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 I

Sammanfattning 
 

Syftet med mitt arbete är att belysa vilka metoder som finns för att eleven ska lära sig 
multiplikationstabellen, och vikten av utantill kunnande av multiplikationstabellen 
för eleven. Arbetet tar upp viktiga faktorer som påverkar kunnandet av 
multiplikationstabellen t.ex. miniräknaren och forskning om minnet. För att kunna 
uppfylla mitt syfte intervjuade jag tre erfarna pedagoger som uttalar sig om detta. Jag 
studerade vad pedagogerna anser om utantill kunnande av multiplikationstabellen, 
vilka metoder de använder för att lära ut tabellerna och vad de anser om 
miniräknaren som hjälpmedel. Jag har också använt mig av litteratur som handlar 
om minnet och vad som finns för grund inom forskningen för inlärningen av 
multiplikationstabellerna. Genom en kvalitativ analys av mitt resultat har jag kommit 
fram till att utantill kunnande av multiplikationstabellen förenklar och underlättar 
för eleven. Det ger ett bra verktyg för eleven för en fortsatt utveckling inom 
matematik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Didaktiska metoder, Utantill kunnande, Miniräknaren, Automatisering av 
multiplikationstabellen 
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1. Inledning 
1.1Bakgrund  
Multiplikation är en viktig del i barns matematiska utveckling. Multiplikation utgör 
en av de fyra räknesätten och är därför en pelare i barnets matematiska utveckling. 
Under min tid som VFU-praktikant har jag upplevt att multiplikation är ett 
matematiskt begrepp som barn har svårt att förstå. Barn i mellanstadieålder har 
väldigt svårt att förstå principerna och räknelagen för multiplikationen. Ett exempel 
på detta är den kommutativa lagen. Så fort barnen lär sig multiplikationsprincipen 
måste de sedan lära sig tabellerna. Mitt intryck är att här är det många elever som 
fastnar, många elever upplever multiplikationstabellen som något krångligt och 
tråkigt.  
 
Jag har också en känsla av att många lärare underskattar hur viktigt 
multiplikationstabellerna är för barnets matematiska utveckling. Multiplikation 
hittar man i många olika matematiska sammanhang t.ex. bråk, problemlösning, 
geometri, ekvationer o.s.v. Därför är det oerhört viktigt att barnen så småningom får 
en bra grund i multiplikation och systematisera multiplikationstabellen. Detta är 
minst lika viktigt för division och delbarhet. En attityd som jag ofta mött under min 
tid som praktikant är att pedagoger tänker ofta så här; att barnen kommer att kunna 
multiplikationstabellen så småningom, man tänker att det är någonting som kommer 
att komma av sig självt, bara man tränar tillräckligt mycket på tabellerna. Jag anser 
att denna attityd kan utgöra ett hinder för att barn skaffar sig denna oerhört viktiga 
kompetens.  
 
En av orsakerna som också motiverar mig att skriva om multiplikation och 
multiplikationstabellen är min egen erfarenhet av det. Jag tyckte att det var 
fascinerande att lära mig multiplikation och multiplikationstabellen. Jag började med 
multiplikationstabellen redan i årskurs 3, då jag var nio år i Peru där jag kommer 
ifrån. Även om det var svårt så lärde jag mig multiplikationstabellen lite som en lek. 
Jag memorerade hela multiplikationstabellen från ett till tolv. Jag fick träna och 
rabbla upp dessa tabeller väldigt mycket. Min lärare tyckte att det enda att lära sig 
tabellerna på var att memorera dem. Än idag minns jag alla dessa tal, de sitter i 
huvudet och försvinner inte. Något som jag saknade ändå var lite roligare metoder 
när jag lärde mig dessa tabeller. 
 
En annan sak som jag har uppmärksammat förut är att de människor som har svårt 
med matematik över huvudtaget, ofta inte kan multiplikationstabellen utantill. Jag 
anser att elever som inte lär sig multiplikationstabellen utantill har sedan svårt med 
ämnet matematik eftersom multiplikation och multiplikationstabellen är kopplat till 
mycket i matematik och andra ämnen också. Detta orsakar problem i elevens 
fortsatta matematiska utveckling.  
 
Mycket har sagts och forskats om multiplikationstabellen. Det pågår en ständig 
diskussion om vikten av multiplikationstabellen för den matematiska utvecklingen 
hos barn. Det finns två strömmar i den här debatten. Dels är det forskning som säger 
att multiplikationstabellen är något som eleven inte behöver kunna utantill. Det finns 
ju olika hjälpmedel som barn kan använda sig av t.ex. Miniräknare. (Se. Malmer 
2002 i tidigare forskning) 
 
En annan del av den allmänna debatten säger att multiplikationstabellen är något 
som barnen måste kunna utantill. Detta underlättar för barns fortsatta matematiska 
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utveckling. Forskning visar också många olika didaktiska metoder för att lära sig 
multiplikationstabellen. Allt från metoder där man använder sig av fingrarna till 
sånger och ramsor om dessa tabeller. Det finns också många olika metoder för att öka 
förståelse av multiplikationsprincipen. Allt detta kommer också att presenteras i mitt 
arbete.   
 
1.2. Syfte  
Syftet med mitt arbete är att ta reda på vilka didaktiska metoder som används i 
skolan för att barnen ska lära sig multiplikation och multiplikationstabellen samt att 
belysa om forskning som finns kring automatisering av multiplikationstabellen och 
vilken roll som miniräknaren spelar för inlärningen av multiplikationstabellen. Mitt 
arbete vill också belysa hur stor roll multiplikationstabellen spelar för elevernas 
matematiska utveckling. Det sistnämnda är dock mycket svårt att bevisa men ändå 
värd att tangera. 
 
