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En kvasiexperimentell studie om SmartDart kan vara ett stöd vid 

inlärning av multiplikation?  

Anna-Karin Nylander, Hanna Österman  

Sammanfattning 

Många elever saknar goda kunskaper och strategier för att lösa multiplikationer och en större 

pedagogisk variation i matematisk undervisning behövs för att stödja matematisk inlärning. Ett sätt att 

stimulera inlärning kan vara att använda lek för att göra arbetet mer lustfyllt och motiverande. 

Forskning visar att motorisk aktivitet har samband med framgångar inom både svenska och 

matematik. Föreliggande studie syftar till att undersöka om det pedagogiska materialet SmartDart - en 

magnetisk piltavla - är ett likvärdigt alternativ till en mer traditionell undervisning. I arbetet med 

SmartDart tränar eleverna multiplikation i grupper om tre och spelet involverar även motorik då de 

kastar pilar mot målet (tavlan). Föreliggande studie genomfördes i två olika skolor i en förort till 

Stockholm. Av de 89 elever i årskurs 4 som tillfrågades valde 67 att medverka i studien. I 

experimentgruppen, som arbetade med SmartDart deltog 36 elever och i kontrollgruppen, som 

arbetade med konventionell datorträning deltog 31 elever. Träningen pågick i tre veckor. Före och 

efter träning testades samtliga deltagares kunskaper i multiplikation genom AG6 testet. Eleverna fick 

även besvara ett antal frågor i en enkät som rörde deras upplevelser av matematik generellt samt hur 

de upplevde SmartDart och datorträningen. Resultaten visade att både träning i SmartDart och 

konventionell datorträning förbättrade resultaten i multiplikationstestet i samma utsträckning. Vidare 

analyser visade även att ett fåtal elever förbättrade sina kunskaper markant med SmartDart, vilket inte 

påvisades i datorgruppen. Vad gäller elevernas upplevelse av träningen så ansåg många att det var 

roligt att arbeta med SmartDart; att arbeta tillsammans och röra på sig var två positiva faktorer, medan 

en negativ faktor var att det blev rörigt i samband med träningen. Datorgruppen upplevde det positivt 

att arbeta enskilt och att det fanns en stor frihetsgrad kring hur och vad man tränade inom 

multiplikation. Sammantaget visar denna studie att eleverna som arbetade med SmartDart lärde sig 

multiplikation i samma utsträckning som de elever som arbetade med dator.  
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Förord 

I vår utbildning mot speciallärare har vi fått förmånen och möjligheten att se vårt valda yrke ur nya 

perspektiv och med en fördjupning som lett till många nya insikter. Den har gett oss en större 

förståelse för bakomliggande orsaker till skolans nuvarande utformning och en utvecklad förmåga att 

se svårigheter ur flera aspekter och på olika nivåer. 

Detta självständiga arbete har genom hela processen, från planering av undersökning till skrivande av 

slutdiskussion, skett i ständigt samarbete och diskussion. Vid genomförandet av undersökningarna 

hade vi ansvar för varsin skola. Inmatning av all data i SPSS gjordes gemensamt. I inledningsskedet av 

skrivprocessen delade vi upp ansvaret för olika delmoment för att sedan bearbeta all text tillsammans. 

Vårt goda samarbete har underlättat både gemensamma diskussioner och gemensamt skrivande under 

hela processen. 

Vi vill framför allt tacka elever och lärare, på de två skolorna, för deltagande i vår studie. Vi hade 

aldrig klarat detta utan er.   

Tack till vår handledare, Maria Larsson, för kontinuerlig, stöttande, uppmuntrande och ärlig 

handledning. Du har lärt oss mycket om undersökningars utformning och fällor samt det akademiska 

skrivandet. 

Tack till Jan Rudert för att du lät oss använda ditt material och för din positiva inspiration i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd.  

 

Anna-Karin Nylander och Hanna Österman 

Stockholm 4 maj 2018 
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Inledning 

Under utbildningen till speciallärare med inriktning mot matematik har bland annat olika material och 

deras möjligheter och begränsningar diskuterats och analyserat utifrån kunskapsmål och elevers olika 

behov vid inlärning. Att använda material för att det är roligt i skolan kan ge motivation och social 

sammanhållning men som speciallärare och lärare har vi ett stort ansvar att bevaka att det material vi 

använder gagnar inlärning. Det är särskilt viktigt vid val av nya material då det finns många aktörer på 

marknaden som vill sälja material till skolan.  

Vårterminen 2017, på en av våra delkurser i utbildningen till speciallärare, kom en förfrågan om några 

var intresserade av att studera ett obeforskat material, SmartDart, närmare. I sitt arbete med elever som 

har haft stora rörelsebehov har utformaren av SmartDart konstruerat materialet utifrån behovet att hitta 

andra sätt än bok att träna aritmetik samtidigt som eleverna får möjlighet att röra på sig.  

Utformningen av studien planerades av oss forskningsansvariga. Utformaren av tavlan har inte varit 

delaktig i planerandet av studien eller haft åsikter om studiens utformning som till exempel ålder på 

elever, områden i aritmetiken eller design av studien. Han har heller inte varit delaktig under 

skrivandeprocessen utan fått tillgång till arbetet som färdig produkt. 

Då ramarna för studien var helt fria och en nyfikenhet på vilka resultat som kunde komma fram i 

studien fanns från både den som gjort materialet och oss så bestämde vi oss för att genomföra en 

studie där vi undersökte: Hur påverkas kunskaperna i multiplikation av träning med SmartDart i 

jämförelse med konventionell datorträning?; Hur upplever eleverna träningen av multiplikation med 

SmartDart som pedagogiskt redskap, i jämförelse med konventionell datorträning? 

Utöver multiplikationskunskaper och upplevelse anser vi att det är viktigt att lyfta 

inkluderingsperspektivet i samband med ett nytt material. Ur specialpedagogisk synvinkel är detta en 

viktig aspekt. Initialt hade vi tankar om att komplettera den kvantitativa delen av studien med 

kvalitativa intervjuer med några elever för att ta reda på mer om elevernas upplevelse av träningen. På 

grund av studiens omfattning blev vi tvungna att välja en av metoderna. Valet blev den kvantitativa, då 

förbättring av kunskaper är skolans huvuduppdrag och vi såg inget sätt att mäta kunskap med 

intervjuer.  
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Bakgrund 

Skolan idag skiljer sig i stor utsträckning från hur den tidigare varit organiserad, inte bara i jämförelse 

med den tidiga allmänna folkskolan utan förändringen har fortsatt även under de senaste decennierna 

(Assarsson, 2009). Skillnaderna avser både bakomliggande kunskapsteorier och syn på kunskap samt i 

vilken utsträckning elever skall inkluderas i majoritetsskolan. Begreppet ”en skola för alla” blir 

vägledande i och med 1980 års läroplan. Dock fortsätter innebörden av begreppet att utvecklas och 

1994 skriver Sverige under Salamancadeklarationen, där man ytterligare lyfter vikten av att samtliga 

elever skall inkluderas och ges en likvärdig utbildning (Svenska Unescorådet, 2006). Detta skapar i sin 

tur en utmaning kring hur en undervisning för att nå alla skall bedrivas. Kunskapssynen och 

inkluderingskravet är aspekter på förändringar i skolan som bör lyftas fram då de gäller utmaningar 

som lärare står inför när de skall lära ut till exempel matematik.  

Kunskapssyn  
De kunskapsteorier som påverkat skolan under det senaste århundradet är framför allt behaviorismen, 

konstruktivismen och den sociokulturella teorin. Dessa har utgjort en teoretisk grund för undervisning 

och utformning av styrdokument, som läroplaner och kursplaner.  

Den sociokulturella kunskapsteorin har haft stor inverkan på skolan och undervisningens utformning. 

Dewey (1972) menade att allt lärande sker i sociala sammanhang. Individen lär sig utifrån det gensvar 

som gruppen ger och den respons hen får av gruppen. Lärandet påverkas dessutom av den kontext som 

individen befinner sig i och de krav som ställs på individen. Därför måste allt lärande enligt Dewey 

(1972) ta avstamp i var individen befinner sig – dennes intressen, förmågor och tidigare kunskap. Han 

menar vidare att lärandet i skolan bör ske i samverkan mellan elever och att det inte enbart gynnas av 

en lärare som föreläser. Eleven skall lära utifrån verklighetsnära situationer (ibid.). Den sociokulturella 

kunskapssynen har sitt ursprung ur den konstruktivistiska kunskapssynen. I den sociokulturella 

kunskapssynen konstrueras inte kunskap enskilt av individen utan genom samarbete och interaktion 

med andra (Dysthe, 2003). Språket har en central roll och genom att samtala och samverka kring 

lärandet så sker lärandet mellan individerna (ibid.) Denna pedagogik kan vara en gynnsam faktor i 

lärandet av multiplikation, då eleverna i ömsesidiga samtal kan delge varandra olika strategier och 

tankeknep. 

Utifrån teorin om det sociokulturella lärandet har flera pedagogiska strömningar svept över 

undervisningsvärlden i allmänhet och skolan i synnerhet. En studie av Løkensgard Hoels (2003) 

visade hur elever i bearbetning av en text kunde hjälpa varandra vidare. Eleverna blev inte beroende av 

lärarens stöttning i varje delmoment för att komma vidare. De elever som hade en mer utvecklad 

förmåga att analysera text kunde stötta de andra och ge struktur så att alla gemensamt utvecklade sitt 

lärande. De elever som hade en utvecklad förmåga att analysera text blev bättre på att notera 

felaktigheter i sina egna texter och på så sätt gynnades även eleverna med välutvecklad förmåga 

(ibid.). Genom att tillvarata elevers förmåga att lära och hjälpa varandra vidare i lärandet rapporterat 

av Løkensgard Hoels (2003) utgör också en av de fem delarna i den formativa bedömningen enligt 

Balan (2012). Den formativa bedömningen, att bedöma elever kontinuerligt och i bedömningen ge 

dem redskap att ta nästa steg i sin utveckling har visat stor framgång resultatmässigt (Balan, 2012).  

Att verka för att eleverna skall vara ett ömsesidigt stöd för varandra genom att lära av varandra är 

ytterligare en pedagogisk strömning med rötter i den sociokulturella kunskapsteorin som idag benämns 
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kooperativt lärande. I ett kooperativt lärande skall samtliga i gruppen eller paret hjälpa varandra till 

samma kunskaper inom det givna lärandeobjektet (Hossain & Tarmizi, 2013). Den kooperativa 

modellen fokuserar inte bara på att förbättra elevernas resultat, utan även attityden till det ämne som 

skall läras in. 

En skola för alla  
För att diskutera delaktighet och inkludering i skolan är definitioner av de två begreppen viktiga. Båda 

begreppen är värdeladdade och omtvistade och ett antal olika definitioner finns tillgängliga. I 

föreliggande studie har vi valt den definition av delaktighet som Berhanu och Gustavsson (2009) 

presenterar ".. där var och en kan göra sin röst hörd, utvecklas i det sociala livet samt utöva sina 

rättigheter som medborgare och individ genom sin medverkan som beslutsfattare" (s.81). Även 

engagemang och aktivitet är faktorer som skapar delaktighet (ibid.). Begreppet inkludering i skolans 

värld definieras här efter de fem kriterier som Nilholm och Göransson (2013) lyfter som centrala; 

gemenskap på olika nivåer samt demokratisk gemenskap, att elever i behov av stöd inte skall särskiljas 

i eget system, olikheter skall ses som en tillgång samt att elever skall visa och uppleva delaktighet. 

