egna, mer hemmagjorda metoder: 

I Hur mycket är 6 gånger 8? 
P7 (Mumlar en stund) 48. 
I Du tänkte en liten stund. Hur tänkte du? 
P7 Hälften av det här, hälften av 6 och det är 3 gånger 8 är 

24 och 24 och 24 är 48. 
– – – 

I Hur mycket är 6 gånger 8?  
P3 28. 
I Om du inte visste att det är 28 hur skulle du göra då? 
P3 Jag skulle ha tagit 6 gånger 10 och det är 60. Och sedan 

vet jag att 6 plus 6 är lika med 12. Och då tar jag 60 – 
12 och där har jag svaret.  

Det visade sig alltså att bara fem av eleverna var säkra på multipli-
kationstabellen. De flesta andra använde sig av upprepad addition 
på olika sätt. En intressant iakttagelse var att flera av de här ele-
verna kom fram till sina svar med hjälp av matematiska resone-
mang. Det innebär att de på ett informellt sätt, med hjälp av räk-
neregler, kunde ta sig fram till ett svar. Det faktum, att de flesta av 
eleverna på nästa fråga inte kunde se mönster i multiplikationsta-
bellen, tolkar vi därför inte som att de saknar förmåga att göra det. 
Det är snarare så att de inte har getts möjligheter att resonera om 
matematik och matematiska mönster. Vi återkommer till detta i 
samband med fråga 4. 

Enligt det centrala innehållet i kursplanen i matematik (Skol-
verket 2011 a) ska eleverna redan i årskurs 1–3 behärska: 

Centrala metoder för beräkningar med naturlig tal vid huvudräk-
ning, överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga meto-
der … (s. 64) 

Vilka räknesätt det handlar om nämns inte, men eftersom i stort 
sett samma text (som då även inkluderar tal i decimalform) åter-
kommer i årskurs 4–6, får vi förmoda att det åtminstone då om-
fattar multiplikation. För att utföra en skriftlig multiplikation 
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krävs en rad deloperationer något som ställer stora krav på arbets-
minnet (se till exempel Kilborn (1980, 2011b). Detsamma gäller 
för huvudräkning. För elever som inte behärskar multiplikations-
tabellen ställs ännu större krav på arbetsminnet, eftersom detta då 
måste belastas ytterligare, med en upprepad addition eller lik-
nande. Detta är ett problem som uppmärksammades av Kilborn 
(1979) som samtidigt visade att fler än hälften av alla fel som gjor-
des vid skriftlig multiplikation i årskurs 4-6 kunde härledas till 
problem med multiplikationstabellen. 
 
Fråga 4. I multiplikationstabellen kan man se flera olika mönster. 
Kan du berätta om några sådana mönster? 

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2011 a) läser man att 
undervisningen i matematik ska leda till såväl ett intresse för mate-
matik som en tilltro till förmågan att använda sig av matematik. Ma 
(1999) lyfter också fram vikten av eleverna lär sig se matematiska 
mönster och samband, samt att de ska upptäcka och uppleva este-
tiska värden. Detta förutsätter emellertid att man i skolan verkligen 
arbetar med matematik och söker mönster, inte bara räknar.  

Redan de mönster man kan finna i multiplikationstabellen vi-
sar på intressanta samband. Dessa samband är av algebraisk natur 
och kan användas som inkörsport för att förstå nya algebraiska 
samband. Vi fann väldigt lite av detta i de läromedel eleverna an-
vände i årskurs 3 eller i årskurs 5. Multiplikationstabellen under-
visades utgående från upprepad addition och på ett sätt som inte 
gjorde det möjligt för eleverna att upptäcka några intressanta 
multiplikativa mönster. 

I multiplikationstabellen kan man i själva verket se en rad olika 
mönster som är utmärkande för multiplikation och som samtidigt 
kan användas för att lägga en grund för algebran: 

 
• Multiplikation är kommutativ, dvs. 4 ∙ 7 = 7 ∙ 4. 
• 1 är ett neutralt element dvs. 1 ∙ 4 = 4 och 1 ∙ 7 = 7. 
• En produkt, där ena faktorn är ett jämnt tal, är själv ett jämnt 

tal och 
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• produkten av två udda tal är ett udda tal. Det innebär att bara 
vart fjärde tal i multiplikationstabellen är ett udda tal. 

• Om en faktor är 5 så är entalssiffran i produkten 5 eller 0 be-
roende på om den andra faktorn är ett udda eller jämnt tal 

• Kvadrattalen bildar en diagonal i multiplikationstabellen. 
• Multiplikation är en kommutativ operation. Multiplikations-

tabellen är därför symmetriskt uppbyggt med kvadrattalen 
som symmetrilinje.  

• Produkterna i niotabellen bildar ett symmetriskt mönster och 
har siffersumman 9. 

• Produkter där ena faktorn är 3, 6 eller 9 har en siffersumma 
som är delbar med 3. 

• Osv. 

Att se dessa mönster (och liknade mönster finns för addition) ut-
gör ett första viktigt steg för att förstå algebraiska strukturer. De 
stora problem som lärarstudenter hade när de kom till högskolan 
(Karlsson & Kilborn, 2016) kunde i de flesta fall härledas till bris-
tande förståelse för just sådana algebraiska strukturer.  

Mot denna bakgrund är det intressant att studera vilka möns-
ter eleverna ser i multiplikationstabellen. Vad de flesta av eleverna 
såg var i själva verket vad de övat redan i årskurs 3, nämligen två-
hopp, trehopp och fyrahopp, alltså inte multiplikation:  

 
F1 Ja, här hoppar dom tiohopp här hoppar dom … här 

hoppar dom … niohopp och åttahopp, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
I Om man multiplicerar med 1 vad händer då? 
F1 Samma, om man tar 1 gånger 2 så blir det 2. 

– – – 

F2 Här är ettans tabell. Här är tvåhopp, här är trehopp och 
här är fyrahopp, här är … tiohopp. 

I Ser du några andra mönster? 
F2 Jag ser här 10, 20, 30, 40 och där 1, 2, 3, 4. 
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Så här svarar de flesta av eleverna. Den enda strukturen man spon-
tant ser, är vad som händer vid multiplikation med 1 respektive 10. 
För att komma vidare försökte vi leda in eleverna på rätt spår: 

I Vad är mönstret i 1-tabellen? 
F5 Dom ökar med 1. 
I Dom ökar med 1 ja. Men om vi tar 128 gånger 1? 
F5 Det är 128. 
I Varför det då 
F5 För att 1 gånger 128 är 128, man ska ta det gånger 1. … 

Det är som 128 minus 0 är 128. 
I Vad är det som är speciellt med 2-tabellen? 
F5 Det är dubbelt så mycket. 

Ett viktigt mönster i multiplikationstabellen är hur jämna och 
udda produkter fördelas. Efter viss lotsning kunde en del elever 
även se sådana mönster: 

P3 Om man hoppar med 2 steg varje gång, då kommer det 
alltid att bli jämna tal … 

P3 Om man tar 4 gånger 1 eller om man tar något gånger 
1 så får man talet igen. 

I Finns det fler mönster? 
P3 Om man tar 10 gånger någon siffra så behöver man 

inte tänka, man behöver bara lägga till en nolla, utom 
när det gäller 10 gånger 10 då blir det 100. 

– – – 

I Om vi ser på 2-tabellen, vad ser du för mönster här? 
P4 Det går upp med 2 steg …  
I Mera? 
P4 Alla är jämna tal. 
I Och 5-tabellen? 
P4 Varannan är udda och varannan är jämn. 