1.3 Frågeställningar 
För att uppfylla mitt syfte har jag följande frågeställningar: 

1. Vilka didaktiska metoder finns det för att barnen ska lära sig multiplikation 
och för att automatisera multiplikationstabellen? 

2. Vilka metoder använder de intervjuade pedagogerna? 
3. Vad har pedagogen för inställning till inlärningen och automatiseringen av 

multiplikationstabellen? 
4. Vad säger styrdokumenten? 
5. Vilken roll spelar miniräknaren som hjälpmedel för inlärningen av 

multiplikationstabellen? 
6. Vilken roll spelar minnet för inlärningen av multiplikationstabellen?  

 
1.4 Arbetets disposition 
I teoridelen kommer jag att behandla Vygotskys sociokulturella perspektiv på 
lärande.  
 
För att analysera min data kommer jag att utgå från tre olika perspektiv. Den första 
är multiplikationstabellen och vad pedagogerna anser om variation av 
undervisningsmetoder. Den andra indelningen är miniräknaren och den tredje utgår 
från vad pedagogerna anser om automatisering av multiplikationstabellen och hur de 
förhåller sig till det. 
 
I delen tidigare forskning presenterar jag olika undervisningsmetoder för 
multiplikationstabellen. 
 
Jag har också en rubrik som heter kursplanen i matematik där jag tar upp det 
viktigaste som har att göra med multiplikationstabellen.   
 
Jag presenterar också forskning som har att göra med minnet. Denna del handlar om 
hjärnforskning i samband med didaktiska frågor. 
 
I metodologi delen tar jag upp frågor som har att göra med mina intervjuer, val av 
metod, den etiska aspekten och validiteten av min metod. Här tar jag upp bland 
annat varför jag valde bort en pedagog.  
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Resultat delen delar jag upp i tre delar; här tar jag upp vilka metoder pedagogerna 
använder och hur pedagogerna förhåller sig till variation. Jag tar också upp 
miniräknaren och vad pedagogerna tycker om multiplikationstabellen och hur de 
förhåller sig till det. 
 
Min nästa punkt heter slutsats och här besvarar jag mina forskningsfrågor. Jag 
skriver om vilka metoder det finns för att barnen ska lära sig multiplikation och 
multiplikationstabellen. Jag skriver också om de metoder som de intervjuade 
pedagogerna använder och vilken inställning de har till automatiseringen av 
multiplikationstabellen. Här tar jag upp vad kursplanen i matematik säger om 
multiplikationstabellen. Dessutom skriver jag om miniräknaren och minnet och deras 
betydelse för inlärningen av multiplikationstabellen.   
 
I min diskussion tar jag upp automatiseringen av multiplikationstabellen utifrån vad 
litteraturen och de intervjuade pedagogerna säger. Jag diskuterar miniräknaren och 
kursplanen. En punkt som jag också diskuterar är undervisningsmetoder där jag 
föreslår egna idéer och tankar om olika metoder. Min diskussion genomsyras av 
Vygotskys sociokulturella perspektiv. Sist har jag en sammanfattning av mitt arbete, 
didaktiska konsekvenser och förslag på vidare forskning. 
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2. Teori  
Först definierar jag begreppen; Automatisering av multiplikationstabellen, metod och 
tabell. Sedan presenterar jag Vygotskys sociokulturella perspektivet som min 
övergripande teori. Min analytiska teori utgår från tre olika punkter; variation, 
miniräknaren och vad pedagogerna anser om automatiseringen av 
multiplikationstabellen. I tidigare forskning presenterar jag bland annat forskning 
om minnet, miniräknaren och undervisningsmetoder från olika didaktiker. Här har 
jag också kursplanen i matematik. 
 
2.1 Definition av begrepp  
2.1.1 Automatisering av multiplikationstabellen 
Med detta menar jag att eleven behärskar multiplikationstabellen. d.v.s. att eleven 
kan tabellen utantill. Enligt Löwing och Killborn (2003) innebär behärskningen av 
multiplikationstabellen att kunna dem utantill.  
2.1.2 Metoder  
Med metoder menar jag undervisningsmetoder som används för att eleven ska lära 
sig multiplikationstabellen 
2.1.3 Tabell  
Med tabell menar jag enbart multiplikationstabellen. Det vill säga något slags tabell 
där det står kombinationerna från 1*1 till 10*10 och dess resultat. 
 
 
2.2  Övergripande teori/ Det sociokulturella perspektivet 
I ”Barns språkutveckling” menar Anders Arnqvist (1993) att man kan se barns 
utveckling från olika perspektiv och varje perspektiv ger olika synvinklar och infall 
om hur barn utvecklas. Författaren menar att det finns olika teorier som förklarar 
barns utveckling. En del teorier beskriver detaljerat vad som händer när barn 
utvecklas. Andra teorier beskriver barns utveckling på ett mer övergripande sätt. 
Vidare hävdar författaren att inom de kognitiva teorierna hittar man Vygotsky och 
Piaget som förespråkare. Dessa forskare har många gemensamma åsikter i deras 
teorier men också olika aspekter som skiljer deras teorier åt. (Arnqvist, 1993) 
  
Leif Vygotsky formulerade teorin om det sociokulturella perspektivet. Denna teori 
tillhör den kulturhistoriska skolan och ser inte människan som en individ som är helt 
isolerad från sin omgivning, utan människan är en individ som är kopplad till en 
kultur och en historia. Enligt Vygotsky och utvecklingspsykologin är det viktigaste att 
kunna förklara kopplingen mellan barnens olika grundläggande funktioner och det 
som de vuxna vill förmedla till barnen. Dessa funktioner handlar t.ex. om logiskt 
tänkande och förmågor vad det gäller språket. (Arnqvist, 1993) 
 