 Salamancadeklarationen förordar på att alla elever skall ges lika rättigheter till skolgång och 

undervisas gemensamt (Svenska Unescorådet, 2006). Syftet med Salamancadeklarationen var bland 

annat att sträva efter ett mer integrerat samhälle genom att inkludera alla barn i skolan och på så sätt 

skapa förståelse för människors olikheter. Skolans miljö och pedagogik skulle anpassas efter eleverna 

för att ta till vara på mångfalden och variationen (ibid). Eleverna skulle ges möjlighet att lära av 

varandra både vad gäller kunskaper och syn på världen och därmed öka acceptansen för olikheter 

mellan individerna. Gruppen blev viktig, men även den enskilde individen och samtliga skulle ges 

förutsättningar, ibland skräddarsytt individuella, att lära på sina egna villkor. I denna skola uppstod 

faktorer och förutsättningar för mer eller mindre gynnsam inkludering och delaktighet, på individnivå, 

gruppnivå, organisationsnivå samt systemnivå. Faktorer som påverkade skolors inkludering var 

ekonomiska resurser, styrdokument, attityd hos skolledning, samverkan, betygssättning, den sociala 

och fysiska miljön, pedagogik och didaktik och professionalism (Berhanu & Gustavsson, 2009). Alla 

dessa faktorer påverkade på olika nivåer, men var gemensamt viktiga för en lyckad inkludering. 

Resurser lades på att anpassa miljön, men även på att utbilda lärarna och därmed utveckla 

undervisningen. Naturliga inslag av grupper och mindre konstellationer gynnade alla elever, men 

främst de elever som upplevde skolan som en utmaning (ibid.). 

 Rådande läroplan är tydlig med att undervisning och lärmiljö skall anpassas så att flertalet elever blir 

delaktiga (Skolverket, 2017). Detta skapar nya utmaningar för lärare att hitta modeller för 

undervisning som passar fler elever och genererar ett lärande och en kunskapsutveckling för alla barn. 

"Nya utmaningar och förändrade villkor för lärande ställer krav på kreativa, flexibla lösningar som 

tar hänsyn till den enskilda elevens och elevgruppens behov och förutsättningar." (Forsmark, 2009, s. 

223). För att öka komplexiteten i detta tenderar lärare att fastna i undervisningssätt som skapar ordning 

och kan uppleva en osäkerhet inför nya metoder (Assarsson, 2009).  

Samtidigt som styrdokumenten strävar mot en ökad inkludering finns enligt Berhanu och Gustavsson 

(2009) en motsättning i de ökade kraven på kunskaper och standardiserade test som naturligt följer när 

skolan skall utvärderas och utvecklas. De menar att denna upptrappning av test slår ut många elever 

istället för att inkludera dem (ibid.). Hur lärare i skolan skall kunna möta kunskapskraven och 

samtidigt verka för en inkluderande miljö är en av de stora utmaningarna i dagens skola.   



   

 

5 

 

Motivation och lustfyllt lärande 
Skolan idag skall vara en plats för alla barn och unga. Eftersom Sverige har allmän skolplikt är det 

viktigt att det blir en så positiv upplevelse som möjligt för alla. De som klarar sig bra och upplever 

skoltiden som positiv kommer också i större utsträckning att klara sig bättre även efter skoltiden 

(Giota, 2002). Detta ställer krav på lärare att minimera känslan av misslyckande hos elever samt 

försöka få elever att uppleva att skolan är en plats för alla.  

Synen på motivation i skolan är delad i forskningsvärlden. En del forskning menar att motivation är 

situerad och kontextbestämd, vilket innebär att läraren, undervisningen och klassen påverkar och 

driver elevens motivation. Ett annat perspektiv menar att motivation utgår från individen själv vilket 

betyder att eleverna varierar i sin inneboende motivation, detta resulterar i att läraren har mindre 

möjligheter att påverka graden av motivation hos en elev (Giota, 2002). Gemensamt för båda 

perspektiven är dock att motivation har en avgörande betydelse för framgång eller misslyckande i 

skolan. Många anser att motivation utgår från såväl inre som yttre faktorer. Den inre motivationen 

drivs av en inre känsla av glädje i att lära sig något nytt, att ta reda på information samt nöjet av att 

uppleva nya kunskaper. Den yttre motivationen drivs av yttre faktorer som belöningar och 

bestraffningar (Zhu & Leung, 2010). Forskning visar att den inre motivationen är djupare och mer 

beständig samt svarar mer mot självkänslan. Motivationsforskaren Giota (2002) särskiljer också 

mellan lärandemål och prestationsmål. Lärandemål förutsätter en önskan och vilja hos eleven att lära 

sig det aktuella lärandeobjektet medan prestationsmål i högre grad handlar om att uppfylla andras 

önskningar och förväntningar. Dessa ”andra” är förmodligen ofta främst föräldrar och lärare vars 

förväntningar eleven många gånger vill efterleva. Lyckas eleven med detta blir självbilden god och 

självkänslan hög.  

I planerande av undervisningen är det viktigt att beakta att elever är individer som lär, motiveras och 

engageras på olika sätt för att skapa en lärmiljö som möjliggör att fler elever blir motiverade till 

skolarbete och att de lyckas i sitt arbete. Om lärarens ambition i första hand är att upprätthålla en 

ordning i klassrummet och elevens målsättning är skapande och strävar efter ett större ”görande” 

saknas balans mellan deras respektive målsättningar vilket inte kommer att gynna eleven (Giota, 

2002). För att skapa ordning och arbetsro i klassrummet, vilket är en av fem framgångsfaktorer för 

skolan (ibid.), är det vanligt att pedagoger väljer en traditionell undervisning där elever sitter på sin 

plats och tränar enskilt eller möjligtvis i par med papper och penna (Assarsson, 2009). Ett 

framgångsrikt skolarbete är förenat med förmågan att kunna genomföra det (Giota, 2009). Ett sätt att 

vidare stimulera ett framgångsrikt skolarbete är att implementera mer lek och rörelse i undervisningen. 

Ett sådant pedagogiskt grepp skulle kunna vara ett sätt att närma sig elevernas egna målsättningar, 

stimulera motivation samt ork att genomföra uppgifter som kan upplevas tråkiga. En sådan pedagogik 

skulle också kunna förflytta elevers motivation till lärandeobjektet från en yttre driven motivation till 

en inre sådan.   

Rörelse och inlärning  
År 2000 startade PISA-undersökningarna. PISA är förkortning för Programme for Internationell 

Student Assessment och är en kunskapsutvärdering för 15-åriga elever. Sedan 2003 har Sveriges 

resultat i matematik gradvis försämrats. År 2015 vände trenden uppåt igen men har ännu inte nått 2003 

års resultatnivå (Skolverket, 2016a). Denna nedgång har bidragit till att ett ökat antal standardiserade 

matematiska test har implementerats i skolan under de senaste åren, obligatoriska bedömningsunderlag 

för de yngre eleverna, men även en skarpare bedömning i mellanåren vid införandet av betyg för år 6 
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år 2011. Denna resultatinriktade fokusering kan medföra att lärarna glömmer bort lekens betydelse i 

inlärningen, en tendens som också observerats i förskolan (Nicolopoulou, 2010). Leken, som ofta 

naturligt innefattar rörelse, gör lärandet mer lustfyllt på ett naturligt sätt. Nicolopoulou (2010) 

påvisade detta hos förskolebarn, men det är förmodligen också giltigt för äldre skolelever. För de 

yngre barnen är leken synonymt med lärandet (Pramling Samuelsson, & Asplund Carlsson, 2008) och 

är därför en viktig del av pedagogiken. Eleverna utvecklas olika mentalt och kan därför gynnas av en 

varierad undervisning som även innefattar lek mot lärande även högre upp i skolåren. I leken finns ett 

naturligt samarbete med andra elever och man tvingas träna aspekter som turtagning och samarbete 

med andra (ibid.).  

Barn idag rör sig allt mindre. Smarta telefoner, datorer och surfplattor har tagit plats i barn och ungas 

lediga tid och de är i allt mindre utsträckning ute och leker och rör sig. Detta påverkar kroppen men 

också inlärningen. För att hjärnan skall fungera optimalt behöver individen röra på sig kontinuerligt 

(Hansen, 2006). Kroppen är rustad för ett liv i rörelse, att jaga och leta upp sin mat, fly från faror och 

vandra med flocken till gynnsamma förhållanden (ibid.). Rörelse frigör dopamin i hjärnan och 

dopamin fungerar dels som ett belöningssystem, det får oss att må bra, men det hjälper också till att 

sortera bort bruset runtomkring – det hjälper individen att koncentrera sig – som en inbyggd medicin 

för koncentration (ibid). I Ericssons (2008) forskning kan man se tendenser på ett samband mellan 

förbättrad koncentrationsförmåga vid ökad motorisk träning. Denna forskning får stöd på annat håll då 

flera rapporter visar att ökad träning leder till en ökad koncentrationsförmåga (Medina et al., 2010). 

Träning utvecklar hjärnan och ökar hjärnans plasticitet och flexibilitet (Voss et al., 2010). Detta 

gynnar inlärning och minnesfunktion. Exempelvis visar en regelbunden träning hos äldre personer en 

tydlig förbättring av hjärnans kopplingar mellan de olika loberna, hjärnan blev effektivare och verkade 

yngre (ibid.). Andra forskare är kritiska till att lyfta hjärnforskning i pedagogiska sammanhang. De 

menar att även om hjärnan fungerar som hjärnforskningen beskriver så mäter det inte hur en människa 

lär sig och kan använda sina kunskaper i nya sammanhang, det som är skolans uppdrag (Säljö, 2015). 

Tydliga forskningsfynd visar att akademiska resultat och framgångar hos elever är kopplade till 

motorisk träning och rörelse (Ericsson & Karlsson, 2014). Motoriken hos elever med dyslexi är ofta 

nedsatt. Viss forskning menar att motoriken kan påverka läsinlärningen (Ericsson, 2008), vilket skulle 

stödja en motorikträning i skolan för att förbättra läsinlärningen. Ericssons (2008) undersökning kring 

motorik och kunskaper visar att en utökad motorisk träning ger bättre resultat även i andra ämnen än 

inom läsinlärning. I och med att många elever idag är stillasittande framför dataspel och skärmar får de 

inte naturligt den träning som de skulle behöva, för sin motoriska utveckling, men även för att klara av 

de akademiska kraven som skolan ställer. Observationerna att elevers resultat gynnas av rörelse stödjs 

ytterligare av en longitudinell undersökning bland elever i Malmö. Experimentgruppen fick utökat 

antal idrottslektioner under veckan samt ökad motorisk träning och visade tydliga förbättringar i 

akademiska resultat. De som gynnades mest var pojkar (Ericsson & Karlsson, 2014). Pojkar har ofta en 

sämre motorik än flickor främst i de lägre skolåren och de har nytta av en riktad motorisk träning i 

skolan (Ericsson, 2008).   