– – – 

I Om vi ser på 2-tabellen här, är de här talen udda eller 
jämna? 

P5 Det är jämnt. 
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I De är jämna allihopa. Hur är det med 3-tabellen då, är 
det jämna tal där också? 

P5 Nej de är udda. 
I Är de udda allihopa? 
P5 Nej, nej, 3 gånger 2 är inte det, men 3 gånger 3. 

Det sista svaret är intressant. Under de lektioner vi studerade 
kunde vi se hur de frågor som ställdes alltid var enkla och förut-
sägbara. Eftersom 2 är ett jämnt tal blir alla produkterna i tvåta-
bellen jämna tal. Eftersom talet 3 är ett udda tal så förväntar sig 
eleven nu att alla produkter i tretabellen är udda tal. För att und-
vika den här typen av felaktig transfer är det viktigt med variation 
i undervisningen. Det handlar då inte om att variera arbetssätt 
utan om att variera de uppgifter som eleverna ska lösa i avsikt att 
lyfta fram rätt fokus. 

Ett av de viktigaste mönstren i multiplikationstabellen, kom-
mutativiteten, var det bara en elev som upptäckte spontant. De 
övriga eleverna fick lotsas fram så här: 

I Här är multiplikationstabellen. Kan du hitta 6 gånger 8 
där? 

P8 Det är här. (pekar) 
I Men 8 gånger 6, kan du hitta det också? 
P8 8 gånger 6 … Det är också 48. 
I Är det bara tur eller är det alltid så? 
P8 Det blir alltid så fast det är på olika plats. 

– – – 

I 6 gånger 4 är 24. 4 gånger 6, det är också 24 Är det en 
slump eller är det alltid på det sättet?  

F4 Det blir alltid på det sättet.  
I Så om 7 gånger 8 är 56, hur mycket är då 8 gånger 7? 
F4 Samma. 

Flera av de mönster som finns i multiplikationstabellen ger stöd 
när man ska lära sig tabellen. Ett sådant mönster finner man i ni-
otabellen. Med viss lotsning kunde de flesta av elever upptäcka 
mönstret:  
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I Nu ser vi på 9-tabellen en stund. Ser du något intres-
sant med 9-tabellen? 

F5 Ja, om det inte är svårt så kan man tänka med hän-
derna. 5 gånger 9, så kan man ta bort 5 så är det 4 kvar 
och då blir det 45. 

I Nu ser vi här i 9-tabellen. Vad kan vi se på de här talen? 
F5 Att det blir 1, 2, 3, 4, 5 och så. 
I Och om man ser på den andra siffran? 
F5 Då blir det 8, 7, 6, 5. 
I Och om man tar summan av siffrorna. 
F5 Då blir det 1 plus 8 är 9 … 

– – – 

I Nu ser vi på 9-tabellen. Vad är det för något spännande 
med den? 

P3 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
I Och om man går nerifrån? 
P3 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
I Nu ser vi på talen också. Om du adderar siffrorna så får 

du 1 plus 8 är 9. 2 plus 7 är 9. Hur är det med de andra 
talen här? 

P3 De blir 9. 
 
Fråga 5. Hur kan man direkt se (utan att räkna efter) att de här 
beräkningarna är fel:  
a) 6 ∙ 17 = 101       b) 7 ∙ 15 = 103     c) 9 ∙ 13 = 118 

Den som ser de ovan beskriva mönstren i multiplikationstabellen, 
kan inte bara finna intressanta genvägar i sina beräkningar utan 
också upptäcka och undvika onödiga felräkningar. För att förbe-
reda eleverna på de här frågorna leddes de redan på fråga 4 in på 
frågor om udda och jämna tal och multiplikation med 5. Trots 
detta var det bara en av eleverna som spontant utnyttjade den här 
typen av mönster för att inse att produkterna i de tre uppgifterna 
är fel. Vad vi förväntade oss var att eleverna skulle använda något 
av följande mönster. 
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• Produkten i fråga 5a bör vara ett jämnt tal eftersom ena 
faktorn är ett jämnt tal. Ett alternativ är att 6 ∙ 7 är 42, 
vilket leder till att produkten måste ha entalssiffran 2.  

• Produkten i fråga 5b bör sluta på 5 eftersom den ena fak-
torn är 5 och den andra faktorn är ett udda tal. Detta 
framgår även av att 7 ∙ 5 är 35. 

• Produkten i fråga 5c bör vara ett udda tal eftersom båda 
faktorerna är udda tal. Ett alternativ är att 9 ∙ 3 är 27, vil-
ket leder till att produkten måste ha entalssiffran 7.  

Vi ska nu studera elevernas förmåga att uppfatta detta, alltså deras 
förmåga att se matematiska mönster och samband. Eleverna fick 
frågorna 5a, 5b och 5c i tur och ordning. Om de inte kunde ge 
något svar på den första frågan fick de hjälp med den för att 
komma vidare. Så här kunde det låta:  

I  Nu ska vi se om vi kan utnyttja sådana här mönster. 
Alla de här uppgifterna är fel. 6 gånger 17 är inte 101. 
Hur kan man se att det är fel utan att räkna efter.  

F5  … Jag vet faktiskt inte. 
I Det där är ett udda tal va, och det är ett … 
F5 Jämnt. 
I Och ett jämnt tal gånger ett udda tal ska bli ett … 
F5 Jämnt. 
I  Och 101 är udda va? Så det måste vara fel. 

De flesta eleverna fastnade här och kom inte längre. Sannolikt har 
de sällan under sin skoltid getts möjligheter att resonera om ma-
tematik. De har sannolikt mest fått räkna. Bara en av eleverna 
kunde resonera utan hjälp. Hon är också en av de få elever som 
direkt såg kommutativiteten i uppgift 2:  

I Det som står där är fel. 6 gånger 17 är inte 101. Hur kan 
man se att det är fel utan att räkna efter.  

F4 Det är inte rätt svar. 
I Det är riktig, men hur kan man se det utan att räkna ut 

svaret? 
F4 … jag tog först 6 gånger 7 och det är 42. 
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I Och då måste svaret sluta på?  
F4 2. 
I Om vi tar den då, 7 gånger 15 är lika med 103. Kan du 

se att det är fel? 
F4 För 7 gånger 5. Det blir inte 3, det blir 5. 
I Och här då? (9 ∙ 13 = 118) Hur kan man se att det är 

fel? 
F4 Det ska sluta på 7. 

Den här eleven förstår idén med den distributiva lagen och att en-
talssiffran vid multiplikation med entalet ger entalssiffran i pro-
dukten. En del av de övriga eleverna försökte resonera och kom 
fram till lösningar med viss hjälp. Samtidigt var det tydligt att de 
flesta saknade erfarenhet av att diskutera. I årskurs 3 handlade 
”diskussionerna” med läraren mest om triader.  

Nästa elev var en av få som uppfattade kommutativiteten på 
fråga 2, men själv anser han sig vara mindre bra på multiplikation. 
Efter en stund finner han en lösning: 

I … det som står där är fel. 6 gånger 17 är inte 101. Hur 
kan man se att det är fel utan att räkna efter.  

P5 Att 6 gånger 10 blir 60. Om du tar 6 gånger 7 det blir 
49 … nej det blir, nej vänta, det blir mer än den där … 
Det är för att, vad heter det, 6 är vad det heter … Och 
det är … udda. Ha, ha.  