Vygotsky trodde att de egenskaperna som en vuxen har, inte kan förklaras utifrån 
medfödda egenskaper. Det logiska tänkandet kan till exempel inte förklaras genetiskt 
sett, att vi har det i våra gener från våra föräldrar. Detta och andra egenskaper får 
barnet däremot genom det kulturella arvet. Redan vid födelsen vill barnen försöka 
kommunicera med den kultur de föds i. Barnet vill försöka passa in i de kulturella 
mönstren som de födds i. I detta sammanhang är språket någonting som betyder 
oerhört mycket för barnet. Det är språket som barnen använder sig av för att 
utvecklas. (Arnqvist, 1993)  
 
 
Arnqvist ( 1993) beskriver detta  
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Den aspekt av kulturen som i detta samanhang är betydelsefull 
är språket. Det är med språket som verktyg som det mänskliga 
tänkandet utvecklas. (s. 35-36 )  

 
Det grundläggande i Vygotskys teori är att viktiga ”psykiska funktioner” hos barn 
utvecklas i sociala situationer och sociala aktiviteter. Detta gör att det som upplevs i 
ett socialt samanhang blir sedan till en inre erfarenhet. Dessa psykiska funktioner är 
t.ex. minnet. Det som barnet upplever i ett socialt samanhang och i samarbete med 
andra barn går över till psykiska funktioner. Denna utveckling sker alltså utifrån och 
in, från det yttre till det inre och ”från det sociala till det individuella”. (Arnqvist, 
1993)  
 
Enligt Vygotsky är språket ett verktyg som människor använder för att kommunicera 
och utvecklas. Barns utveckling går från det sociala till det individuella. Författaren 
menar att Vygotskys och Piagets teorier skiljs åt här. För Piaget går barns utveckling 
från det individuella till det sociala. Dock är det några punkter som sammanför båda 
forskare. Dels är det här att både Vygotsky och Piaget anser att barnen är aktiva 
individer som söker och utforskar sin omvärld. De är nyfikna och vill interagera med 
sin omgivning. Båda forskare anser att språket fungerar som ett verktyg för 
”kognition och kommunikation”. Språket är alltså något väldigt viktigt som utvecklas 
i ett socialt sammanhang och inte i ett tomrum. (Arnqvist, 1993)  
 
2.3 Analytisk teori 
En teori jag har är att eleven upplever multiplikationstabellen som något krångligt 
och tråkigt. Anledningen till detta kan vara att det råder en brist på variation i 
undervisningsmetoder. Detta gör att eleven tappar motivationen ganska fort. Eleven 
hamnar i en ond cirkel och inte vill lära sig längre detta moment.  
 
Angående hjälpmedel så är min teori att det pågår ett missbruk av miniräknaren. 
Många pedagoger har en positiv inställning till olika hjälpmedel som miniräknaren 
och man kanske inte vet vilka risker det finns vid användandet av detta hjälpmedel. 
Jag hävdar att det är svårt att kontrollera användandet av miniräknaren i 
klassrummet på grund av att antalet elever är många i ett klassrum vilket försvårar en 
riktig kontroll av läraren över hur elever använder miniräknaren. 
 
En annan sak som är värd att ta upp är vad pedagogerna tycker om automatiseringen 
av multiplikationstabellen. Jag anser att attityder som inte främjar en automatisering 
av multiplikationstabellen hos pedagogen kan vara en stor bromskloss för eleverna. 
Sådana attityder kan vara att pedagogen tycker att eleven inte behöver kunna 
multiplikationstabellen utantill därför att det finns hjälpmedel att använda sig av. 
Pedagogen alltså underskattar hur viktigt automatiseringen av 
multiplikationstabellen är för den matematiska utvecklingen. 
 
2.4 Tidigare forskning 
I ”Matematik-didaktik för grundskolan” menar Jan Unenge (1998) att multiplikation 
kan vara väldigt svårt att förstå för många elever. Det finns tre olika sätt att se på 
multiplikation. Det första är att man kan se multiplikation som en upprepad addition. 
Detta ser man klart och tydligt i en tallinje.  
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Bild.  
  
 
 
 
2*3= 2+2+2 = 6 
 
Det andra sättet att se multiplikation är den så kallade produktmängden menar 
författaren. Det är när man ser produkten av två olika mängder. Om man t.ex. bildar 
danspar med tre pojkar och två flickor. Då kan man bilda sex par, under förutsättning 
att det finns en pojke och en flicka i varje par.  
 
 
Bild.             P 
   F 
 P 
   F 
 P 
 
                        
 
Ett annat sätt att se multiplikation är att detta räknesätt kan uttryckas genom en 
ordnad mängd t.ex. i rader och kolumner.  
 
Bild  
 
 
 
 
 
 
2*3 = 3*2 = 6 
 
Det första sättet att se multiplikationen på är enkel att förstå. Ibland tenderar elever 
att bara se en upprepad addition istället för att använda multiplikationstabellen. Som 
lärare måste man påminna sina elever om hur viktiga tabellerna är. En upprepad 
addition som i: 6,12, 18, 24 är egentligen olika tal delbara med 6. Den andra metoden 
måste man se utifrån mängdläran. Författaren menar att den här metoden helst ska 
ses som en laborativ metod. Den här metoden är väldigt bra för att kunna förstå 
multiplikationsprincipen. (Unenge, 1998)  
 
I Unenge (1998) Kritiserar Hans Freudentahl tankarna om mängdläran för 
undervisning om multiplikation. Författaren provade en uppgift som har sin grund i 
mängdläran. Denna uppgift provade han hos elever i åldrar 9-11 år. Författaren var 
väldigt förvånad över hur svårt barnen kan ha med denna enkla metod. Uppgiften är 
följande: 
 