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv blir detta mycket intressant då elever i inlärningssvårigheter ofta 

hamnar hos specialläraren för att träna läsning och taluppfattning, men inte alltid får riktad motorisk 

träning. Elever i inlärningssvårigheter har generellt en sämre motorik än sina jämnåriga utan liknande 

svårigheter (Westendorp, Hartman, Houwen, Smith & Visscher, 2011). Förmodligen skulle de 

eleverna även vara betjänta av en utökad och mer riktat motorisk träning utöver den extra träningen i 

läsning och matematik. Westendorp et al. (2011) fann även ett samband mellan läsning och 

lokomotoriska förmågor (förmågor rörande förflyttning), samt en tendens till samband mellan 

objektkontroll (förmågan att kontrollera objekt) och matematikkunskaper hos elever i 
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inlärningssvårigheter (ibid.). Detta stöder ytterligare tesen att elever som får ökad rörelse i sin vardag 

röner framgång även i akademiska ämnen vilket kan vara särskilt viktigt för de elever som kämpar 

extra hårt med skolan, samt för alla de lärare som undervisar dem. I specialpedagogiskt syfte kan ett 

pedagogiskt redskap som erbjuder rörelse och motorisk träning gynna alla elever i allmänhet, men 

eventuellt elever med inlärningssvårigheter i synnerhet.   

Matematisk inlärning: Multiplikation  
Vid matematisk inlärning finns vissa grundpelare som samtliga elever behöver behärska och kunna 

med automatik för att komma vidare inom ämnet, så kallad automatisering. Multiplikation är en sådan 

grundpelare (Ball, Ferrini-Mundy, Kilpatrick, Milgram, Schmid & Schaar, 2005). Att inte 

automatisera multiplikationstabellerna kan liknas vid att sakna flyt i läsandet, det påverkar möjligheten 

att lyckas inom hela ämnet matematik för individen (Löwing, 2016). 

Enligt det centrala innehållet i både grundskolans och grundsärskolans läroplaner ska undervisningen i 

matematik innehålla de fyra räknesätten, där multiplikation utgör ett (Skolverket, 2017; Skolverket, 

2016b). I de nationella proven i årskurserna 6 och 9 för grundskolan finns en miniräknarfri del där 

uppgifter med multiplikation alltid återfinns. Eleverna i grundsärskolan tillåts använda multimodala 

hjälpmedel när de utför sina beräkningar, vilket gör att de behöver förstå principen för multiplikation 

men de behöver inte lära sig multiplikationstabellerna utantill (Skolverket, 2016b). I grundskolans 

läroplan ingår ingen formulering om hjälpmedel vid behärskandet av de fyra räknesätten (Skolverket, 

2017). Här förutsätts att eleverna ska klara sig utan dessa för att nå kunskapskraven. Att behärska 

multiplikationstabellerna är viktigt när de skall lära sig skriftliga räknemetoder i multiplikation och 

division. Även inom ett flertal andra områden i matematiken underlättar kunnandet av 

multiplikationstabellerna inlärningen, förståelsen av och arbetet med matematiken; exempelvis 

bråkräkning, procenträkning, kombinatorik, ekvationer och problemlösning. Utantillinlärning är inte 

längre lika nödvändigt i vårt samhälle på grund av lättillgängliga tekniska hjälpmedel, men trots detta 

finns behov av att automatisera inlärningen av multiplikationstabellerna. Att lösa matematiska 

problem är komplext och kräver oftast tankeled i flera steg (Löwing, 2016). Genom att automatisera 

multiplikationstabellerna så ökar chanserna för ett lyckat problemlösande, då detta steg i 

problemlösningen inte kräver lika mycket minneskapacitet och energi som när multiplikationen 

behöver räknas ut (Baroody, Bajwa, & Eiland, 2009).  

Vid inlärning av multiplikation börjar elever i ett additativt tänkande för att så småningom komma till 

ett multiplikativt tänkande, vilket är en högre nivå av förståelse av multiplikation (Clark & Kamii, 

1996). Inlärningen av multiplikation behöver rymma en varierad undervisning för att alla elever ska 

ges möjlighet att utveckla det multiplikativa tänkandet. Parallellt med detta behöver eleverna utveckla 

en säkerhet i multiplikationens sifferkombinationer. Utantillinlärning kan antingen göras som vilken 

ramsa som helst där innehållet inte har någon mening eller med en högre kvalitet där den 

automatiserade kunskapen även har ett innehåll. När elever ska lära sig och automatisera 

grundläggande sifferkombinationer behöver de gå igenom tre faser (Baroody, 2006). Fas 1: Konkreta 

räknestrategier, eleven använder konkreta objekt som hjälp till exempel tiobas-material eller fingrarna. 

Fas 2: Resonerade strategier, eleven utgår från något de redan vet för att sedan räkna ut det de inte kan 

till exempel 2 ⋅ 4 = 8 då borde 4 ⋅ 4, bli dubbelt så mycket. Fas 3: Behärskar sifferkombinationerna, 

eleven kan få fram rätt svar snabbt till sifferkombinationen till exempel 8 ⋅ 8 = 64 utan att behöva 

räkna fram svaret. Det är viktigt att övandet av sifferkombinationer sätts in i ett sammanhang samt att 

övandet ger möjlighet att hitta strategier och mönster efter eleverna först klarat fas 1 och 2 (Baroody, 

2006). En medveten undervisning där olika strategier tas upp ger bättre resultat med elever som klarar 
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att använda fler lösningsstrategier än den traditionella metoden att repetera många gånger för att 

lyckas komma ihåg svaren (Cook & Dossey, 1982). I träningen av sifferkombinationer är det vanligt 

att gå direkt på fas 3 vilket leder till ramsinlärning för de elever som klarar av att memorera den stora 

mängden stoff som detta leder till (Baroody, Bajwa, & Eiland, 2009). 

Låga prestationer i matematik  
Begreppet matematiksvårigheter används frekvent inom litteratur kring matematikinlärning. Begreppet 

elever med låga prestationer i matematik används av Engström (2015, 2016, 2017) istället för 

begreppet matematiksvårigheter. Engström menar att begreppet låga prestationer i matematik lägger 

svårigheterna utanför eleven samt att det är ett värdeneutralt begrepp där ingen ställning tas till 

orsaken. Elever med låga prestationer i matematik är inte en homogen grupp. En viss korrelation kan 

skönjas med svårigheter som till exempel uppmärksamhetssvårigheter, lässvårigheter, exekutiva 

svårigheter, svårigheter med arbetsminnet och även motoriska svårigheter (Lunde, 2011). Kopplingen 

är däremot inte absolut, elever i dessa svårigheter kan även prestera bra eller mycket bra i matematik. 

Elever med kognitiv nedsättning har ofta låga prestationer i matematik och Engström (2017) menar att 

mycket låga prestationer i matematik sannolikt kan vara "en markör för svag teoretisk begåvning" (s. 

34). Den största delen av elever med låga prestationer i matematik ligger inom normalvariationen 

(Engström, 2016).  

En skola för alla innebär att samtliga klasser innefattar elever med låga prestationer i matematik. 

Multiplikationstabellerna brukar vara ett svårt moment för dessa elever. I de tre faserna i 

multiplikationsinlärning är ofta steget mellan fas1, konkreta räknestrategier, och fas 2 resonerade 

strategier svårare för elever med låga prestationer i matematik jämfört med övriga elever. Barn med 

låga prestationer i matematik har ofta svårt att överföra det som de lärt sig i andra situationer (Lunde, 

2011). Genom att medvetet forma undervisningen så att elever får del av varandras strategier kan fas 2 

förstärkas genom det sociokulturella lärandet en grupp kan ge. Att ge tillfälle för elever att pröva att 

resonera i mindre grupper gör att fler vågar delta i diskussioner och resonemang (Nakatsuhara, 2011). 

Detta kan ge eleverna nya verktyg och stöttning i att pröva sina kunskaper på nya situationer. 

Tidsfaktorn är ytterligare en vanlig svårighet för elever med låga prestationer i matematik (Forsmark, 

2009). Att hinna med det ständiga nya stoffet gör att klyftan mellan kursplanens kunskapskrav och det 

faktiska kunnandet ökar med årskursen hos elever med låga prestationer i matematik (Engström, 

2016). Att ge mer tid till kärnfunktionerna inom den vanliga klassrumsundervisningen underlättar för 

dessa elever (Lunde, 2011). Forsmark (2009) hävdar att elever med låga prestationer i matematik anser 

att lärandet har kretsat kring görande och memorerande och att uppgifterna inte haft vardagsnära 

anknytning.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera huruvida ett pedagogiskt material (SmartDart) som 

utvecklats för att träna aritmetik underlättar multiplikationsträning. SmartDart är en magnetisk piltavla 

som genom lek och spel utmanar eleverna till beräkningar i multiplikation. Genom pilkastning ges 

eleverna uppgiften att beräkna de poäng som uppnåtts av pilarnas position på tavlan. I föreliggande 

studie har SmartDart spelats i lag där de matematiska uppgifterna också utförs i samspel, delaktighet 

och i kommunikation med studiekamrater. För- och eftermätningar i multiplikationsförmåga gjordes 

för att mäta inlärning samt upplevelse över träningsperioden. För jämförelse av SmartDart-gruppens 

träningsresultat fanns även en kontrollgrupp som tränade med dator. En viktig fråga var att undersöka 

om SmartDart skulle kunna vara ett fullgott komplement och stöd till undervisningen av 

multiplikation? Då själva materialet SmartDart är relativt nytt finns ingen tidigare forskning på detta 

pedagogiska material. I studien ställdes två huvudsakliga frågeställningar: 

(1) Hur påverkas kunskaperna i multiplikation av träning med SmartDart i jämförelse med 

konventionell datorträning?  

(2) Hur upplever eleverna träningen av multiplikation med SmartDart som pedagogiskt redskap, i 

jämförelse med konventionell datorträning? 
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Metod 

Deltagare 
Undersökningen har en kvasiexperimentell design med ett bekvämlighetsurval (Hartman, 2004). 

Deltagarna i experimentgrupp respektive kontrollgrupp var inte slumpmässigt utvalda utan indelade 

utifrån den skola och klass de gick i. Två skolor deltog i studien, skola A och skola B, båda skolorna 

var belägna i en förort till Stockholm. Resultatmässigt liknar skolorna varandra på Nationella proven 

år 2015/16 samt år 2016/17, generellt uppvisar båda skolorna ett bättre resultat än riket (Skolverket, 

2018). En klass i respektive skola utgjorde experimentgrupp och en klass i respektive skola utgjorde 

kontrollgrupp. Datainsamlingen pågick under tre veckor då experimentgruppen vid respektive skola 

använde SmartDart för att träna multiplikation. Träningen bestod av 15 min multiplikationsträning 

med piltavla som redskap fyra gånger i veckan. Kontrollgrupperna vid respektive skola tränade 

multiplikation under motsvarande tid genom olika datorprogram, totalt vid 12 tillfällen. Övrig 

matematikundervisning var likvärdig på respektive skola.  

I diskussionen kring urvalet av elever till studien diskuterades vilken årskull som skulle delta i studien. 