I Ja det är svåra ord. Du menar att 6 är ett jämnt tal och 
det (101) är udda. Om vi tar den uppgiften då, 7 gånger 
15 är lika med 103. Kan du se att det är fel och varför 
är det fel? 

P5 Det är för att alltså, den är udda och den är udda.  

Nåja, det sista blev ju inte rätt. Eleven förväntar sig att alla uppgif-
ter ska lösas på samma sätt! Det är ju så undervisningen ofta ser 
ut. Undervisningen blir ju enklare på det sättet – på bekostnad av 
inlärningen. Elev P5 klarar däremot c-uppgiften. Ytterligare ett 
par elever förstår efter hand:  

I Varför kan det inte vara 103? 
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F2 Jag vet inte. 
I 15 slutar på 5. 
F2 Då måste det också vara något på 5 här också. 
I Den uppgiften då, 9 gånger 13. Varför kan det inte bli 

118? 
F2 Får jag gissa? Om 9 gånger 3 är 27 då är det 127. (Inte 

korrekt, men bra tänkt.) 

– – – 

I Här ser du tre uppgifter, men det som står där är fel. 6 
gånger 17 är inte 101. Hur kan man se att det är fel utan 
att räkna efter.  

P6 För att 6 gånger 1 kan inte bli 100 … 6 gånger … 42. 
Det blir 162. 

I Om vi tar den då, 7 gånger 15 är lika med 103. Kan du 
se att det är fel och varför är det fel? 

P6 7 gånger 5 blir 53, det går inte. (Har arabiska som mo-
dersmål.) 

I Nu sa du 53 och menade 35. Nu har vi en uppgift till. 
(9 ∙ 13 = 118.) Hur kan man se att den är fel? 

P6 9 gånger 3 det blir 27, och här 8. 

Andra elever är över huvud taget inte med på banan. Hur ska dessa 
elever kunna ”fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsi-
tuationer” (Skolverket, 2011 a, s. 62)?  

I … det som står där är fel. 6 gånger 17 är inte 101. Hur 
kan man se att det är fel utan att räkna efter.  

F1 Jag tror inte det. 
I Om vi tar den då, 7 gånger 15 är lika med 103. Kan du 

se att det är fel och varför är det fel? 
F1 Jag tror att det är fel för att talet är mindre än svaret. 

– – – 

I … det som står där är fel. 6 gånger 17 är inte 101. Kan 
man se att det är fel utan att räkna efter.  

P8 Ja. 
 I Kan du tala om hur du ser det? 
P8 Om man tar bort sjuan så är det 6 tior, det blir 70. Se-

dan lägger man bara till 6 sjuor.  
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I Och vad blir det då? 
P8 Äh … det blir 101 tror jag. Nej det blir … 123. 
 
 

 
Fråga 6. Vad heter den här figuren? Vad menas med omkrets? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka av dessa beräkningar är rätt och vilka är fel? 
Omkretsen = 7 + 4 + 7 + 4 cm 
Omkretsen = 4 ∙ 7 cm2 

Omkretsen = 2 ∙ 7 + 2 ∙ 4 cm 
Omkretsen = 2 ∙ (7 + 4) cm 

Den sjätte och sista uppgiften handlar om distributiva lagen, den 
räknelag som knyter samman addition och multiplikation. Det 
här är en räknelag som används frekvent inom algebran på hög-
stadiet. Det också den räknelag som förenar addition och multi-
plikation till en talkropp, en grundbult för algebran (Kiselberg & 
Mouwitz, 2009 s. 11). För att ge frågan en konkret prägel har detta 
knutits till rektangelns omkrets. 

Eleverna fick inte alla de här frågorna på en gång, utan en i 
sänder. Nu hade eleverna kommit igång och de flesta av dem sva-
rade korrekt på alla frågorna ofta med bra förklaringar. Vi tolkar 
detta som att många av eleverna har en viss förmåga att resonera, 
men att de inte är vana vid få uttrycka sig på egen hand. Vi går nu 
igenom svaren för en elev i sänder:  

 

7 cm 

4 cm
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I Vad heter en sådan figur? 
F5 Rektangel. 
I Och vad är omkrets för något? 
F5 Det är något man mäter runt om. 
I Då ser vi här 7 + 4 + 7 + 4 cm, är det omkretsen? 
F5 Ja, man kan göra så. 
I Kan man istället ta 4 ∙ 7 ? 
F5 Nej. 
I Och den, 2 ∙ 7 + 2 ∙ 4 cm? 
F5 Det funkar. 
I Varför funkar det då? 
F5 För att en rektangel, längden av båda sidorna ska vara 

lika. 
I Och den då (gäller 2 ∙ (7 + 4) cm)? 
F5 Det funkar också. 
I Kan du förklara varför det funkar? 
F5 För att 7 + 4 = 11 och eftersom jag har jag räknat ut 

dom här sidorna så är dom lika stora. Då tänker man 
11 gånger 2. 

Det här ser bra ut. Eleven kan resonera och förklara hur hon reso-
nerar. Möjligen kunde hon sagt det mer korrekta 2 gånger 11. 

Elev P3 resonerar lika bra, men andra elever har problem med 
distributiviteten: 

I Då ser vi här 7 + 4 + 7 + 4 cm, är det omkretsen? 
F1  Nej. 
I Varför det? 
F1 Man ska inte plussa. Man ska ta gånger. Till exempel 4 

gånger 7. 
I Kan det vara rätt (gäller 4 ∙ 7 cm)? 
F1 Ja. 
I Och den, (gäller 2 ∙ 7 + 2 ∙ 4 cm)? 
F1 Fel 
I Och den, (gäller 2 ∙ (7 + 4) cm)? 
F1  Fel. 

– – – 

F2 Rektangel 
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I Och omkretsen av en rektangel vad är det? 
F2 Det är det här, det här, det här och det här så det är 4 + 

7 + 4 + 7. 
I Är det här omkretsen (gäller 4 ∙ 7 cm)? 
F2 Nej, det är arean. 
I Och det, (gäller 2 ∙ 7 + 2 ∙ 4 cm)? Är det omkretsen? 
F2 Nej. 
I Hur kan du förklara det då? 
F2 2 gånger 7 … nej, jag förstår inte. 
I Och den, (gäller 2 ∙ (7 + 4) cm), kan det vara omkret-

sen? 
F2 Nej det är arean tror jag. 

12.2 Några didaktiska reflektioner 
En intressant fråga är vad som har hänt med elevernas förmågor 
och uppfattningar om multiplikation under två år, från årskurs 3 
till årskurs 5 . Om vi börjar med kravet att kunna multiplikations-
tabellen så var kravet hos den första läraren att eleverna ska auto-
matisera multiplikationstabellen och ”få bort det där med finger-
räkning”. Den andra lärarens krav var att kunna de fem första ta-
bellerna ”så gott som utantill”. Men ingen av dem kunde uttrycka 
vad det innebär att ”förstå” multiplikationstabellen? 