   0      1       2       3       4       5       6       7       8       9     10 
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Mellan tre städer a, b och c går olika vägar. Mellan a och b går tre vägar. Och mellan b 
och c går två vägar. På hur många olika vägar kan man färdas mellan a och c? (från 
Unenge 1998) 
Bild  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författaren anser däremot att denna metod fungerar bra som en laborativ metod som 
underlättar för eleverna. Eleverna har då lättare att se hur multiplikation fungerar. 
(Unenge, 1998) 
 
I ”Utematte, för meningsfullt lärande förskoleklass-skolår 3” förklarar Ingrid Ohlsson 
och Margareta Forsbäck (2006) hur viktigt det är att barnen lär sig saker utomhus. 
Författarna menar att många utomhusaktiviteter kan användas med många fördelar 
för att kunna lära sig matematik. Utomhusaktiviteter passar de flesta barnen då 
barnen behöver ”springa av sig”. Grupparbeten och till och med laborationer kan 
mycket enklare göras utomhus än inomhus. Oftast har man begränsat utrymme 
inomhus.  
 
Olsson och Forsbäck (2006) föreslår flera utomhus aktiviteter för att lära sig 
multiplikationstabellen. Syftet med dessa aktiviteter är att genom samtal, ge barnen 
en bättre förståelse för multiplikationstabellen. Som material används oftast olika 
föremål från naturen till exempel blad kottar och stenar etc.  
 
2.4.1 Aktivitet/lek (från Olsson och Forsbäck 2006) 
Barnen ska åka slalom. De står som ”koner”. De som står som koner har ett antal 
saker i sina händer. I förväg ska man bestämma vilken tabell som barnen ska träna 
på. Om barnen t.ex tränar på sexans tabell får de passera förbi varje kon bara när de 
svarar rätt. Kan de svaret, det vill säga antal saker konerna har i sina händer gånger 
sex, så kan de fortsätta till nästa kon tills de kommer till målet.  
 
Olsson och Forsbäck (2006) menar att aktiviteter som den här är mycket viktiga ur 
ett variationsperspektiv och att alla utomhus aktiviteter måste utvärderas i 
klassrummet. Dessa lekar eller aktiviteter behöver följas upp. Varje aktivitet måste 
också kompletteras med uppgifter i klassrummet.  
 
2.4.2 Multiplikation på taktilt vis 
Bertil Mattfolk, Jan Nordin och Lennart Sund skriver på www.ncm.gu.se/namnaren 
att multiplikationstabellerna kan barnen lära sig med hjälp av fingrarna. Författarna 
menar att den metod de visar är ett exempel på att eleven kan lära sig saker 
mekaniskt. Har barnen lärt sig hur den här metoden fungerar så kan de räkna hur 
långt som helst. Många elever har svårt med att lära sig tabellerna eftersom de är 
abstrakta. Med den här metoden kan de kontrollera med fingrarna och räkna. Denna 

a b c 
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metod uppskattas väldigt mycket av många barn inte minst för att fingrarna har man 
alltid med sig.  
 
2.4.3 Tabellerna 6*6 till 10*10 (från ncm. gu.se-nämnare) 
Lillfingrarna får värdet 6 sedan får ringfingrarna värdet 7. Långfingrarna får värdet 8, 
pekfingrarna 9 och tummarna får värdet 10. Om man vill räkna 8*7 t.ex. då sätter 
man ihop långfingret från vänstra handen och ringfingret från högra handen. 
Fingrarna som sätts ihop plus fingrarna under de är värda 10. Sedan ska man 
multiplicera fingrarna ovanför fingrarna som sätts ihop. I vårt exempel med 8*7 så är 
fingrarna som sitter ihop och de undre, värda 50, eftersom varje finger är värd 10. 
Sedan har vi 2 fingrar i den vänstra handen och 3 i den högra handen, detta ger 
2*3=6. Det totala resultatet blir alltså 50+6=56.  
(se bilaga 2) 
 
2.4.4 Tabellerna i olika steg 
Löwing och Kilborn (2003) anser att eleven ska behärska multiplikationstabellen 
upptill 10*10. För att eleven ska lära sig att behärska multiplikationstabellen måste 
den söka efter mönster och strukturer i tabellen. Det underlättar för eleven. Detta i 
sin tur ökar förståelse för tabellerna av eleven. Till exempel 2*7=7*2. Här utnyttjas 
den kommutativa lagen vid multiplikation. Andra mönster hittar man t.ex i 
kvadraterna: 2*2, 3*3, 4*4 osv. andra viktiga mönster i tabellen är t.ex. ettans tabell 
där 1*1, 1*2, 1*3 o.s.v. har givna svar. Ett annat mönster hittar vi i 10:ans tabell, där 
produkten mellan ett tal med 10 är lika med samma tal med en nolla till höger t.ex. 
8*10=80. De flesta eleverna klarar av tvåans tabell det vill säga dubbelt så mycket. 
Efter alla dessa strukturer så finns det bara ”28 kombinationer kvar att lära sig”. 
 
Bild 
3*3       

4*3 4*4      

5*3 5*4 5*5     

6*3 6*4 6*5 6*6    

7*3 7*4 7*5 7*6 7*7   

8*3 8*4 8*5 8*6 8*7 8*8  

9*3 9*4 9*5 9*6 9*7 9*8 9*9 

 
Vidare hävdar Löwing och Kilborn (2003) att de resterande 28 kombinationerna har 
andra egenskaper att beakta t.ex. ”om minst ett av talen är ett jämt tal, så är 
produkten ett jämt tal”. och ”om båda talen är udda så är produkten ett udda tal”. En 
annan sak att tänka på är delbarheten med 3 (3, 6, 9) t.ex. 3*7=21, 2+1=3. Här är en 
av faktorerna delbar med 3, därför blir summan av siffrorna i resultatet 3, alltså 
2+1=3. En annan sak att tänka på är att ”Ett jämt tal som multipliceras med 5 ger en 
produkt som slutar med 0”. På samma sätt ”Ett udda tal som multipliceras med 5 ger 
en produkt som slutar på 5”. Alla dessa egenskaper hos de resterande 28 produkter 
har viktiga aspekter som kan diskuteras med eleven och som kan göra att eleven ökar 
sitt tal uppfattning.  
 