Elever i år 4 befinner sig i början av mellanstadiet, en tid då mycket matematik går ifrån det konkreta 

till det abstrakta. Generellt är det många elever som ännu inte riktigt lärt sig alla 

multiplikationstabellerna i år 4 utan behöver fortsätta sin träning. Undersökningen passar därför bra i 

år 4 och kan komma eleverna till gagn, då den behandlar lärandeområden som de ska tillgodogöra sig 

oavsett studien eller inte.  

I det ursprungliga urvalet ingick 89 elever indelade i två grupper, en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp, vid respektive skola. I tabell 1 framgår att experimentklasserna bestod av 45 elever och 

kontrollklasserna bestod av 44 elever. Eleverna tillfrågades om de ville delta i undersökningen 

muntligt av lärare på respektive skola och ett tillståndsbrev skickades hem i pappersform till 

vårdnadshavare (bilaga 1). Tillståndsbrevet skickades även hem via mail. Efter en vecka skickades en 

påminnelse ut via mail av forskningsansvariga. Det externa bortfallet, de elever som valde att inte 

delta i undersökningen, var i experimentgruppen 9 elever och i kontrollgruppen 13 elever vilket kan 

utläsas ur tabell 1. 

Tabell 1: Fördelning av deltagare i skola A och B över kontrollgrupp och experimentgrupp samt externt 

bortfall 

 Skola A  Skola B  Totalt deltagande per grupp (externt bortfall) 

Möjligt antal 49 40 89 

Kontrollgrupp 

deltagande (bortf)  

20 (5)   11 (8)  31 (13)  

Experimentgrupp 

deltagande (bortf)  

21 (3)  15 (6)  36 (9)  

 Totalt deltagande 

per skola (bortf) 

 41 (8)  26 (14)  67 (22) 
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Elever med låga prestationer i matematik  

Föreliggande studie har fokuserat på en mycket begränsad del av matematiken så begreppet elever 

med låga prestationer i matematik används istället för begreppet matematiksvårigheter. Studien kan 

inte uttala sig om allmänna svårigheter i matematik utan endast elevers prestation specifikt vad gäller 

multiplikation under en begränsad tidsperiod. Av etiska skäl valdes möjligheten att be undervisande 

lärare om information angående elevers tidigare svårigheter i matematik bort och urvalet hade 

dessutom blivit för litet för att kunna ge några relevanta resultat.  

I de longitudinella studierna som genomförts i Medelsta-projektet mellan 1977 och 2002 framkommer 

av resultatet att cirka 15% av eleverna har visat extremt låga prestationer i matematik (Engström, 

2016). Medelsta-projekten har genomförts på en hel kommun och är baserade på drygt 2000 elever vid 

varje tillfälle. Andelen elever med låga prestationer i matematik ökar med årskurserna enligt ovan 

nämnda studier (ibid.).   

För att närmare studera hur elever med initialt låga prestationer i multiplikation påverkades av 

experimentet kunskapsmässigt undersöktes antal rätt i AG6 hos 15% samt 30% av eleverna. Där 15% 

fick representera mycket låga prestationer i matematik och 30 % låga prestationer i matematik. 

 

Genomförande och procedur 

Samtliga elever i studien gavs inledningsvis muntlig information kring undersökningens innehåll. De 

upplystes om att de skulle arbeta med ett pedagogiskt redskap och metod för att träna in multiplikation 

samt att deras uppfattning om arbetssättet och materialet var viktigt. Eleverna informerades om att 

deltagande i undervisningen var obligatorisk, men att deltagandet i undersökningen var frivilligt och 

samma information delgavs även vårdnadshavare (bilaga 1). 

 

Figur 1: Undersökningens design  
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Innan datainsamlingen påbörjades (se figur 1) fick samtliga deltagare genomföra ett 

multiplikationstest i en förmätning. Kunskaper i multiplikation mättes med AG6 ur Diamant-ett 

diagnosmaterial i matematik (Skolverket, 2013) vid såväl för- som eftermätning (bilaga 2). Förutom 

antal rätt uppmättes även den tid eleverna använde för att lösa AG6. Ingen tidsgräns var satt för att 

minska stress, så att eleverna skulle kunna fokusera på att visa sina kunskaper utan tidsbegränsning.  

Eleverna fick även svara på fem korta enkätfrågor angående sin upplevelse av matematik och 

multiplikation (bilaga 3). Därutöver tilldelades varje elev i både experimentgruppen (SmartDart-

gruppen) och kontrollgruppen (datorgruppen), en dagbok för att bokföra och skatta varje enskilt 

träningstillfälle. I dagboken uppmanades de att dels redovisa hur träningen upplevdes samt hur de 

hade tränat på multiplikation, vilken eller vilka spelvarianter de valt den dagen (bilaga 4). 

SmartDart-gruppen delades in i mindre grupper om tre elever så långt detta var praktiskt möjligt. 

Grupperna var slumpmässiga och varierade under datainsamlingens gång. Valet att arbeta i grupper 

om tre gjordes utifrån två parametrar. Den första utgick från Nakatsuharas (2011) undersökning som 

visade att grupper med tre elever hjälper varandra mer samt att samarbetet fungerar bättre och eleverna 

deltar mer aktivt än i grupper om fyra oavsett kunskapsnivå (ibid.). Den andra parametern utgick från 

logistiska förutsättningar; alla elever skulle hinna träna under en lektion på 50 minuter med en 

begränsad tillgång till fyra SmartDart-tavlor. Fyra grupper började med SmartDart och de övriga i 

klassen hade matematiklektion med läraren för att sedan byta. Träningen i datorgruppen genomfördes 

enskilt. 

Efter tre veckors träning genomfördes en eftermätning av elevernas kunskaper i multiplikation med 

AG6 (Skolverket, 2013). Eleverna fick även svara på en ny enkät med sju korta frågor om matematik 

och multiplikation samt hur de upplevde respektive träningsmetod. Dagböckerna där eleverna skrivit 

hur de upplevde träningen samlades in.  

SmartDart  
 

 

Figur 2: SmartDart tavlan, bildkälla http://www.smartdart.se/ 

http://www.smartdart.se/
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SmartDart-gruppen tränade multiplikation 15 minuter fyra gånger i veckan med SmartDart. SmartDart 

är en piltavla som utvecklats i arbetet med barn i funktionsnedsättningar. Materialet är vardagsnära 

och skapar ett sammanhang för träningen av bland annat multiplikation som ger möjligheter till socialt 

samspel och kommunikation. Genom pilkastandet får träningen ett syfte, att räkna ut 

multiplikationerna blir viktigt för att räkna ut poängen. Skaparen av tavlan upplevde att eleverna hade 

lättare att ta till sig undervisningen om den kopplades till pilkastningens lek och spel. Pilarna är 

magnetiska och tavlan är gjord av ett material som innehåller metall med magnetiska egenskaper. 

Tavlan är uppbyggt med olika ringar och sektioner, tårtbitar. Varje sektion har ett värde mellan 1–10 

och varje ring har ett värde mellan 1–10. Detta gör att en kastad pil får två värden, ett beroende av 

vilken sektion den hamnat i och ett beroende av vilken ring den hamnat i. Dessa värden fick eleverna 

multiplicera enligt givna spelregler (bilaga 4). Eleverna fick välja mellan fem olika spel varav vissa är 

påhittade av utformaren till SmartDart och vissa är konstruerade inför föreliggande studie av 

forskningsansvariga.  

Till exempel spelvariant nr 2 (se bilaga 4), Störst först. Elev ett kastar 3 pilar som träffar på ring 5 och 

sektor 7, ring 2 och sektor 10 samt ring 9 och sektor 3. De erhållna poängen blir då 5 × 7 + 2 × 10 +

9 × 3 = 82. Därefter kastar övriga elever tre pilar vardera och den med högst poäng vinner omgången.  

Datorträning 
Datorgruppen tränade i samma omfattning som SmartDart-gruppen; 15 minuter fyra gånger i veckan 

med dator.  

  

  

Figur 3: Exempel på spel som eleverna kunde välja i träningen med dator 
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De program som eleverna använde fanns på Skolplus (www.skolplus.se) som är en sida med samlade 

övningar i främst svenska och matematik. Övningarna riktar sig främst till årskurs F- 6, men kan i 

vissa fall även lämpa sig för något äldre elever. Där finns 12 olika spel för att träna multiplikation som 

eleverna fick välja fritt emellan, för exempel se figur 3. Skolplus är utvecklat av Skolplus AB som är 

ett företag bestående av några lärare och läroboksförfattare och användningen av sidan kräver ett 

abonnemang något som båda deltagande skolor redan hade. Eleverna i datorgruppen tränade enskilt. 

Bedömning av multiplikationskunskap: AG6  
AG6 är ett validerat test som ingår i Skolverkets bedömningsstöd Diamant, ett diagnosmaterial 

(Skolverket, 2013).  Diagnosmaterialet består av 127 diagnoser samt didaktisk teori och tips runt de 

matematiska begreppen och hur begreppen hänger ihop med varandra. För att elevernas kunskaper ska 

bedömas som automatiserade i diagnoserna behöver de ha alla rätt samt bli klara inom en viss tid. 

Diamantmaterialet har till huvudsaklig uppgift att stödja lärarens planering av undervisningen för 
eleverna. Därför har strävan varit att bygga diagnoserna efter en förkunskapsstruktur där läraren kan få 
hjälp med hur olika delar inom matematiken hänger ihop och på så sätt få hjälp att planera sin 
undervisning på såväl kortare som längre sikt. (Löwing, 2016, s. 49). 

Diamantdiagnoserna är tänkta att användas för att lärare ska kunna arbeta formativt utifrån elevers 

kunskaper i grundskolan år F-9. Testen kan användas både före och efter genomförd undervisning och 

är anpassat efter Lgr 11. Materialet är framtaget på uppdrag av Skolverket av fyra akademiker med 

anställning på Göteborgs Universitet, avdelningen för Didaktik och pedagogisk profession och finns 

att ladda ner gratis på Skolverkets hemsida. Ett av målen med materialet är att stärka kopplingen 

mellan bedömning och undervisning (Löwing, 2016, Skolverket, 2013). 

AG6 består av 36 uppgifter som är grupperade i 6 grupper, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a och 3b som testar olika 

delar av multiplikationstabellerna. 1a testar tvåans tabell. 1b testar fyrans tabell. 2a testar treans tabell. 

2b testar sexans tabell. 3a testar femmans tabell och 3b testar de sex kombinationer av siffrorna 7,8 

och 9 multiplicerat med varandra som inte redan testats. Multiplikationer med 1, 10 samt 

kombinationerna 2 ⋅ 2 samt 2 ⋅ 3 finns inte med i testet. Inga kombinationer förekommer två gånger. 

Testets tidsgräns är 6 minuter enligt instruktioner. 

I föreliggande studie användes AG6 såväl vid för- som eftermätningen i både experiment- och 

kontrollgrupp. Detta för att kunna utvärdera eventuella förändringar i multiplikationskunskaper efter 

träningsperioden. Som noterats ovan, bedömdes prestation i testet såväl i antal rätt som i den tid som 

eleverna använde för att besvara testet. Även för de elever med nästan alla rätt är testet relevant både 

som förtest och eftertest, då det är av största vikt att de förbättras tidsmässigt eftersom det visar en 

ökad automatisering av kunskaperna.      