12.2.1 Multiplikation och pedagogisk planering 
Vad de här eleverna lärt sig om multiplikation i årskurs 3 är en 
grund för deras fortsatta utbildning. Det är därför intressant att se 
vad de arbetar med i årskurs 5. Av det skälet inleder vi med att 
studera innehållet i deras läromedel. Den multiplikation som fö-
rekommer i boken är av typen 3 ∙ 4,8, 8 ∙ 2,58, 8 ∙ 6,6 och 7 ∙ 1,94. 
Tanken är att eleverna ska utföra dessa beräkningar som skriftlig 
multiplikation alltså med hjälp av en algoritm. Det innebär, att de 
bland annat bör klara av deloperationer av typen 8 ∙ 8 och 8 ∙ 6 och 
7 ∙ 9 i huvudet, samtidigt som de ska hantera en minnessiffra. För 
den som inte behärskar multiplikationstabellen ställer detta stora 
krav på arbetsminnet, vilket enligt Kilborn (1979; 2011b) är den 
vanligaste orsaken till räknefel. 
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Vi har redan konstaterat att bara fem av eleverna verkade vara 
säkra på multiplikationstabellen och att de övriga fortfarande an-
vände sig av upprepad addition eller ”hemmagjorda” metoder för 
att bestämma en enkel produkt. Två av eleverna räknade på fing-
rarna och en räknade ringar. Detta leder till två viktiga frågor:  

 
• Hur ser den pedagogiska planeringen ut på skolan? Har 

man inte satt högre mål i årskurs 5 än i årskurs 3? 
• Hur har den formativa bedömningen gått till, med tanke 

på att elever fortfarande räknar på fingrarna eller räknar 
ringar? 

I det här fallet förutsätter läroboksförfattarna att eleverna i årskurs 
5 behärskar multiplikationstabellen på en sådan nivå, att de utan 
problem kan utföra skriftliga multiplikationer av typen 8 ∙ 6,6 och 
7 ∙ 1,94. Men hur överensstämmer detta med den pedagogiska pla-
nen? Förutser planen att det krävs den här typen av förkunskaper? 
I annat fall kan det leda till att eleverna misslyckas med en typ av 
uppgifter i årskurs 5 på grund av att deras lärare inte har följt upp 
en nödvändig förkunskap från årskurs 3. Den här typen av bris-
tande kontinuitet riskerar i sin tur att leda till nya problem och till 
negativa attityder till ämnet matematik (se Kilborn, 1979). Samti-
digt vet vi genom Pajares (1992) och Pehkonen (2001) att sådana 
attityder är svåra förändra och leder till nya svårigheter med ma-
tematik. Mot detta kan den observante läsaren invända att ele-
verna i de här intervjuerna inte verkade ha några problem med 
sina attityder till matematik. De var positiva och pratglada. För-
klaringen är inte så konstig. I våra intervjuer var vi bara intresse-
rade av att kartlägga elevernas uppfattningar och vi lyssnade där-
för på dem i en positiv anda, utan att rätta till fel och missuppfatt-
ningar. Elever som använde sig av upprepad addition vid inter-
vjun uppfattade givetvis att de lyckades med den typen av multi-
plikation vilket ger en positiv attityd till situationen. Det verkliga 
problemet är vad som händer när eleverna senare, på högstadiet, 
inser att den upprepade additionen som accepterades i årskurs 3 
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och årskurs 5 inte längre håller. Hur kommer detta att påverka 
deras uppfattningar om och attityder till matematik? 

Enligt vad vi observerade under lektionerna i årskurs 3, och 
vad vi fann i elevernas läroböcker, så handlade undervisningen i 
första hand om multiplikation som upprepad addition. Multipli-
kationens struktur, som man lätt kan upptäcka genom att studera 
och resonera om multiplikationstabellen (se 11.5.1) togs uppen-
barligen inte upp i undervisningen, vare sig i årskurs 3 eller i års-
kurs 5. Till och med de fem elever som verkade kunna multipli-
kationstabellen utantill i årskurs 5, hade svårt att finna några in-
tressanta mönster i tabellen. De enda mönster de fann, var i all-
mänhet av typen femhopp och tiohopp. De hade således inte nå-
gon konceptuell kunskap, enbart en procedurell. De hade med 
andra ord mycket begränsade förmågor att hantera multiplikation 
på ett sätt som tillåter en generalisering till nya talområden eller 
till algebran.  

Men har man någon användning för multiplikativa strukturer 
såsom den kommutativa lagen? För att ge ett exempel studerar vi 
hur man i läromedlet för årskurs 5 behandlar multiplikationer 
som 1,2 ∙ 2. För att förklara multiplikationen övergår man till att 
arbeta med tiondelar och skriver 1,2 ∙ 2 som 12 ∙ 2 tiondelar = 24 
tiondelar = 2,4, en något märklig och omständlig förklaring. För 
den som förstått den kommutativa räknelagen är det självklart att 
1,2 ∙ 2 = 2 ∙ 1,2 = (1,2 + 1.2) = 2,4. En intressant följdfråga är hur 
läromedelsförfattarna har tänkt sig att generalisera sin idé till mul-

tiplikationer som  ∙ 3 och √3 ∙ 2. Här duger inga enhetsbyten. 
Lösningen är enkel. Den kommutativa lagen gäller för alla tal, 
även för rationella tal och irrationella tal. För en elev som har för-
stått detta är det enkelt att finna lösningarna:  

 ∙ 3 = 3 ∙  =  +  +  =  
och  
√3 ∙ 2 = 2 ∙ √3 = √3 + √3.  
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Det är den här typen av kunnande som kan kallas för förmåga, 
alltså att kunna något som är generellt och utvecklingsbart till 
skillnad från att kunna något som enbart fungerar i en begränsad 
kontext. I det här avseendet kan vi konstatera att lärarna och läro-
medelsförfattarna snarare arbetar enligt målen i Lgr 80 än enligt 
syftena i Lgr 11. 

12.2.2 Planering och bedömning 
På Skolverkets hemsida finner vi följande under rubriken ”Prov, 
bedömning och betyg”.  

I lärarens roll ingår att främja, följa och bedöma elevernas kun-
skapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedöm-
ningarna hänger samman med undervisningen och syftar till att 
kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lä-
rande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervis-
ningen. 

Går man vidare i texten finner man tre viktiga frågor: 
 

Vad ska eleverna lära sig? 
Vad kan de redan? 
Hur ska eleven göra för att komma vidare? 

Det är just dessa frågor vi inte finner något rimligt svar på i våra 
analyser. Detta kanske inte är så konstigt. När vi följer de aktuella 
diskussionerna om bedömning, lyfter man sällan fram bedöm-
ningens komplexa natur, till exempel vilka ämnesdidaktiska kun-
skaper som krävs för att en lärare ska kunna bedöma elevers ma-
tematiska förmågor eller vilka strategier som kan användas för att 
genomföra en kontinuerlig bedömning. Detta börjar nu upp-
märksammas allt mer inom den matematikdidaktiska forsk-
ningen. Ett exempel på detta ges av Even (2005):  

Current rhetoric portrays a rather ideal picture about the use of 
assessment data to improve instruction. The literature identifies 
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reading students’ mathematical work, and observing and listen-
ing to students when they do mathematics as promising assess-
ment means for teachers to improve instruction by making better 
informed instructional decisions (e.g., Clarke, Clarke, & Lovitt, 
1990; Fennema et al., 1996; NCTM, 1991, 1995) (s.58).  