Löwing och Kilbord (2003) presenterar också en metod för att öva 
multiplikationstabellen. Den här metoden ger färdighetsträning. Denna metod bör 
däremot börjas med de föregående momenten. I ett första steg får eleven en tabell 
som ser ut som bilden här. 
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Bild 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 

 
 
Eleven får ett blad med följande uppgifter.  
Bild  
1*4=___ 3*3=___ 1*3=___ 4*4=___ 

2*1=___ 4*2=___ 2*3=___ 2*2=___ 

2*4=___ 3*1=___ 1*2=___ 3*4=___ 

4*1=___ 3*2=___ 4*3=___ 1*1=___ 

3*2=___ 2*2=___ 2*4=___ 3*3=___ 

 
Eleven får då lösa dessa uppgifter till en början med hjälp av denna tabell. Dessa blad 
är varierande och i detta steg så får det vara upp till 4*4. Eleven får så att säga kolla i 
tabellen och skriva resultatet. Eftersom eleven får samma tal gång på gång så får han 
börja komma ihåg resultatet. Efter ett antal blad så borde eleven kunna alla utantill. I 
ett nästa steg så ökar man upp till 5*5 samtidigt som eleven får en ny tabell där alla 
de kombinationer han / hon kan är borttagna. På det sättet så får eleven träna det 
han kan plus en ny kombination d.v.s. upp till 5*5, och så fortsätter man uppåt till 
9:ans tabell. (Löwing & Kilborn, 2003) 
 
Löwing och Kilborn (2003) hävdar att denna metod är ”enkelt att genomföra” och ger 
goda resultat. Dessutom fungerar den här metoden utmärkt för att individualisera 
eftersom varje elev går i sin egen takt och vet vad de ska göra. Denna metod kan 
också varieras på olika sätt och det är upp till läraren att hitta på variationer. Denna 
metod är beprövad med förvånande bra resultat. Författarna och några lärare deltog i 
ett projekt där resultatet blev positivt överraskande. Författarna blev positiv förvånad 
över hur snabbt barnen lärde sig tabellerna. I detta projekt deltog 75 elever som kom 
från hjälpklasser d.v.s. elever som redan hade svårigheter. Eleverna totalt spenderade 
en effektiv tid på 2 och en halv timme var och en. Vidare menar författarna att denna 
metod har en ”månghundraårigt tradition av utantill inlärning som bygger på att man 
övar ett fåtal nya uppgifter i sänder tills dessa behärskas”. (s. 112) 
 
Vidare menar författarna att denna metod anses vara tråkigt av många, men det 
beror på hur metoden används och hur man varierar den. Samtidigt vill författarna 
”Varna för missuppfattningen att förståelse i sig direkt leder till färdighet. Det är 
sällan fallet”. (Löwing & Kilborn, 2003, s. 112) 
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2.5 Styrdokument/Kursplanen i matematik 
I Kursplanen i matematik står det att eleven ska ha tillräckliga kunskaper i 
matematik för att han/hon ska klara samhällslivet. Eleven ska kunna han klara av att 
hantera det ökande informationsflödet i samhället. Undervisningen i matematik ska 
ge eleven en tillräckligt bra grund för att klara sig i vardagliga situationer. Denna 
grund ska också hjälpa eleven att få kunskaper i andra ämnen. 
Matematikundervisningen ska vara ”intresseväckande” för eleven. Eleven ska också 
kunna uppleva en ”tillfredställelse och en glädje” när den lär sig matematik. Eleven 
ska bland annat se samband och mönster och ”kommunicera matematik”. All 
undervisning skall göras i ”meningsfulla och relevanta situationer”.  
 
Vidare står det i kursplanen i matematik, under rubriken ”mål som eleverna längst 
ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret” att eleven ska förstå de olika 
räknesätten och förklara dessa räkneoperationer med hjälp av ”konkret material”. 
Eleven ska ”kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten” om talet befinner sig i 
tal-området 0-20. Ett av målen som eleverna ska uppnå i slutet av femte skolåret är 
att eleven ska ”förstå” och använda sig av de fyra räknesätten samt ska eleven kunna 
se talmönster. Eleven ska också kunna räkna i huvudet med naturliga tal. Eleven ska 
använda sig av ”skriftliga räknemetoder” och miniräknaren. Miniräknaren ska vara 
ett hjälpmedel för att eleven ska kunna ta till sig matematiska kunskaper.  
 
2.6 Minnet 
I ”T 2007, Svenska elevers matematik kunskaper”, står det om arbetsminnet och dess 
roll i elevers lärande. I T 2007 menar Adams och Hitch att minnet består av tre delar, 
den exekutiva funktionen, den fonologiska loopen och de visuellt spatiala 
funktionerna. Den exekutiva funktionen är den viktigaste av de alla. Den utför olika 
operationer som att ”hämtar data från långtidsminnet”. Den gör ett 
koordinationsarbete mellan de andra två funktioner och dirigerar uppmärksamheten 
på rätt sak, d.v.s. de data som hanteras just i det ögonblicket. Den fonologiska loopen 
är den som gör att tal blir till ord och så småningom till meningar. Den översätter 
ljud och omvandlar den till meningar med betydelse. Den här delen av arbetsminnet 
arbetar konstant. Om det handlar t.ex. om en aritmetisk uppgift så är den fonologiska 
loopen den som sparar alla delresultat. Den visuella och spatiala informationen är 
den som sparar eller lagrar allt som är visuellt. I aritmetiska uppgifter t.ex. så 
förekommer alltid dessa inslag. 
 