Enkäter 
Datainsamlingen inleddes av att eleverna fick besvara en enkät kring hur de upplever att arbeta med 

matematik i allmänhet och multiplikationstabellerna i synnerhet. Vidare fick varje elev skatta hur 

säkra de kände sig på matematik och i multiplikationstabellerna samt med egna ord beskriva i vilken 

situation de upplevde att de lärde sig matematik bäst. Frågorna besvarades med femgradiga Likert-

skalor (Ejlertsson, 2014). Svarsalternativ som rörde frågorna kring upplevelse var utformade med 

emojis som uttryckte olika känslor. Frågor som relaterade till hur säkra de skattade sig själva varierade 

http://www.skolplus.se/
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på en femgradig skala från Mycket säker (1) till Mycket osäker (5). Frågorna var korta för att 

underlätta förståelsen också bland mindre lässtarka elever.    

Efter den tre veckor långa multiplikationsträningen med SmartDart respektive dator fick grupperna 

svara på en uppföljningsenkät. De fyra inledande frågorna i den avslutande enkäten var identiska med 

de som fanns i den första enkäten. Eleverna besvarade frågor kring hur de upplevde träningen i 

matematik och i multiplikationstabellerna samt skatta hur säkra de kände sig på matematik och i 

multiplikationstabellerna. Därefter skiljde sig gruppernas enkäter på så sätt att SmartDart-gruppen 

besvarade frågor kring att arbeta med SmartDart (bilaga 5) medan datorgruppen besvarade 

motsvarande frågor kring att arbeta med datorprogrammen (bilaga 6).  

Dagbok  
För att kunna registrera elevernas närvaro vid träningstillfällena samt deras upplevelse av träningen 

under experimentets gång tillverkades en enkel dagbok för varje elev. Dagboken innehöll 12 uppslag 

med förklistrade emojisar i en femgradig Likert-skala identiska med de som varit med i enkäten, se 

figur 3. I dagboken fick eleverna sätta ett klistermärke varje dag efter avslutad träning på den emoji 

som bäst beskrev upplevelsen av träningen den dagen.  

Analysmetod 
All data har analyserats kvantitativt med hjälp av statistikprogrammet SPSS, Statistical Package for 

the Social Sciences, som använts via Stockholms Universitet licens för programmet. För att 

avidentifiera materialet gavs varje elev ett unikt femsiffrigt nummer som enkäter, kunskapstester och 

dagbok märktes med samtidigt som elevernas namn avlägsnades från allt insamlat material. Grupp, 

skola och kön kunde utläsas ur det unika femsiffriga numret.  

Samtliga data matades in i SPSS. Siffervärdena på kunskapstester och tid i sekunder matades in. I 

enkätsvaren (frågor 1–4 inledande enkäten och 1–5 avslutande enkäten) samt dagboksutvärderingar 

gavs svaren numeriska värden 1–5 som sedan matades in i programmet. På frågorna 6 och 7 i den 

avslutande enkäten, där flera svar kunde anges, omkodades varje svar till en egen variabel.  Då 

eleverna svarat "annat" på fråga 6 och/eller 7 samt skrivit egna förslag gjordes en ordagrann 

sammanställning för experimentgruppen och en ordagrann sammanställning för kontrollgruppen. I de 

fall eleven kryssat och skrivit "annat" men där svaret sammanföll med en av tidigare kategorier på 

frågan så bokfördes det under den tidigare kategorin. Då svar saknades, så kallat missing value, 

kodades värdet till -99 (Eliasson, 2013). 

All bearbetning av det insamlade materialet samt inmatningen gjordes gemensamt av 

forskningsansvariga för att minska risken för fel och därmed öka reliabiliteten och validiteten i 

undersökningen. 

Microsoft Excel användes för att framställa stapeldiagram och linjediagram.  

Forskningsetiska aspekter  
I all forskning är det av yttersta vikt att de etiska principer som finns efterföljs. I föreliggande studie 

har Vetenskapsrådets etiska principer följts (Vetenskapsrådet, 2017). För att uppfylla 

informationskravet har vårdnadshavare informerats skriftligt och elever informerats muntligt vid minst 
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två olika tillfällen. Då studien utfördes med minderåriga har skriftligt samtycke begärts från 

vårdnadshavare för att uppfylla samtyckeskravet. Allt insamlat material har avpersonifierats för att 

tillgodose konfidentialitetskravet. Endast forskningsansvariga som författat föreliggande uppsatsarbete 

har haft tillgång till det insamlade materialet innan kodning för att uppfylla nyttjandekravet. 

I studien har risken för kommersiella intressen tagits i beaktande. SmartDarts grundare har endast 

bidragit med åtta tavlor samt tillhörande magnetiska pilar till studien, annat material har bekostats av 

forskningsansvariga. SmartDarts grundare har inte varit delaktig i studien. Ingen form av 

kompensation har utgått. Under analyserandet av det insamlade materialet har särskild vikt lagts vid 

att presentera resultaten opartiskt.  

Information angående elevers eventuella diagnoser har valts att inte begäras in som en parameter då 

detta kan vara känslig information. Studiens genomförande har inte varit beroende av denna kunskap 

och av etiska skäl valdes därför denna information bort. 
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Resultat  

Multiplikationskunskap 
Elevernas kunskap i multiplikation mättes i ett inledande test före träning samt i ett uppföljningstest 

(AG6) som var identiskt. Maximalt antal rätt var 36. Som kan utläsas av tabell 2 så förbättrade båda 

grupperna sitt medelvärde i kunskapstestet efter träningen med SmartDart respektive enskild 

datorträning. Dock framgår av de erhållna p-värdena i tabell 2 de observerade förbättringarna i AG6 

för såväl SmartDart som dator inte var statistiskt signifikanta. 

Tabell 2: Prestation (medelvärde, median, range) i AG6 i förtest och eftertest i SmartDart- och 

datorgruppen 

Förtest (antal) Medelvärde/ 

Median 

Spridningsbredd 

Range 

F-värde p-värde 

SmartDart (36) 27,3/30 

 

7–36 

 

1,49 0,23 

Dator (30) 29,6/31 

 

14–36 

 

  

Eftertest (antal) 

 

    

SmartDart (35) 29,0/33 8–36 2,48 0,12 

Dator (28) 31,9/34 19–36   

 

Vidare kunde en förbättring observeras i båda grupperna där tidsåtgång per rätt löst uppgift minskade 

efter genomförd träning.  Som framgår i figur 4 förbättrades SmartDart gruppen från 25 sekunder per 

rätt löst uppgift i förtestet till 17 sekunder per rätt löst uppgift eftertest. Datorgruppen förbättrades från 

17 sekunder per rätt löst uppgift i förtest till 13 sekunder per rätt löst uppgift i eftertest. F=3,20 och p-

värde för förtestets medelvärde var 0,08. För eftertestets medelvärde gäller F=1,04 och p-värde 0,31. 
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Figur 4: Tid i sekunder per rätt löst uppgift i AG6  

Upplevelse 

Enkäter 

På frågan hur var det att arbeta med SmartDart respektive dator (fråga 5 i avslutande enkäten, bilaga 5 

& 6) var båda grupperna nöjda med arbetssättet och hade ett medelvärde på 1,72 för 

experimentgruppen respektive 1,72 för kontrollgruppen där 1 representerade gladaste emojin och 2 

näst gladaste emojin. Således observerades ingen signifikant skillnad i upplevelsen av att arbeta med 

de två pedagogiska materialen. 

Frågorna "Vad var bra med SmartDart/Dator?" och "Vad var inte så bra med –SmartDart/Dator?" 

belyser ytterligare träningsmetodens positiva och negativa egenskaper. På båda frågorna kunde flera 

alternativ väljas samt ett "annat" alternativ där eleverna själva kunde fylla i ytterligare för- eller 

nackdelar.  
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Figur 5: Grad av positiv upplevelse (roligt respektive varierande) av SmartDart och konventionell 

datorträning.  

 

Som framgår i figur 5 ansåg 75% av SmartDart-gruppen att det var roligt att arbeta med SmartDart 

och 42% av datorgruppen tyckte att det var roligt att arbeta med dator. Samma figur visar även att 14% 

av SmartDart-gruppen och 23% av datorgruppen upplevde träningen som varierande. 

Figur 6 nedan illustrerar att 47 % av SmartDart-gruppen upplevde det som bra att arbeta tillsammans 

och 42% tyckte om att de fick röra på sig när de arbetade med SmartDart. I figur 7 nedan som visar 

negativa upplevelser, ansåg 69 % av SmartDart-gruppen att det blev rörigt i samband med träningen. 

 

 

Figur 6: Skattade positiva upplevelser av att arbeta med SmartDart. 
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Figur 7: Skattade negativa upplevelser av att arbeta med SmartDart. 

I svarsalternativet "annat" kring vad som var bra med SmartDart hade två elever angett att de lärde sig 

på ett lättare sätt och en elev svarade "det var roligt att kasta dart men inte att räkna". I 

svarsalternativet "annat" kring vad som var mindre bra med SmartDart hade två elever svarat att de 

inte fick tid att tänka och en elev skrev "samarbetet i gruppen fungerade inte alltid så bra".  

Som illustreras i figur 8 nedan svarade 55 % i datorgruppen att det var bra att de fick bestämma vilken 

tabell de skulle träna på själva och 45 % tyckte att det var skönt att arbeta själv. I figur 9 framgår att 36 

% av datorgruppen upplevde att inloggningsproblem eller andra datorproblem var något som var 

mindre bra med att arbeta med dator. I svarsalternativet "annat" kring vad som var bra med att arbeta 

med dator hade en elev svarat att det var ett lätt sätt att lära och en elev tyckte om att de ibland fick ha 

musik.  I svarsalternativet "annat" kring vad som inte var så bra med att arbeta med dator hade en elev 

svarat att det inte fanns några bra spel, en elev att tabellerna var extra svåra och fyra svarade att det 

inte var lugnt i klassrummet. 

 

Figur 8: Skattade positiva upplevelser av att arbeta med datorträning. 
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Figur 9: Skattade negativa upplevelser av att arbeta med datorträning. 

 

  

Elever med låga prestationer i matematik – 

resultat 
Materialet har även analyserats utifrån antal rätt eleverna haft på AG6 före och efter experimentet samt 

den tid den tid de använde för att utföra uppgiften. Enligt testkonstruktörerna borde eleverna klarat 

testet på max sex minuter med alla rätt.  Förtestet utfördes, i januari år 4, då eleverna inte undervisats i 

multiplikation sedan år 3. Fjorton elever, varav sju från SmartDart-gruppen och sju från datorgruppen, 

fullföljde testet på max sex minuter med minst 34 rätt. Efter träningsperioden klarade 21 elever, elva 

elever från SmartDart-gruppen och tio elever från datorgruppen, eftertestet på max sex minuter med 

minst 34 rätt. Detta motsvarar ca 1/3 av eleverna som ingår i studien.  

Vid en analys av de 30% av eleverna i studien som hade minst antal rätt i AG6 förtestet så ingick elva 

elever i SmartDart-gruppen och nio i datorgruppen. Testresultaten varierade här mellan 7 och 26 rätt. 