Men den här idealiserade bilden stämmer inte överens med den 
praktiska verkligheten. Even fortsätter texten så här: 

In contrast to the ideal picture often portrayed, it was argued in 
this article that this may be much more complicated in practice 
than is, perhaps, anticipated. (s. 58) 

Vi sammanfattar. Vad vi har förstått av våra två studier så har det 
saknats en långsiktigt hållbar pedagogik planering för multiplikat-
ion. Men det räcker inte med en planering. Den måste relateras 
till skolans verklighet, alltså till de elever den berör. Av det skälet 
måste en bedömning av elevernas kunnande knytas till en lång-
siktig planering av elevernas lärande. Om det visar sig att resulta-
ten av bedömningen inte överensstämmer med planeringen, så 
måste undervisningen korrigeras och anpassas till elevernas för-
mågor. 
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13. Diskussion 

Enligt resultaten från TIMSS 15 (2016) har resultaten för svenska 
elever stigit något, men detta sker, enligt internationella under-
sökningar (Skolöverstyrelsen, 1983; TIMMS 114, 1996) efter 
många års tillbakagång alltsedan IEA 1964. Det är alldeles för ti-
digt att, efter en mindre framgång på TIMMS 15, blåsa faran över. 
De slutsatser vi drar av våra undersökningar tyder snarare på att 
vi är inne i en ond cirkel. Den undervisning vi tagit del av på låg-
stadiet sker i första hand enligt målen i Lgr 80 och har lett till pro-
cedurella kunskaper, inte till de förmågor som är önskvärda enligt 
Lgr 11:s syfte. Våra intervjuer i årskurs 5 visade dessutom att de 
uppfattningar eleverna byggde upp om matematik i årskurs 3 i 
huvudsak kvarstod i årskurs 5. Redan nu hade således eleverna, 
enligt Pajares (1992) börjat bygga upp det filter genom vilket de i 
fortsättningen kommer att se på matematik och inlärning. Att så 
är fallet blir ännu mer tydligt när vi analyserar de diagnoser som 
vi har genomfört med våra lärarstudenter (se avsnitt 1.1). Deras 
problem på diagnoserna handlar inte om den matematik de mötte 
på högstadiet eller gymnasiet, utan om den matematik de hade 
(borde ha) mött på låg- och mellanstadiet. Mot denna bakgrund är 
det givetvis svårt för studenterna att tillgodogöra sig den matema-
tikdidaktik som erbjuds på lärarutbildningen, speciellt med tanke 
på det fåtal lektioner som studenterna erbjuds per vecka. Risken är 
därför stor att det utexamineras lärare som inte uppfyller rimligt 
ställda krav. Dessa lärare kommer sedan i sin tur att undervisa nya 
elever som enligt Pehkonen (2001) ärver sina lärares uppfattningar 
om och attityder till matematik. Därmed är vi inne på ett nytt varv 
i en ond cirkel.  
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Innan vi följer upp detta vill vi påpeka att de studier vi beskrivit 
i den här rapporten är begränsade till sin omfattning och att det 
som händer i ett klassrum är mycket komplext (Niss, 2001). När 
vi gör en kvalitativ tolkning av vad vi observerat finner vi emeller-
tid en överensstämmelse med såväl de hundratals lektionsbesök vi 
gjort under de senaste tio åren som med aktuell matematikdidak-
tisk forskning. Vi utvecklar nu detta relaterat till våra tre forsk-
ningsfrågor.  

13.1 Hur introducerades multiplikation i årskurs 3? 
Läromedlen har av tradition varit ett stöd för läraren. Trenden är 
nu istället att frigöra sig från beroendet av läromedlen, en uppfatt-
ning som båda lärarna i årskurs 3 delade. Detta kan leda till ett di-
lemma efter en läroplansreform, vilket bland andra Linde (2000) 
påpekar.  

Förutom dessa problem kommer den genomgripande nyheten 
i Lgr 11, alltså övergången från en tidigare målstyrning till kurs-
planens syfte med fokus på förmågor. För att förstå detta syfte bör 
man vara förtrogen med Kilpatricks m.fl. (2001) proficiencies och 
Niss och Höjgaard Jensens (2002) kompetencer. Problemet är 
emellertid att göra lärarna medvetna om dessa idéer och hur de 
kan omsätta dem i undervisningen. I annat fall blir de fem för-
mågor som är grundbulten i kursplanens syfte enbart tomma ord. 
Det är detta fenomen som Stigler och Hiebert (1999) beskriver, 
alltså att trots alla ansträngningar som görs, så leder nya pedago-
giska idéer inte till någon synbar förändring av undervisningen, 
enbart till användandet av en ny vokabulär. Kan en förklaring till 
detta finnas i SOU 2004:97 där man påpekar att:  

Bristerna på forskarutbildade lärarutbildare och lärare i matema-
tik och matematikdidaktik är omfattande. Det är därför lång väg 
att gå för att nå upp till en acceptabel internationell nivå gällande 
matematikdidaktik som vetenskapsområde. (s. 62) 

Vi kan sammanfatta detta som att de lärare vi studerat i själva ver-
ket inte har övergått till att arbeta enligt Lgr 11. En följdfråga är 
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om lärarna på rektorsområdet verkligen har fått en funktionell 
kompetensutveckling som stöd för att arbeta enligt en ny och an-
norlunda läroplan/kursplan. 

En annan sak vi observerade var att ingen av båda lärarna för-
mådde analysera det ämnesinnehåll de arbetade med. Båda be-
traktade multiplikation ensidigt som en upprepad addition och de 
mönster (strukturer) som lyftes fram var tvåhopp, trehopp etc. Så 
är också deras läromedel uppbyggda. Lärarna saknade uppenbar-
ligen de matematikdidaktiska kunskaper som krävs för att för att 
uppfatta multiplikationens struktur och därmed hur elevernas 
kunskaper förväntas utvecklas under ett antal år i skolan. Det re-
ella problemet är att den grundläggande skolmatematiken verkar 
vara så enkel att det inte krävs någon teori för att undervisa om 
den. Matematiken på låg- och mellanstadiet anses vara ”lätt att 
undervisa” (G. Emanuelsson, 2001). Det är just denna syn som le-
der till de problem vi observerade. Forskare som Ma (1999) menar 
tvärtom att den elementära matematiken inte alls är enkel att un-
dervisa om, utan kräver noggranna studier för att förstås på ett 
mångsidigt och generaliserbart sätt.  

Ball och Bass (2000) delar Mas uppfattning och lyfter dessutom 
fram missuppfattningen om att det skulle räcka för en lärare att 
själv klara av de uppgifter eleverna ska lösa och att förmågan att 
undervisa kommer efter hand genom praktisk undervisning. 
Detta avfärdas kategoriskt. De menar tvärtom att man inte tilläg-
nar sig ämnesdidaktiska kunskaper enbart genom praktik. Risken 
är istället att man genom teorilös praktik konserverar en äldre, 
förlegad didaktik.  

Matematik är ett abstrakt ämne. Det innebär att yngre elever, 
vars språk ännu inte är så väl utvecklat och vars erfarenheter är 
färre, behöver hjälp med att konkretisera begrepp och metoder. 
Begreppet konkretisering kan emellertid lätt missuppfattas. Ett 
material eller en bild är inte konkretiserande i sig. Bilden är statisk 
och ett material är dött innan läraren ger det liv (Szendrej, 1996). 
Dessutom är det så att materialet eller bilden i allmänhet bara 
konkretiserar (åskådliggör) en enda aspekt av det som ska abstra-
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heras (Karlsson & Kilborn, 2015a). Under de observerade lektion-
erna använde lärarna i första hand bilder för att konkretisera. Ef-
tersom bilderna var statiska hade många elever svårt att uppfatta 
vad läraren ville lyfta fram. Samtidigt var båda klassrummen ut-
rustade med smartboards, men ingen av lärarna utnyttjade smart-
boardens möjligheter, t.ex. till att bryta ner en statisk bild i delar 
för att underlätta fokuseringen på rätt aspekt. Smartboarden i sig 
leder, lika litet som ett s.k. ”konkret material” till en bättre inlär-
ning. Båda är lika döda intill dess läraren, genom sina didaktiska 
kunskaper, gett dem ett meningsfullt liv.  