I T 2007 menar De Stefano och LeFevre att talfakta är en ”färdighet” som gör att den 
exekutiva funktionen kan hämta information och data från långtidsminnet. Denna 
funktion belastar inte de andra två funktionerna. Detta gör att de andra två 
minnesfunktionerna kan spara mer data. Dock är snabbheten en avgörande aspekt 
när det gäller funktionernas arbete, eftersom de kan hålla information en kort stund. 
 
Vidare menar De Stefano och LeFevre att vid aritmetiska uppgifter är den exekutiva 
funktionen den som är mest aktiv medan den fonologiska loopen arbetar med själva 
beräkningarna eller procedurerna. Vid beräkningar som sker i steg så är belastningen 
stor på den fonologiska loopen. Men när den så kallade talfakta används är 
belastningen väldigt låg och ibland ”ingen alls”. Författaren menar att den visuellt 
spatiala funktionen hittills inte har studerats tillräckligt mycket, man vet helt enkelt 
lite om denna funktion. Vid invecklade beräkningar är den exekutiva funktionen 
väldigt engagerad. Belastningen på den är alltså stor, d.v.s. att ju mer minnessiffror 
att komma ihåg desto mer belastad den exekutiva funktionen blir.  
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Bentley (T 2007) menar att ”om eleven inte har utvecklat talfakta så belastas deras 
arbetsminne i högre grad vid beräkningar”. Och detta i sin tur gör att själva 
beräkningen tar all energi från arbetsminnet. Uppmärksamheten riktas därför till det 
som inte är centralt i undervisningen  
 

Om undervisningen behandlar exempelvis geometriskt innehåll och 
en beräkning ingår, så kommer de elever, som inte utvecklat talfakta, 
att behöva lägga en stor del eller hela sin uppmärksamhet på själva 
beräkningen och liten eller ingen alls på det geometriska innehållet.  
(Skolverket, 2007, s.18)  

 
I T 2007 beskrivs en undersökning som gjordes i lilla Edet. Den visade att hälften av 
eleverna i årskurs 7 hade utvecklat ”beräkningsprocedurer som var optimala för 
arbetsminnet”. I och med detta så hade eleverna bra grund för ett fortsatt utveckling. 
Denna undersökning visade också att den matematiska och didaktiska forskningen 
kan utnyttja all järnforskning som finns för att nå ett bra resultat. Hjärnforskningen 
visar sig gång på gång att den har betydelse för arbetsminnets roll när det gäller 
didaktiska aspekter. Arbetsminnet och dess funktionella delar spelar en stor roll vid 
utveckling av aritmetiska procedurer hos elever.  
 
I ”minnet, lagerhus, uppfinnarverkstad eller konstnärsateljé” skriver Olof Magne 
(1995) om vad som är utmärkande vid inlärning. Författaren menar att det är två 
processer vid inlärning. Den ena heter assimilation och den andra heter 
ackommodation. Dessa namn kommer ursprungligen ur Piagets teori om lärande. 
Genom assimilation så tar eleven till sig information om den matematiska uppgiften 
som han/hon ska utföra. Eleven försöker skapa sig en bild av problemet och två olika 
mönster kan uppmärksammas. Den duktiga eleven skiljer mellan viktig och oviktig 
information. Eleven till och med återberättar de viktiga delarna av uppgiften för att 
sedan lösa det. Han/hon är koncentrerad på de viktiga delarna i uppgiften och löser 
den. De svaga eleverna lägger däremot sin energi på att skilja åt de olika delarna av 
uppgiften. En annan viktig aspekt med den duktiga eleven är att de förkortar sina 
strategier ju mer de utför samma sorters uppgifter.  
 
Magne (1995) menar att motivationen är också en viktig aspekt som ligger utanför 
själva inlärningen. En förutsättning för all inlärning är att man måste jobba hårt för 
att nå ett mål. Det krävs en ansträngning av den som lär sig för att kunna lära sig 
något. Detta är en grundregel för hämtande av kunskap. Det krävs en medvetenhet 
och en vilja för att kunna lära sig nya saker. Man kan till och med lära sig något som 
man inte tycker om. Det spelar alltså ingen roll vad man tycker om uppgiften. 
 
Freudenthal i Magne (1995) menar att matematiken är som ett ämne som man lär sig 
genom att öva mycket men eleverna bör också använda sig av många olika metoder 
för att lära sig matematik. Matematik lär man sig genom att ta till sig relevanta 
principer I följande uppgiften;  0*8=0 är mer intressant för eleven att veta varför 
resultatet blir 0 än själva resultatet. 
 
Det finns olika hypoteser om korttidsminnet och långtidsminnet. Bland annat så 
finns det hypotesen om de tre lagrings utrymmen. Dessa utrymmen kallas för 
sensoriskt register, korttids register och långtidsregister. I det sensoriska registret 
registreras alla intryck man får. Korttids registret heter ofta i litteraturen 
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korttidsminne, arbetsminne och närminne. Sättet att se på det här har en tidsmässig 
aspekt. Frågan är hur lång tid måste det gå från den första exponeringen tills det 
lagras i långtidsregistret. Funktionellt ser det ut så här; efter att första intrycket 
kommer till det sensoriska registret, går den över till korttids registret för att sedan 
lagras i långtidsregistret. (Magne, 1995)  
 
Atkinson och Shiffrin i Magne (1995) menar att det är svårt att särskilja korttids 
registret från långtidsregistret. Författarna menar att data som registreras är svårt att 
bedöma när den är i korttidsminnet eller i långtidsminnet. Många definierar 
korttidsminnet som ett utrymme där informationen tappas ganska snabbt och 
långtidsminnet som en plats där inforationen tappas saktare.  
 