För samma elever ligger spannet för AG6 eftertest mellan 8–34 rätt där den som har fått 34 rätt hade 7 

rätt i förtestet. 

I Medelsta- projektet visar det sig att cirka 15 % av eleverna generellt visar extremt låga prestationer i 

matematik (Engström, 2016; 2017), i föreliggande studie motsvarar det nio elever totalt. Av de nio elever 

som hade lägst prestation på förtestet kom sju från SmartDart-gruppen och två från datorgruppen. 

Antal rätt varierade mellan 7–21. Efter träning är fördelningen mellan grupperna identisk, men består 

inte av exakt samma elever som de 15 % med lägst resultat tas ut på nytt. Två elever i SmartDart-

gruppen och en elev i datorgruppen har lämnat de 15 lägsta procenten. Spannet för de nio individerna i 

eftertestet ligger mellan 8–23 rätt. 

Extremvärden bör alltid analyseras ytterligare enligt Eliasson (2013). I SmartDart-gruppen uppvisade 

fyra elever betydande förändringar i prestation med sju rätt eller fler som framgår tabell 3. I 
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datorgruppen är den största förändringen fem rätt. I figur 10 ses de två första värdena i tabell 3 som de 

två översta ringarna längst till vänster. 

  

Tabell 3: Extremvärden  

Elev Antal rätt förtest Antal rätt eftertest 

SmartDart-grupp 7 24 

SmartDart-grupp 7 34 

SmartDart-grupp 28 35 

SmartDart-grupp 18 9 

 

 

Figur 10: Antal rätt på eftertest som en funktion av förtest. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida SmartDart som pedagogiskt material kan vara ett 

fullgott alternativ till mer konventionella material, som exempelvis dator. Studien syftade till att 

jämföra elevers kunskapsutveckling i multiplikation och i upplevelse av träningen då de fått träna med 

SmartDart eller med dator.  

Undersökningen visade att eleverna förbättrade sin multiplikationsförmåga i lika hög utsträckning av 

träning i grupp med SmartDart som enskilt med datorprogram. Undersökningen visar även att 75 % av 

eleverna tyckte att det var roligt att träna med SmartDart, men att det blev rörigt. En mer detaljerad 

analys visar att ett fåtal elevers resultat förbättrades och en elev försämrades markant i SmartDart-

gruppen, i datorgruppen fanns inga lika stora förändringar.  

För att främst belysa de aspekter som är av specialpedagogiskt intresse i diskussionen innefattar den 

inkludering, undervisning, betydelsen av individuella skillnader samt ett antal metodologiska 

synpunkter.  

Inkludering  
Uppdraget att inkludera alla elever i majoritetsskolan är en utmaning för alla som arbetar i skolan 

(Svenska Unescorådet, 2006). Även för många elever är det en utmaning varje dag att uppleva sig 

delaktiga i undervisningen, då de behöver mer lugn och ro, mer tid för förklaringar och mindre 

grupper än vad skolan erbjuder (Berhanu & Gustavsson, 2009). Under träningen med SmartDart 

skapades en naturlig halvklassituation - då hälften av eleverna var utanför klassrummet och kastade pil 

halva lektionen. Detta skapade utrymme för läraren att i lugn och ro hjälpa resterande elever i 

klassrummet vilket resulterade i att alla elever i SmartDart-grupperna under denna period var 

inkluderade och delaktiga i den aktivitet som skedde i och kring klassrummet. De elever som behöver 

mer tid till att lära in nya moment och ett lugnare sammanhang då de räknar och därför ofta har tid 

med specialläraren blev under denna period tillgodosedda inom klassrummets ramar. Detta är i linje 

med de resonemang som Berhanu och Gustavsson (2009) för; att små grupper i den stora gruppen 

främjar inkluderingsarbetet. Även arbetet med datorträning kan erbjuda möjligheter till naturlig 

halvklass, men då många elever, 35%, upplevde att det blev problem med tekniken kan detta betyda att 

lärarens tid går till att lösa dessa istället för att ge mer tid till matematiken för de som behöver. Risken 

är också att elever som egentligen behöver mycket träning blir sittande om tekniken inte fungerar och 

glömmer att be om hjälp.  

Forsmark (2009) reder ut vad som kan verka som hinder och förutsättningar för en inkluderande 

matematikundervisning. Tid är en faktor för goda förutsättningar, men även för misslyckande om inte 

tillräckligt med tid ges. Möjlighet till reflekterande samtal och en mer processinriktad undervisning 

skapar goda förutsättningar för en inkluderande matematikundervisning (ibid.). SmartDart i sig 

erbjuder inte en processinriktad undervisning, utan kräver att eleverna får stöd i sina resonemang kring 

metoder och strategier. Om eleverna emellertid får det stödet kan materialet verka för resonemang som 

synliggör strategier och strukturer i multiplikation, något som enligt Forsmark ger resultat (ibid.). 
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Undervisning 
Enligt styrdokumenten för lärare skall elever samtala och resonera gemensamt kring kunskaper samt 

lära sig se mönster och strukturer i matematik, dessutom är det viktigt att arbeta språkutvecklande i 

samtliga skolämnen (Skolverket, 2017). SmartDart kan till viss del vara språkutvecklande och skapa 

möjligheter för eleverna att naturligt lära av varandra. I arbetet med materialet skulle pedagogen kunna 

handleda eleverna hur de kan resonera kring olika lösningsstrategier och därmed hjälpa varandra att 

komma fram till lösningar. Detta arbetssätt kan liknas vid den pedagogik och den metod läraren till 

elevgrupperna som diskuterade texter i Løkensgard Hoels (2003) studie använde. Där stöttade eleverna 

varandra i utvecklingen av sina texter samt tolkandet av texter. För de elever som inte själva ser 

naturliga mönster och generaliseringar i matematiken är det nödvändigt att få hjälp av andra för att få 

syn på detta. För de elever som redan skaffat sig strategier är det bra att sätta ord på dem för att befästa 

sina kunskaper. Kan eleverna lära sig att stötta varandra i sitt lärande och därmed bli medvetna om sitt 

kunnande, att vara metakognitiva, så kommer kunskapsnivån att öka för hela gruppen (Balan, 2012). 

SmartDart som material kräver inte grupparbete men ger goda möjligheter att träna på att arbeta i olika 

grupper. Att arbeta i grupp innebär utmaningar och i studien skapade gruppsammasättningarna ibland 

konflikter som påverkade elevernas upplevelse av träningen. Samtidigt är förmågan att samarbeta i 

grupp något viktigt som skolan ska träna eleverna i enligt läroplanen, "Skolan ska ansvara för att varje 

elev … kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit 

till sin egen förmåga" (Skolverket, 2017, s. 14).  

Vissa elever har svårt att lära in multiplikationstabellerna. Kanske speciellt de elever som kämpar med 

att klara av en stillasittande katederundervisning, ibland på grund av en funktionsnedsättning. I 

riktlinjerna för lärare (Skolverket, 2017) skall läraren anpassa undervisningen för alla elever, men 

oftast är anpassningen bättre att göra på gruppnivå då det som är bra för få även verkar gynnsamt för 

alla. Pedagoger kan tendera att fastna i arbetssätt som de upplever skapar ordning och arbetsro och 

många är osäkra inför att prova något nytt (Assarsson, 2009), även om det skulle kunna vara 

fördelaktigt för elever som till exempel behöver mer rörelse. SmartDart är vardagsnära och 

undervisningen kan upplevas mer meningsfull än att "bara träna" på multiplikationstabellerna. 

Eleverna får en naturlig rörelsepaus i skoldagen samt ett medvetet tillfälle att träna sin motorik då de 

måste träffa tavlan med pilarna, vilket inte alltid var så lätt. I och med att motorisk träning även gynnar 

akademiska resultat i skolan (Westendorp, Hartman, Houwen, Smith & Visscher, 2011) så kan 

SmartDart vara ett medvetet motoriskt komplement till annan träning av multiplikation. Däremot är 

materialet inte pulshöjande, för detta krävs något annat.  

Ett av skolans mål måste vara att få elever att se det längre perspektivet av inlärning och uppleva en 

inre motivation inför skolarbete för att kunskap kan leda till framgång i livet. Däremot kan det vara ett 

för stort perspektiv för en del elever i grundskolan (Giota, 2002). Elever behöver uppleva en rik 

variation i undervisningen för att hålla motivationen för träningen uppe. Spontant tyckte de flesta 

elever att det var roligt att arbeta med SmartDart. Eleverna uppskattade möjligheten av att lära av 

varandra och den paus från stillasittande som spelet erbjöd. I och med att det är lustfyllt blir spelet en 

yttre motivation som eventuellt kan kompensera för de som har mindre inre motivation (ibid.).  Att 

lösa multiplikationer blir sekundärt, man kan vinna i alla spel utan att vara bra på multiplikation, även 

om alla kommer att träna på multiplikation. Detta gör att träningen mer liknar en vardaglig situation av 

spel och lekar som eleverna kan möta utanför skolan. För elever med koncentrationsproblematik är det 

lättare att ta till sig matematikundervisning om den är vardagsnära och verklighetsanknuten (Lunde, 

2011).  
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Individuella skillnader  

Det kan också vara så att de elever som förmodligen är bäst betjänta av SmartDart, det vill säga de 

som behöver träna sin motorik, de som behöver lite mer rörelsepauser inbakat i dagen och de som 

behöver en yttre motivation för att lära sig multiplikationstabellerna, har svårt med den friheten och 

det ansvar som träningen innebär, det blev mycket stoj och pratet kring tavlan blev högljutt. Det var 

förmodligen detta som gjorde att många upplevde träningen med SmartDart som rörig. Konflikter som 

uppstod i grupperna bidrog också till känslan av att det blev rörigt, däremot hade konflikterna 

förmodligen blivit fler om gruppstorleken varit större. En gruppstorlek på tre är gynnsam för 

dynamiken i gruppen (Nakatsuhara, 2011). Troligen är det bra om materialet introduceras tidigt i 

samband med den enklare aritmetiken och då gemensamt med en vuxen så att eleverna lär sig hur de 

kan resonera och hjälpa varandra med olika lösningsstrategier samt vilka regler som gäller vid 

pilkastningen för att samarbetet skall fungera.  

I studien fanns tre elever som utvecklades mycket i SmartDart-gruppen och en elev som försämrades. 

Deras eftermätning av kunskaper visade en stor förändring. En liknande stor förändring fanns inte hos 

de elever som arbetade med dator. Att elevernas förändring måste bero på SmartDart är inte säkert. 