Även om ämnesdidaktiska kunskaper är nödvändiga för att 
bedriva en meningsfull undervisning, så är dessa kunskaper inte 
tillräckliga. Matematikinlärningen sker inte automatiskt, den för-
utsätter en undervisning, det matematiska innehåller måste också 
kommuniceras med eleverna (Niss, 1994). Vi är därmed inne på 
lärares allmändidaktiska kunnande.  

Den kommunikation vi observerade bestod i första hand av de 
triader som beskrivs av Lundgren (1972) och Zevenbergen (2000). 
Ett syfte med att använda triader är, enligt Zevenbergen, att styra 
och kontrollera kommunikationen i klassrummet. För den ena lä-
raren fungerade detta men inte för den andra. För att kommuni-
kationen ska fungera måste det också finnas regler för vem som ta-
lar. Detta fungerade inte under lektion 1, där läraren hela tiden lät 
sig avbrytas av ovidkommande saker. En mindre bra planering av 
lektionen ledde dessutom till bristande kontinuitet ur elevernas 
synvinkel. Kommunikationens form och regler är helt enkelt avgö-
rande för att genomföra ett planerat kunskapsutbyte.  

Av läroplanens (Skolverket, 2011 a) syfte framgår det att man 
i dagens undervisning ska fokusera på fem förmågor. Av dessa 
förmågor är resonemangsförmågan central. Ett skäl till detta är att 
problemlösning är ett centralt inslag i matematiken (Kiselberg & 
Mouwitz, 2008). Problemlösning handlar om att utgående från 
kända matematiska modeller och begrepp resonera sig fram till 
lösningar till ställda problem (Karlsson & Kilborn, 2015 c). För-
mågan att föra matematiska resonemang är emellertid inte med-
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född, den måste byggas upp successivt. Först och främst måste lä-
rare föregå med gott exempel och visa hur det går till att resonera. 
Dessutom måste lärare i sin kommunikation med eleverna möjlig-
göra ett resonemang. Det fungerar inte om större delen kommuni-
kationen utgörs av triader (J. Emanuelsson, 2001) 

Under lektion 2 gavs det möjligheter för eleverna att resonera 
i samband med en laboration. Avsikten var att eleverna skulle re-
sonera i grupper när de sorterade kort. Sorteringen skulle utgå 
från en syntes av tre aspekter: en bild, en upprepad addition och 
en multiplikation. Den kommunikation som ägde rum handlade 
emellertid inte om att resonera om det avsedda innehållet. Det 
handlade snarast om kommentarer av typen här eller där och rätt 
eller fel. Eleverna saknade helt enkelt förmåga att resonera om de 
tre aspekterna. Man kan också ifrågasätta syftet med laborationen. 
För att kunna genomföra laborationen måste eleverna i själva ver-
ket redan behärska vad man avsåg att öva! 

En sammanfattning av detta är, att de båda lärarna fortfarande 
arbetar enligt en äldre läroplan, snarast efter Lgr 80. Samtidigt är 
deras didaktiska ämneskunskaper så bristfälliga att de i sin under-
visning inte förmår uppfatta skillnaden mellan multiplikation och 
upprepad addition. Denna brist kan enligt Ball och Bass (2000) 
inte kompensera av en allmänpedagogisk skicklighet som man 
tillägnat sig genom praktik. Men inte heller omvändningen fun-
gerar. Det räcker inte att som lärare vara en skicklig matematikdi-
daktiker. Den matematiska skickligheten måste kunna kommuni-
ceras med eleverna, vilket förutsätter en god förmåga att planera 
undervisningen och att kommunicera ämnesinnehållet.  

13.2 Hur utvecklades elevernas uppfattningar? 
Före didaktikens genombrott bestod lärarutbildningen av två de-
lar, ämnesteori och ämnesmetodik. De som undervisade på lärar-
utbildningarna kallades metodiklektorer och undervisningen 
byggde mer på beprövad erfarenhet än på forskning. Detta ledde 
ofta till ett fokus på kortsiktiga lösningar. Exempel på detta ges av 
Karlsson och Kilborn (2015 a). Den undervisning vi observerade 
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var kortsiktig och syftade främst till att få undervisningen att fun-
gera för stunden. I stället för att arbeta med multiplikationens 
struktur vilket skulle ha gett långsiktiga resultat och byggt upp ele-
vernas förmågor att hantera multiplikation, låg fokus på upprepade 
additioner med en korrekt summa (inte en produkt). Detta rimmar 
mindre väl med syftet i kursplanen till Lgr 11. 

Konsekvenserna av det blev tydliga vid våra intervjuer i års-
kurs 5. Ett intressant exempel är att få elever kunde se att följande 
multiplikationer är fel utförda:  

a)     6 ∙ 17 = 101               b)  7 ∙ 15 = 103            c)  9 ∙ 13 = 118.  

Detta handlar just om att, som det står i kursplanen, utveckla och 
använda sig av grundläggande begrepp och metoder.  

På motsvarande sätt kunde få elever se några intressanta och 
viktiga mönster i multiplikationstabellen. De flesta kunde bara se 
tvåhopp, trehopp etc., alltså additiva strukturer. 

Vi sätter nu detta i relation till Hill, Ball och Schilling (2008) 
och vad de kallar för MKT, Mathematical Knowledge for Te-
aching. MKT består av två delar PCK och SMK. Av dessa delas 
PCK (Pedagogical Content Knowledge) upp i tre delar:  

Knowledge of Content and Students, KCS 
Knowledge of Content and Teaching, KCT 
Knowledge of Curriculum, KC  

Vi studerar nu den här etablerade synen på matematikämnets di-
daktik i relation till vad vi observerade vid intervjuerna i årskurs 
5. Vi börjar nerifrån.  

Vi kan konstatera att lärarna, i den mån de uppfattade kurs-
planens syfte och de fem förmågorna, åtminstone inte arbetade 
för att förverkliga dem. Deras undervisning överensstämde i prak-
tiken bättre med målen i kursplanen till Lgr 80, den kursplan de 
själva undervisades efter då de gick på grundskolan. Erfarenhet-
erna därifrån verkar, precis som Pajares (1992) och Pehkonen 
(2001) konstaterar, ha spelat så stor roll för lärarnas uppfattningar 
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om matematik, att det utgör ett hinder för dem när det gäller att 
ta till sig en ny läroplan/kursplan. Som Linde (2000) påpekar, så 
är dagens lärare inte utbildade för att möta de senaste läroplans-
reformerna.  

När det gäller ämnesinnehållet i undervisningen, alltså KCT, 
så gäller det för läraren att i undervisningen anpassa ämnesdidak-
tiska teorier på ett sätt som överensstämmer med kraven i gäl-
lande kursplan. Eleverna ska enligt kursplan till Lgr 11 bl.a. ges 
möjligheter att uppleva estetiska värden i möten med matema-
tiska mönster, former och samband, utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och ges möjligheter att re-
flektera över matematikens betydelse, användning och begräns-
ning. Vi observerade inte något av detta under lektionerna i års-
kurs 3 och enligt intervjuerna i årskurs 5 verkar eleverna inte hel-
ler ha getts en undervisning av det nämnda slaget under de föl-
jande två åren.  