Ett bättre ord för korttidsminnet är arbetsminne menar Badley i Magne (1995) 
Författaren hävdar också att arbetsminnet är ett system som jobbar och bearbetar 
data, information och intryck. Denna information tas till av en inlärare och hjälper 
den att förstå och tänka.  
 
Modellen om de tre registren har flest anhängare och förespråkare. Den fungerar så 
här: När ett intryck fås av individen, till exempel siffran 3 i en affär, börjar då en 
Process i ögat där det sker en första intryck sedan sker en filtrering till korttids 
registret. Det intrycket man får försöker inläraren matcha med lagrade modeller i 
långtidsregistret. Denna information passerar och bearbetas av korttids register hela 
tiden. Om 3:an i affären känns igen av långtidsregistret så är det inga problem. Men 
om siffran 3 är olikt alla andra 3:or inläraren har sett förut, det vill säga en helt ny 
intryck, så sker en bearbetning i korttidsminnet. I korttidsminnet så kan inläraren 
repetera siffran 3. Det betyder att det sker en bearbetning. Sedan organiseras och 
lagras den nya 3:an i långtidsregistret. (Atkinson & Shiffrin i Magne, 1995)  
 
2.7 Miniräknaren 
I ”Huvudräkning, en inkörsport till matematiken” skriver Madeleine Löwing och 
Viggo Kilborn (2003) om varför eleverna borde kunna huvudräkning. Författaren 
menar att under de sista åren så har krångliga beräkningar med algoritmer ersattes 
mer och mer med användandet av miniräknaren. Men trots många år av 
användandet av miniräknaren så har de stora fördelarna varit marginella. Många 
menar att huvudräkningen däremot har tagit en större plats i undervisningen.  
 
Löwing och Kilborn (2003) förklarar bland annat skillnaden mellan algoritmräkning 
och huvudräkning. Författarna menar bland annat att algoritm räkningen följer ett 
mönster och man behöver inter fundera över vad det är man gör, bara man följer 
systemet i algoritmen så får man det rätta svaret. Huvudräkningen däremot gör 
eleven mer aktiv. Den duktiga eleven som kan huvudräkning använder sig av olika 
strategier och metoder för att lösa uppgiften. Eleven väljer sen den metoden som 
passar bäst för uppgiften. Något som är viktigt här är att den duktiga eleven väljer 
den enklaste metoden som belastar arbetsminnet minst.  
 
Skillnaden mellan algoritm och huvudräkningen är mycket större när det gäller 
multiplikation. För att utföra en enkel multiplikation som t.ex 68*72 måste man 
utföra den i olika steg om man ska använda en algoritm. Först måste man 
multiplicera 2*8 sedan 2*6 sen 7*8 och 7*6, och till slut måste man göra en addition 
för att få ett resultat. Beräknar man det i huvudet så kan man göra det på ett annat 
sätt: (2+70)*(8+60) 2*8+ 2*60 sedan multiplicerar man 7*8+7*60. Till slut så löser 
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man dessa tal och då får man svaret. I denna lösning använder man sig av den 
distributiva lagen i multiplikation. Nackdelen med dessa typer av uppgifter är att en 
elev som är svag med siffror har svårt med dem. Därför är det viktigt att 
individualisera huvudräkningen. (Löwing & Kilborn, 2003) 
 
Grundläggande kunskaper gällande multiplikation och division är både 
multiplikations och divisionstabellen. En enkel multiplikation som 9*8 kan vara 
väldigt svår om man inte behärskar tabellerna. Ännu svårare blir det om 
multiplikationen sker i olika steg där man måste ta hänsyn till minnessiffror eller när 
man ska utföra en huvudräkning. Både multiplikation och division är svårare än 
addition och subtraktion. De sistnämnda två räkneoperationer kan listas ut av eleven 
med hjälp av fingrar eller något konkret material vilket inte är fallet vid 
multiplikation. Därför måste eleven behärska tabellerna för att klara sig. (Löwing & 
Kilborn, 2003) 
 
Vidare menar författarna att när eleven har börjat lära sig addition och subtraktion är 
det ganska vanligt att eleven använder sig av fingrarna som hjälpmedel. Men när 
eleven möter stora uppgifter eller matteproblem så vill eleven gärna fortsätta 
använda sig av fingrarna. Detta är något som blockerar arbetsminnet som behövs för 
att utföra viktigare delar av uppgiften. Därför är det viktigt att eleven ska ”behärska 
multiplikations- och divisionstabellerna”. (Löwing och Kilborn, 2003, s. 101) 
 
I ”Alla kan lära sig matematik” hävdar Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck (2008) 
att eleverna ”måste lära sig multiplikationstabellerna så att de blir automatiserade” 
och när eleven väl har lärt sig tabellerna så måste han/hon träna på dem lite då och 
då annars är det stor risk att eleven glömmer dem. Vidare menar författarna att det är 
många som ifrågasätter användandet av miniräknare, men faktum är att 
”miniräknaren är ett av de bästa hjälpmedlen för att lära sig matematik”(s. 63).  
 