Eleverna kan ha haft en bättre eller sämre dag vid eftertestet än förtestet. Kanske gynnades de som 

förbättrades av att känna igen provsituationen på eftertestet. Det är även möjligt att förändringarna 

berodde på SmartDart. De som presterade bättre kan ha fått motivation av spelet. Eleverna var få och 

det går inte att generalisera med så litet underlag. Dessa få elevers markant förändrade resultat är dock 

mycket intressanta ur ett specialpedagogiskt perspektiv och i en uppföljande intervju hade det varit 

möjligt att få mer information runt dessa resultat. Förmodligen är det dessa få elever som behöver mer 

stöd och handledning och som med stor sannolikhet hamnar under speciallärarens ansvar. 
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Metodologiska aspekter 

Urval och information  
Urvalet av deltagare till studien var ett bekvämlighetsurval (Hartman, 2004)gjort på grund av 

tidsfaktorn. Urvalet gav grupperna en differens i ingående medelvärde i resultat för AG6, där 

SmartDart-gruppen hade ett lägre medelvärde från början. I analysen upptäcktes en större förbättring i 

tid per antal rätt för SmartDart-gruppen. SmartDart-gruppen förbättrade sig med 9 sek i genomsnitt 

medan datorgruppen förbättrade sig med 3 sekunder i genomsnitt. I och med skillnaden i startvärden 

blir det svårt att tolka om förbättringen beror på att SmartDart var ett bättre träningsredskap eller det 

faktum att SmartDart-gruppen hade ett större utrymme för förbättring. Urvalet skulle kunna justeras i 

en vidare forskning kring ämnet och för att säkerställa ingående medelvärde matcha grupperna så att 

medelvärdet för SmartDart-grupp och datorgrupp är detsamma inledningsvis, det vill säga att dela in 

grupperna utifrån deras resultat i förtesten så att båda grupperna har samma medelvärde från start 

innan träningen börjar. Det fanns ingen praktisk möjlighet att göra detta i denna studie då det hade 

resulterat i ändrade klasser under tre veckor under hela skoldagen och bedömdes som ett för stort 

ingrepp i verksamheten. 

För att säkerställa att SmartDart-gruppen och datorgruppen på respektive skola fick identisk 

information (bilaga 1) skrevs ett manus till informationstillfället. Detta gjorde att informationen kunde 

ges av den person som närvarade och båda forskningsansvarigas närvaro ej var nödvändig för att 

eleverna skulle få likvärdig information.  

Träningsinstruktionerna till både SmartDart-grupp och datorgrupp hade en hög frihetsgrad. SmartDart-

gruppen fick bestämma spel själva samt hur de löste multiplikationerna i spelen. De kunde ta stöd och 

hjälp av multiplikationsruta eller av övriga gruppmedlemmar om de inte klarade av att lösa 

multiplikationen på egen hand. Datorgruppen fick bestämma vilka tabeller de ville träna på och vilka 

spel de använde till detta på datorn. Genom att ge mer styrda instruktioner där fler parametrar givits 

träningstid är det möjligt att resultaten skulle kunnat förbättras. I SmartDart-gruppen skulle det 

innebära att eleverna skulle uppmanas att resonera med varandra om räknestrategier, fas 2, i 

multiplikationsinlärning (Baroody, 2006) för att stärka upp inlärningen. I datorgruppen skulle det 

innebära att de inte fick välja multiplikationstabeller själva utan vara tvungna att träna på alla tabeller 

först för att sedan övergå till att träna de tabeller de var osäkrast på mot slutet av träningsperioden. Att 

begränsa frihetsgraden skulle emellertid kunna påverka elevernas upplevelse av träningen negativt. 

Kunskapsmätning: AG6 
Det instrument som mätte elevernas kunskaper, Diamant, har en hög reliabilitet då testet endast mäter 

antal korrekta svar. Dessutom finns inte rum för personen som rättar diagnosen att göra egna 

tolkningar av materialet vilket också ger bra reliabilitet.  

Materialet mäter elevernas kunskaper i multiplikation samt elevernas grad av automatiserad 

multiplikationsförmåga. I AG6 finns en tydlig instruktion hur testet skall genomföras samt hur lång tid 

eleverna har att genomföra testet (Skolverket, 2013). Om tiden överstiger maxgränsen på 6 min, 

indikerar detta att deras strategier troligtvis inte är tillräckligt bra samt att kunskaperna inte är 

automatiserade i tillräckligt hög grad. I föreliggande studie användes inte den tidsgräns som är angiven 

i AG6 utan eleverna fick bokföra den tid de använde, vilket gav möjlighet att registrera förbättring i tid 
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utan den psykologiska stress som en tidsgräns innebär. Att använda sig av den angivna tidsgränsen 

skulle kunnat gynna elever med tävlingsinstinkter, men det hade inneburit ett dilemma. Elever som 

redan anser att matematik är svårt kan ge upp innan de har börjat dessutom blir en del elever stressade 

av tidsgränser vid testsituationer och får då svårare att visa sina kunskaper. Därmed skulle en tidsgräns 

kunna innebära svårigheter i inhämtandet av data från dessa elever.  

Eftersom samma tester användes vid båda kunskapsmätningarna fanns en risk att eleverna memorerat 

svarens följd istället för att lära sig svaren på multiplikationerna. Då testen emellertid utfördes med ca 

4 veckors mellanrum är det dock mindre sannolikt att elever kunnat memorera svaren och på så sätt 

påverka resultatet i kunskapsmätningen. 

En annan möjlighet till insamlandet av data hade kunnat vara att låta alla göra AG6 anonymt och 

därmed frångå kravet på samtycke från vårdnadshavare, det hade räckt att tillfråga skolledning. Då 

hade den insamlade data på elevernas kunskaper varit bredare på gruppnivå, men det hade varit 

omöjligt att se förändringar på individnivå.  

AG6 var ett relevant mätverktyg och den tiden som eleverna hade på sig att träna mellan mättillfällena 

blev väl avvägd. Ett tydligt resultat kunde skönjas på den givna träningstiden. Om eleverna hade fått 

längre tid att träna med SmartDart respektive dator hade detta förmodligen påverkat upplevelsen av 

träningen då denna tillrättalagda form blir en relativt enahanda träning som egentligen inte passar för 

flertalet elever.  

Upplevelsemätning: Enkäter 
Reliabiliteten i de delar som mätte upplevelsen av träningen blir förmodligen relativt god, då 

utformningen av svarsalternativ med emojisar i enkäten inte gav utrymme för olika tolkningar av 

svaren. Validiteten däremot kan vara lägre då eleverna är relativt unga och förmågan att tänka tillbaka 

och värdera den sammanlagda upplevelsen av träningen kan ha varit svårt för många. Den sista 

träningen eller dagens humör kan ha påverkat den slutgiltiga värderingen av upplevelsen, vilket gör att 

enkäten eventuellt inte mäter vad den är avsedd att mäta. Under arbetets gång uppdagades att eleverna 

hade svårt att sätta ord på vad de ansåg vara bra respektive dåligt med olika arbetssätt och därför fanns 

det på den uppföljande enkäten alternativ för eleverna att välja mellan. Både alternativ som beskrev 

det som upplevts positivt och det som upplevts negativt, dessutom fanns möjlighet att skriva i egna 

alternativ. Båda grupperna fick instruktionen att de fick välja flera alternativ om de så önskade. Detta 

gav mer utförliga svar i den uppföljande enkäten, vilket skapade ett bredare underlag för att mäta 

elevernas upplevelse. De frågor då eleverna fick lista fördelar och nackdelar med de olika arbetssätten 

stärker förmodligen validiteten då eleverna fick stöd i att utveckla svaren kring sin upplevelse.  

Dagboken som datainsamlingsmetod hade ett stort internt bortfall, då det var många elever som inte 

fyllde i dagboken alla dagar. Därmed blev medelvärdena från dagboken inte valida. För att ge 

dagboken relevans hade det behövts en bättre uppföljning av läraren i klassrummet eller 

forskningsansvariga för att säkerställa att varje elev dokumenterade sin upplevelse dagligen efter 

avslutat träning.  

I delar av enkäterna uppstod ett problem då svarsalternativen var formulerade på ett sätt som kunde 

upplevas förvirrande för eleverna. Alternativet "säker" som var placerat i mitten kan mycket väl tolkas 

som bättre än alternativet "ganska säker" som var placerat till vänster om "säker" (bilaga 3). Då detta 

uppdagades var studien redan startad. För att lättare kunna jämföra resultat innan och efter träning stod 

svarsalternativen kvar i den avslutande enkäten (bilaga 5 & 6). Denna källa till feltolkning kan ha 

påverkat de svar som matades in och analyserades i SPSS och därmed påverkat analyssvaren hur 
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eleverna upplevde arbetet med matematik och multiplikationstabeller. Däremot har dessa variabler inte 

en avgörande betydelse för resultatet i studien. Då det blev tydligt att många elever saknade den 

metakognition som krävs för att skatta sig själva i ämnet matematik och multiplikation gav svaren i 

dessa frågor inget underlag till föreliggande studie. Felen i svarsskalan hade kunnat justeras om 

datainsamlingen föregåtts av en pilotstudie (Eliasson, 2013). Att inte genomföra en pilotstudie var ett 

aktivt val då studien skulle rymmas inom en given tidsram.  

Etiska reflektioner efter genomförd studie 
Under arbetets gång har Vetenskapsrådets etiska råd följts (Vetenskapsrådet, 2017). De elever som 

deltog i studien blev minimalt påverkade av studien. Träningen genomfördes som en naturlig del av 

undervisningen. Utvärderingarna gjordes i en kravlös anda för att inte orsaka obehag eller stress. Inga 

djupgående intervjuer kring deras tankar om matematik gjordes dels av tidsskäl, men även för att 

intervjuer kan väcka obehag om ämnet är svårt för eleven.  

Elever med skilda diagnoser och i olika funktionsnedsättningar finns i grupperna, men av etiska skäl 

var det inte en faktor i denna undersökning. Elevernas kunskaper och eventuella svårigheter i 

multiplikation syntes i AG6 och kunde användas som utgångspunkt i analyser.  

Generaliserbarhet 
Materialet från föreliggande studie har en begränsad generaliserbarhet då urvalet var ett 

bekvämlighetsurval. Mängden insamlade data får anses relativt god vilket trots urvalet kan tala för en 

viss generaliserbarhet. Emellertid finns en problematik i att de deltagande skolorna presterar i 

genomsnitt över rikets resultat på Nationella proven (Skolverket, 2018) och att urvalet därmed saknar 

en variationsbredd som överensstämmer med riket.  

I denna studie finns tendenser att SmartDart skulle kunna vara extra gynnsamt för vissa elever, men 

dessa resultat är inte generaliserbara, då ingående data om detta är för litet. Att vidare undersöka dessa 

tendenser skulle vara mycket intressant fortsatt forskning.  

  

Fortsatt forskning  

Förslag till fortsatt forskning skulle vara att utföra liknande studie med ett slumpmässigt urval där 

elevgruppernas ingående kunskapsnivåer överensstämmer vid studiens start, för att undersöka studiens 

två syften med större generaliserbarhet. 

Att komplettera studien med djupintervjuer av de elever som hamnar i gruppen extremvärden skulle 

kunna bidra till att undersöka huruvida det finns vissa elevgrupper eller elever i viss 

funktionsnedsättning som särskilt gynnas eller missgynnas av SmartDart som redskap. Ett annat 

intressant perspektiv att undersöka vidare är om SmartDart kan gynna elever som behöver utvecklas 

språkligt, genom att rikta undersökningen tydligare mot gemensamt resonemang kring sina lösningar i 

samband med träningen. 
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Sammanfattning  
Denna studie syftade till att undersöka materialet SmartDart och jämföra det med mer konventionella 

metoder för att utreda om det kan vara ett fullgott komplement till undervisningen i multiplikation. 