En viktig del av KCT handlar om kunskapstillväxt och konti-
nuitet. Multiplikation förekommer på olika nivåer från årskurs 1 
i grundskolan till gymnasieskolan. Begreppet multiplikation ska 
därför inte vara något statiskt för eleverna utan bör hela tiden ut-
vidgas och fördjupas. Av det skälet är det angeläget att det läggs 
en hållbar och utvecklingsbar grund för detta. Vad vi kunde iaktta 
under intervjuerna i årskurs 5, så hade elevernas uppfattningar 
om multiplikation inte förändrats under två år. För de flesta av 
dem var multiplikation fortfarande en upprepad addition, ett syn-
sätt som förhindrar dem från att se multiplikativa strukturer och 
grundläggande mönster. Eleverna tappar därmed dessutom en 
viktig bakgrund för att tillgodogöra sig algebra. 

KCS handlar om elevernas kunskapsutveckling, alltså om 
huruvida de har tillgodogjort sig avsett ämnesinnehåll. Vi erinrar 
på nytt om den text om ”Prov, bedömning och betyg” som åter-
finns på Skolverkets hemsida om att, ”följa och bedöma elevernas 
kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt”. En för-
utsättning för att kunna göra detta är att man utgår från KCT, 
alltså från en hållbar didaktisk ämnesteori som omfattar, dels de 
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långsiktiga målen, dels teorier för hur dessa mål kan uppnås. Be-
dömning bör därför inte handla om punktinsatser, utan om en 
långsiktig uppföljning av vad man vet om elevers kunskaper och 
förmågor och hur dessa kan utvecklas mot de uppställda målen.  

Någon kvalitativt användbar bedömning av elevernas för-
mågor, vad gäller multiplikation, kan knappast ha utförts under 
de här två åren. Då skulle lärarna på mellanstadiet ha korrigerat 
för de brister eleverna hade med sig från lågstadiet. Vi vill i det här 
sammanhanget erinra om Even (2005) som påpekar att man ofta 
målar upp en idealiserad bild av bedömning. Att bedöma elevers 
kunskaper och kunskapsutveckling är betydligt mer komplicerat 
än så. Vi ser här ett nytt område där det krävs en gedigen kompe-
tensutveckling av lärare.  

Vi kan sammanfatta det så här. En bristande formativ bedöm-
ning leder till att man tappar elev efter elev eftersom de saknar 
förkunskaper för att komma vidare. Detta leder i sin tur till 
mindre bra uppfattningar och attityder, något som i sin tur för-
svårar deras studier. 

13.3 Lärarstudenters kunskaper, uppfattningar  
och attityder  
Vi inleder med frågan vilka lärarkunskaper som krävs av en väl 
utbildad lärare? En beskrivning av detta, kallat Mathematical 
Knowledge for Teaching, görs av Hill, Ball och Schilling (2008). 
Deras syn delas av en rad andra forskare som Schulman (1986, 
1987), Ma (1999) och Ball och Bass (2000). Vi har i föregående 
avsnitt beskrivit den del av MKT som kallas för PCK alltså Peda-
gogical Content Knowledge. Men detta är bara den ena halvan av 
MKT (se avsnitt 4). Den andra halvan kallas för SMK, Subject Con-
tent Knowledge, och handlar om den matematik en lärarstu-
derande måste behärska för att kunna tillgodogöra sig PCK.  

En förutsättning för att en lärarstudent ska kunna tillägna sig 
nämnda kunskaper är att de själva har tillgodogjort sig grundsko-
lans undervisning. Det är här ett dilemma uppstår. Vi har i inled-
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ningen till rapporten (avsnitt 1.1) beskrivit resultaten av den dia-
gnos vi gav till 4–6-studenter inför deras första kurs i matematik-
ämnets didaktik (Karlsson, 2015 a; Karlsson & Kilborn, 2017). Re-
sultaten visar att cirka hälften av studenterna saknar sådana kun-
skaper i matematik som de borde ha tillägnat sig under låg- och 
mellanstadiet. Är det då lata och ointresserade studenter som sö-
ker till lärarutbildningen? Vi har svårt att tro det. Däremot verkar 
de vara omedvetna om sina bristande kunskaper i och uppfatt-
ningar om matematik. Det verkliga problemet är snarare att de 
under sin skoltid inte gjorts uppmärksamma på sina tillkortakom-
manden. Uppenbarligen har varken den formativa eller en sum-
mativa bedömningen av deras kunskaper fungerat och inte heller 
den uppföljning som bör kopplas till en formativ bedömning. 

Vi vill i detta sammanhang återigen referera till Pajares (1992) 
som framhåller att de uppfattningar och attityder studenterna har 
med sig från skolan utgör ett filter genom vilket de ser på mate-
matikdidaktiken i lärarutbildningen. Det krävs enligt vår erfaren-
het ett omfattande arbete för att förmå dessa studenter att byta upp-
fattningar och attityder. För detta arbete finns ingen extra tid avsatt 
i undervisningen utan det måste ske samtidigt som studenterna 
genomgår utbildningen enligt gällande kursplaner. Parallellt med 
ordinarie undervisning på högskolan måste därför dessa studen-
ter rekapitulera all den kunskap de missat under sina år i grund-
skolan. Risken är att, som Broady framhåller i Lärarnas tidning 
(2012), att lärarutbildningen blir allt sämre, eftersom lärosätena 
anpassar utbildningen till studenterna och sänker ribban. Orsa-
ken är enligt Broady att alla som söker utbildningen tas in och att 
man vill få dem igenom utbildningen utan att beakta deras för-
måga att tillgodogöra sig utbildningen. Det påpekas också i arti-
keln att antalet lärarledda lektioner för lärarstudenterna har 
minskat kraftigt, från 24 timmar i veckan 1970 till endast 9 tim-
mar i veckan 2010. På många håll är i dag antalet undervis-
ningstimmar per vecka färre än så.  
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13.4 Multiplikativa strukturer och procedurellt 
tänkande 
Vad vi kan konstatera när vi analyserar resultaten av vår studie, så 
handlar undervisningen om multiplikation främst om två saker 
på låg- och mellanstadiet, att eleverna ska uppfatta multiplikation 
som en upprepad addition och att de ska förstå multiplikationsta-
bellen. Diskussioner om multiplikativa egenskaper, alltså multi-
plikationens relation till algebran (Karlsson & Kilborn, 2014), ver-
kar inte förekomma Det är konsekvenserna av detta som blir så 
tydliga på de diagnostiska test vi erbjuder våra studenter (Karls-
son & Kilborn, 2017). Vi ska i det här avsnittet ge exempel på vad 
denna brist på kontinuitet kan innebära. 

Kommutativa lagen för multiplikation 
Analyser av de observerade lektionerna och våra intervjuer visar 
att man i undervisningen, som en självklarhet, utgår ifrån att 4 ∙ 7 
= 7 ∙ 4. Man lyfter därför inte fram att innebörden av de två leden 
är olika, alltså 7 + 7 + 7 + 7 respektive 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4. 
Man döljer på det sättet poängen med den kommutativa lagen för 
multiplikation, något som leder till problem när man ska generalisera 
räknelagen till ny talområden. Konsekvenserna av detta finner vi hos de 

lärarstudenter som har problem med att tolka multiplikationer som  ∙ 4. 

De inser inte att     ∙ 4 = 4 ∙  och att det i sin tur kan tolkas som  + 

  +  = . De som saknar en konceptuell uppfattning av detta, tvingas 
förlita sig på procedurer (formler) som de ofta inte förstår, till exempel 
när de opererar med multiplikation eller division av tal i bråk-
form. 