Studien syftade till att undersöka elevernas kunskaper men även deras upplevelse kring träningen med 

SmartDart. Då eleverna förbättrade sina kunskaper i multiplikation med hjälp av SmartDart i lika stor 

utsträckning som med dator visar det att materialet är ett fullgott komplement. Dessutom ansåg många 

elever som arbetade med SmartDart att träningen var lustfylld om än något rörig.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - den information som gavs till elever 

muntligt samt informationsbrev till 

vårdnadshavare  
 

SmartDart gruppen  

Visa SmartDart-tavlan  

Nu har vi fått tillgång till ett nytt material som vi vill testa tillsammans med er. Vi undrar hur 

det kan vara att jobba med detta i undervisningen och om ni tycker att man lär sig något med 

hjälp av det. Därför är era åsikter viktiga. Vi kommer behöva veta vad ni tycker innan och 

under tiden och efter kring tabellträning. Vi kommer att ställa lite frågor kring matematiken 

och ni får lösa några uppgifter i multiplikation före träningen och efter. Träningen kommer att 

pågå i tre veckor. Alla i klassen deltar i träningen och svarar på frågorna, men det är bara de 

elever som vi fått påskrift av föräldrar som kommer vara med i undersökningen. Ni skriver 

namn på allt men när vi samlar in allt sedan om tre veckor så kommer vi att radera alla namn 

och ersätta det med ett nummer. I alla undersökningar har man rätt att hoppa av när som helst. 

Det betyder att om ni ändrar er och inte vill att era resultat ska vara med i undersökningen så 

plockar vi bort det. 

Ni kommer att träna 15 min 4 ggr i veckan i grupper om tre som läraren bestämmer 

slumpmässigt (pinnar eller app). Efter träningen så skall ni skriva upp vilket spel ni körde och 

klistra ett klistermärke på den gubbe som bäst beskriver hur det kändes att träna just den 

dagen i en dagbok som ni får när vi börjar träna.  

Därefter visar vi var spelreglerna finns (inplastade med multiplikationsruta på baksidan) och 

var tavlorna kommer att sitta och att grupperna sätts samman.  

 

Datorgruppen  

 Nu har vi fått tillgång till ett nytt material som vi vill testa tillsammans med er. Vi undrar hur 

det kan vara att jobba med detta i undervisningen och om ni tycker att man lär sig något med 

hjälp av det.  

 Er grupp kommer att träna multiplikation med papper och penna eller dator de tre första 

veckorna och sedan arbeta med smartdart. Era åsikter viktiga för att kunna jämföra om 

smartdart är lika bra som andra arbetssätt. Vi kommer behöva veta vad ni tycker innan och 

under tiden och efter kring tabellträning. Vi kommer att ställa lite frågor kring matematiken 

och ni får lösa några uppgifter i multiplikation före träningen och efter. Träningen kommer att 

pågå i tre veckor. Alla i klassen deltar i träningen och svarar på frågorna, men det är bara de 

elever som vi fått påskrift av föräldrar som kommer vara med i undersökningen. Ni skriver 

namn på allt men när vi samlar in allt sedan om tre veckor så kommer vi att radera alla namn 
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och ersätta det med ett nummer. Det betyder att om ni ändrar er och inte vill att era resultat 

ska vara med i undersökningen så plockar vi bort det. 

 Du kommer att träna 15 min 4 ggr i veckan enskilt med papper och penna eller med dator på 

webbmagistern, multiplikation eller skolplus, multiplikation. Efter träningen så skall du skriva 

upp vilka tabeller du tränade på och klistra ett klistermärke på den gubbe som bäst beskriver 

hur det kändes att träna just den dagen i en dagbok som ni får när vi börjar träna. 

Brev till vårdnadshavare 

 

Hej,  

Vi studerar till speciallärare på Stockholms universitet och arbetar som speciallärare i XXXXXX. Vi har 

sett att elever har svårt att lära in multiplikationstabellerna och vi vill undersöka om de upplever det lättare 

och roligare att lära multiplikation med SmartDart som redskap. SmartDart är en magnetisk piltavla som 

erbjuder eleverna möjlighet att spela, samtala, samarbeta och röra sig lite i samband med inlärningen. Se 

smartdart.se för mer information.  

Undersökningen kommer att föregås av ett test i multiplikation samt några korta frågor där eleverna får 

svara på hur de upplever matematiken. Därefter följer tre veckor av regelbunden träning i 

multiplikationstabellerna, 15 min 4 ggr/vecka. Vissa elever kommer att börja med Smart Dart som redskap 

och vissa med datorn. Efter tre veckor görs ett avslutande test och därefter byter vi så att de som inte fått 

arbeta med SmartDart får en chans att göra det. Eleverna kommer även att få fylla i vad de tränat på efter 

varje pass och markera med ett klistermärke hur det kändes i en dagbok. 

Medverkan i själva studien är frivillig, men alla elever deltar i undervisningen 

Elevernas svar och resultat kommer att behandlas konfidentiellt, inga obehöriga får ta del av materialet. När 

undersökningen har genomförts färdigt kommer allt insamlat material att avpersonifieras i det fortsatta 

analysarbetet.  

Eftersom vi vänder oss till minderåriga i vår forskning behöver vi ett samtycke från er vårdnadshavare 

innan vi genomför undersökningen.  Vänligen skicka med ert godkännande påskrivet till skolan senast 

måndag 22/1–18. 

 

Tack för er medverkan  

Vänligen  

 

 

 

Hanna Österman  

Mail: hanna.osterman@outlook.com  

Tel: 0706973502 

 

Anna-Karin Nylander  

Anna-karin@nylander.se 

0706834980 

 

mailto:hanna.osterman@outlook.com
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Bilaga 2 – AG6, test på multiplikation 
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Bilaga 3 – inledande enkät, gemensam för båda 

grupper 
 

Namn:__________________________ 

 

1. Hur känns det att ha matematik?  

  

 

2. Hur känns det att träna på multiplikationstabellerna?    

 

 

 

3. Hur säker känner du dig när du arbetar med matematik? 

 

Mycket säker        Ganska säker        Säker          Ganska osäker    Mycket osäker 

 

 

4. Hur säker känner du dig när du arbetar med multiplikationstabellerna? 

 

Mycket säker        Ganska säker        Säker          Ganska osäker    Mycket osäker 
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5. Hur vill du jobba med matematik i skolan för att lära dig så mycket som 

möjligt? 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 – spelregler till SmartDart multiplikation 

1. Fler i rad 

Tag ett gemensamt underlag att färglägga.  Alla deltagare väljer var sin färg. Deltagarna kastar i 

turordning tre pilar på tavlan. Multiplicera resultatet (sektor x ring) för varje pil. Färglägg en av varje 

produkt du fått när du kastat. Om inte produkten finns kvar får man låta bli att färglägga.  

Du får 1 poäng för varje färglagd ruta. 

2 i rad av samma färg – 2 poäng, 3 i rad av samma färg 3 poäng , 4 i rad av samma färg 4  och så 

vidare.   

 Det gäller att få många rutor  i rad för att få fler poäng. 

 

Man får 10 – 20 sek att räkna ut varje multiplikation. Om man klarat 10 av sina multiplikationer utan 

att kika på multiplikationsruta så får man färglägga en extra valfri ruta. 

 

2. Störst först 

Kasta tre pilar på tavlan. Multiplicera resultatet (sektor x ring) för varje pil.  Addera resultatet för de 

tre pilarna. Bestäm i förväg tillsammans i gruppen vad som krävs för vinst i förväg, t.ex. Två 

omgångar, först till 500 poäng etc.  

 

Man får 10 – 20 sek att räkna ut varje multiplikation. Om man klarat av sina multiplikationer utan att 

kika på multiplikationsruta får man 5 extra poäng för varje.  

 

3. !00 

 Kasta tre pilar på tavlan. Multiplicera resultatet (sektor x ring) för varje pil.  Här gäller det att sluta så 

nära 100 som möjligt vid en spelomgång. T.ex  5 x 5 = 25,  6 x 8 = 48, 8 x 7 = 56.   

Man får 10 – 20 sek att räkna ut varje multiplikation. Om man klarat av sina multiplikationer utan att 

kika på multiplikationsruta så får man 3 extra poäng för varje att addera eller subtrahera från sitt 

resultat.  

Den som kommer närmast 100 vinner omgången. 

 

4. Hitta produkten 

Läraren delar ut tre produkter. Räkna ut vilka faktorer som ger dessa produkter tillsammans, ibland 

kan flera olika faktorer ge samma produkt. Kasta tre pilar på tavlan. Multiplicera resultatet (sektor x 

ring) för varje pil. Deltagaren som först ”fått” alla tre produkterna vinner. 

 

5. Stress 

Kasta tre pilar på tavlan. Multiplicerar resultatet (sektor x ring) för varje pil. Du har 15 sekunder på sig 

att räkna ut produkterna. Du får 1 poäng för varje rätt uträknad produkt. Först till 12 poäng vinner.  
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Bilaga 5 – avslutande enkät SmartDart 
 

Namn: 

 

1. Hur känns det att ha matematik?  

 

 

 

2. Hur känns det att träna på multiplikationstabellerna?    

 

 

 

3. Hur säker känner du dig när du arbetar med matematik? 

 

 

Mycket säker        Ganska säker        Säker             Ganska osäker           Mycket osäker 

 

4. Hur säker känner du dig när du arbetar med multiplikationstabellerna? 

 

 

Mycket säker        Ganska säker        Säker       Ganska osäker    Mycket osäker 
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5. Hur var det att arbeta med SmartDart? 

 

 

 

6. Vad var bra med att arbeta med smartdart?  

 

 Det var roligt 

 Varierande 

 Man fick arbeta tillsammans 

 Man kunde få hjälp av varandra 

 Man fick röra på sig 

 Annat, skriv på raden nedanför 

 

_____________________________________________________________ 

 

7. Vad var inte så bra med att arbeta med smartdart? 

 

 Tråkigt 

 Enformigt 

 Man var tvungen att jobba i grupp 

 Man fick inte tänka ifred 

 Det blev rörigt 

 Annat, skriv på raden nedanför 

 

_____________________________________________________________ 
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Bilaga 6 – avslutande enkät dator 
 

Namn: 

 

1. Hur känns det att ha matematik?  

 

 

 

2. Hur känns det att träna på multiplikationstabellerna?    

 

 

 

3. Hur säker känner du dig när du arbetar med matematik? 

 

 

Mycket säker        Ganska säker        Säker             Ganska osäker           Mycket osäker 

 

4. Hur säker känner du dig när du arbetar med multiplikationstabellerna? 

 

 

Mycket säker        Ganska säker        Säker       Ganska osäker    Mycket osäker 
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5. Hur var det att arbeta med dator?  

 

 

 

6. Vad var bra med att arbeta med dator 

 

 Roligt 

 Varierande 

 Skönt att jobba själv 

 Jag kan bestämma vilken tabell jag vill träna på 

 Det blev lugnt i klassrummet 

 Annat, skriv på raden nedanför  

 

 _____________________________________________________________ 

 

7. Vad var inte så bra med att arbeta med dator? 

 

 Tråkigt 

 Enformigt 

 Man fick mest jobba själv 

 Jag tränade mest på tabeller jag redan kunde 

 Inloggningsproblem eller andra datorproblem 

 Annat, skriv på raden nedanför 

______________________________________________________________ 
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