Associativa lagen för multiplikation 
Den associativa lagen lyftes inte fram vare sig under de lektioner 
vi observerade eller i någon av de läroböcker som man på de två 
skolorna använde under de fem första skolåren. Det saknades till 
exempel uppgifter av typen 7 ∙ 5 ∙ 2 = 7 ∙ (5 ∙ 10) och 3 ∙ 16 =  
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3 ∙ (2 ∙ 8) = (3 ∙ 2) ∙ 8 = 6 ∙ 8. Konsekvenser av detta ser vi i lärarut-
bildningen där många av studenterna enbart uppfattar 15% av 400 
som 0,15 ∙ 400. Med hjälp av den associativa lagen skulle de kunna 
lösa uppgifter av det här slaget betydligt enklare som 15% av 400 
= 15 ∙ (1% av 400) = 15 ∙ 4.  

Distributiva lagen 
När det gäller den distributiva lagen fann vi att flera av eleverna i 
årskurs 5 använde lagen informellt. För att bestämma produkten 
till 8 ∙ 6 utgick de från 8 ∙ 5 = 40 och adderade sedan 8. Detta kan 
mer formellt uttryckas som 8 ∙ 6 = 8 ∙ (5 + 1) = 40 + 8. Den distri-
butiva lagen är viktig i flera sammanhang. När man utför skriftlig 
multiplikation som 4 ∙ 321, bygger algoritmen på den distributiva 
lagen, nämligen som 4 ∙ (300 + 20 + 1) = 1200 + 80 + 1. På mot-
svarande sätt innebär skriftlig division att 864 / 8 beräknas i själva 
verket som  (800 + 64) / 8 = 800 / 8 + 64 / 8. Om alla elever förstått 
detta skulle inte så många studenter få 864 / 8 till 18. 

Inverser 

Ett naturligt tal a (som inte är 0) har en multiplikativ invers  . 
Detta innebär att a ∙  = 1. Som exempel har talet 3 inversen  och 

3 ∙  = 1. Det här innebär också att  

•  = 1. Som exempel är 6 / 6 =1 

• 2a ∙  = 1. Som exempel är 6 ∙  = 1 

Att de flesta av studenterna misslyckades med den här typen av 
uppgifter tyder på att även detta är ett försummat område i grund-
skolan. 

13.5 Vad händer nu?  
Vi som arbetar med att utbilda de blivande lärare som ska under-
visa i matematik, är givetvis oroade över den situation som råder 
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inom dagens skola och som därmed påverkar lärarutbildningen. 
Som Niss (1994) påpekar så lär sig elever sällan matematik på egen 
hand. Matematik kräver undervisning och en fullgod undervis-
ning kräver en gedigen lärarutbildning.  

Enligt Fennema och Franke (1992) är det i dag ingen som ifrå-
gasätter att lärarens kunskaper är en avgörande faktor, kanske den 
mest avgörande, för vad elever lär sig av matematikundervis-
ningen. Med tanke på lärarens viktiga roll blir en logisk följdfråga: 
Vad lär sig lärare egentligen under sin utbildning? Är undervis-
ningen anpassad till dagens studenter och till kraven i dagens 
skola? Dessa frågor verkar inte alltid ha tagits på allvar. Idén om 
att man blir en bra lärare genom praktisk erfarenhet verkar fort-
farande omhuldas. Enligt ledande didaktikforskare som Ball och 
Bass (2000) är detta sällan sant.  

Vi kan sammanfatta detta som att den utbildning blivande lä-
rare får, är av avgörande betydelse för vad deras elever kommer 
att lära. Av det skälet kan vi inte bara fortsätta i gamla fotspår. Vi 
måste på våra lärarutbildningar föra en genomgripande diskuss-
ion om såväl undervisningens innehåll som dess relevans för sko-
lan och inte minst om vilken förmåga studenterna har att tillgo-
dogöra sig undervisningen. En följdfråga är om den undervis-
ningstid som idag ägnas åt lärarstuderande är tillräcklig med 
tanke på att det primärt handlar om en yrkesutbildning. Vem 
skulle acceptera en läkarutbildning eller civilingenjörsutbildning 
där studenterna träffar sina lärare 6–8 timmar per vecka? 

Nu är det inte bara lärarutbildningen som kräver en föränd-
ring. Utgående från den här studien, och med erfarenheter från 
att vi tidigare studerat och analyserat flera hundra lektioner under 
de senaste tio åren, har vi konstaterat en bristande kontinuitet i 
grundskolans matematikundervisning. Att närmare studera och 
analysera detta borde vara ett prioriterat område inom svensk ma-
tematikdidaktisk forskning.  
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Bilaga 1 

1. 
 
 
 
 
 
Skriv hur många blommor det är 
 
som addition: .………………………………………. 
som multiplikation: …………………………………. 
 
2. Skriv som multiplikation 
 
a) 5 + 5 + 5 + 5 = ………………….. 
b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ………………….   
 
3. Rita en bild till multiplikationen 5 · 3 
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4. Ett päron kostar 8 kr och ett äpple kostar 10 kr. 

 
Hur mycket kostar 5 päron?  …………………………….. 
Hur mycket kostar 5 äpplen och 1 päron? ………………. 
 
5. Skriv produkten 
 
6 · 5 = …………. 
7 · 10 = …………. 
3 · 7 = …………. 
4 · 6 = …………. 
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Bilaga 2 

1. Berätta vad du vet om multiplikation. Vad är multiplikation för 
något? 
2. Vilken summa är störst 7 + 7 + 7 + 7 eller 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 
+ 4? 
3. Hur mycket är 6 ∙ 8?  
4. I multiplikationstabellen kan man se flera olika mönster. Kan 
du berätta om några sådana mönster? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Hur kan man direkt se (utan att räkna efter) att de här beräk-
ningarna är fel?  
 
a) 6 ∙ 17 = 101               b) 7 ∙ 15 = 103            c) 9 ∙ 13 =  118         
 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 ∙ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
9 ∙ 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
8 ∙ 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 
7 ∙ 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
6 ∙ 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
5 ∙ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
4 ∙ 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
3∙ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
2 ∙ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
1 ∙ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6. Vad heter den här figuren? 
Vad menas med omkrets?  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vilka av dessa beräkningar är rätt och vilka är fel? 
Omkretsen = 7 + 4 + 7 + 4 cm 
Omkretsen = 4 ∙ 7 cm 
Omkretsen = 2 ∙ 7 + 2 ∙ 4 cm 
Omkretsen = 2 ∙ (7 + 4) cm 
 

 

7 cm

4 cm
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För att bygga upp en matematikundervisning som utgår från aktuell 
forskning och skolans behov, krävs en hållbar lärarutbildning. Eftersom 
lärarutbildningen måste utgå från studenternas aktuella kunskaper i 
matematik, blir en central fråga hur de tillägnat sig sina kunskaper 
och uppfattningar. Mot denna bakgrund har vi genomfört en studie 
med fokus på multiplikation och dess invers division. Studien har i 
huvudsak  genomförts i årskurserna 3 och 5. 

Studien visar att undervisningen om multiplikation i årskurs 3 en-
bart handlar om upprepad addition. Undervisningen om multiplika-
tionstabellen handlar inte om mönster i multiplikationstabellen utan 
enbart om att göra så kallade ”hopp” i tabellen. Detta gör det svårt för 
eleverna att senare förstå begrepp och mönster som är grundläggande 
för att kunna generalisera sina kunskaper till nya talområden och för 
att förstå den grundläggande algebran. Vi menar, att detta leder till  
problem som vi under senare år kunnat iaktta bland våra lärarstudenter.
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