Miniräknaren kan användas till att t.ex. lära sig talkamrater, positionssystemet och 
multiplikationstabellen. Det handlar bara om ”hur man använder den”. Författarna 
menar också att det ibland finns barn som vill använda miniräknaren istället för 
huvudräkning eller överslagsräkning. Detta ska vi vara uppmärksamma på som 
lärare. Allt kan förstås missbrukas menar författarna. (Olsson & Forsbäck 2008) 
 
I ”Bra matematik för alla, nödvändigt för elever med inlärningssvårigheter” anser 
Gudrun Malmer (2002) att matematiken har nått en punkt där tänkandet står i 
centrum och kravet på att eleven ska klara av analys, generalisering och att dra 
slutsatser ökar. Detta kommer att betyda i framtiden att kravet på mekaniserade 
beräkningar av eleven blir mindre och mindre. Teknik och hjälpmedel kommer att 
göra det arbetet. I Malmer (2002) anser Fritz Wigforss att huvuduppgiften i 
matematikundervisningen ska sätta tänkande och förståelsen av ämnet i första hand. 
All mekanisk beräkning ska inte ta så stor plats. (Malmer, 2002, s. 51) 
 
2.8 Olika syn på lärande 
I ”Vägar till elevers lärande” menar Birgit Lendahls och Ulla Runesson (1995) att 
lärarens viktigaste uppgift är att bedöma och kontrollera elevernas lärande. Men 
detta är en process som är svårt att se. När kan vi säga att en elev har lärt sig? Vad 
finns det för indikatorer som visar läraren att en elev har lärt sig? Därför måste dessa 
frågor ”ställas mot vetenskapliga teorier om lärande”. 
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Lendahls och Runesson (1995) anser att varje teori om lärande ”betonar olika 
aspekter”. Men man kan urskilja de lite grovt på följande sätt. Det finns de teorier där 
man ser eleven som en ”mottagare av kunskap”. Här tar pedagogen en speciell plats. 
Det är pedagogen som är en förmedlare av kunskap. Pedagogen är ansvarig för sitt 
ämne och det som ska läras ut. Belöning tar en speciell plats här.  
 
Andra teorier säger att det är mognaden hos eleven som sätter gränser för lärandet. 
Eleven upptäcker sin omgivning på samma gång som han mognar tills han kommer 
upp till en vetenskaplig nivå i sitt tänkande. Här är det lärandet som måste utvecklas 
för att få nya kunskaper. (Lendahls & Runesson, 1995)   
 
En annan teori om lärandet ser det sociala samspelet som ett rum för utveckling. 
Denna teori ser språket som ett verktyg för själva lärandet. Aktiviteterna kring 
lärandet ses som något viktigt i denna teori.  Det är i meningsfulla sammanhang där 
lärandet sker. (Lendahls & Runesson, 1995) 
 
Beroende på vilken teori man utgår ifrån är lärarrollen olika. Ser man läraren som en 
förmedlare av kunskap är då lärarens roll oersättlig och mycket viktig. Ser man 
däremot den pedagogiska aktiviteten som det viktigaste, då är lärarens roll att skapa 
lärande situationer för att eleven ska lära sig. (Lendahls & Runesson, 1995)  
 
I ”barns olika intelligenser” anser Tomas Armstrong (1994/1998) att det finns andra 
sätt att se på människans intelligens. Författaren menar att man kan se den 
mänskliga intelligensen och mätta den på andra sätt än bara genom ett enkelt test 
som t.ex. ett IQ-test. Människans intelligens behöver mätas som t.ex. ”Förmågan att 
lösa problem och skapa något i ett meningsfyllt naturligt sammanhang” Dessa 
intelligenser är följande:  

• Lingvistisk intelligens, som innebär en förmåga att använda muntligt tal.  
• Logisk intelligens, detta är en förmåga att tänka logiskt och abstrakt.  
• Spatial intelligens som är en förmåga att visualisera objekt.  
• Kroppslig och kinestetisk intelligens som är en förmåga att använda kroppen i 

olika sammanhang.  
• Musikalisk intelligens är en förmåga att uppfatta rytm, melodi, klang osv.  
• Interpersonell intelligens som är en förmåga att uppfatta andra människors 

beteende   
• Intrapersonell intelligens som handlar om självkännedom och kunskap om sig 

själv.  
 
2.9 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag tagit upp olika didaktiska metoder för att lära sig 
multiplikationstabellen samt lite om inlärningsstilar och teorier om lärande. Dessa 
aspekter är intressanta därför att man kan jämföra dessa didaktiska metoder med 
dem som de intervjuade pedagogerna använder sig av i sin undervisning. Hur tänker 
pedagogerna kring olika inlärningsstilar som eleverna har? Hur tänker pedagogerna 
om detta utifrån variation i undervisningen? Jag tar också upp kursplanen i 
matematik. Vad som sägs i kursplanen ska prägla de intervjuade pedagogernas 
undervisning. Det som också är intressant om kursplanen är vad som står om 
multiplikationstabellen överhuvudtaget. Är de intervjuade pedagogerna väl 
införstådda i vad som står i kursplanen i samband med multiplikationstabellen? 
Miniräknaren och minnet är aspekter som också måste tas upp därför att det är 
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faktorer som påverkar barns inlärning av multiplikationstabellen. Vet de intervjuade 
pedagogerna konsekvenserna av överanvändandet av miniräknaren i samband med 
multiplikationstabellen? Vad anser de intervjuade pedagogerna om elevens förmåga 
att träna minnet?    
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3. Metodologi 
3.1 Val av metod 
Från början hade jag tänkt jämföra två grupper elever, hur de utvecklades i 
multiplikationstabellen. Men fick rådet av min handledare att inte göra detta 
eftersom det skulle ta alldeles för lång tid.  
 
Därför bestämde jag mig för att intervjua ett antal pedagoger istället. Jag intervjuade 
fyra pedagoger som undervisar i matematik. Tanken med att intervjua ett antal 
pedagoger var att ta reda på vad de använde för metoder för att lära ut 
multiplikationstabellen och vad de anser om vikten av multiplikationstabellen för den 
matematiska utvecklingen hos eleverna. Jag ville också veta pedagogers synpunkter 
angående miniräknaren som hjälpmedel för inlärning av multiplikationstabellen. 
 
I ”Forskningshandboken, för småskaliga forskningsprojekt inom samhälls 
vetenskaperna”, skriver Martyn Denscombe (1998) när det är lämplig att använda 
intervjuer i sitt projekt. Han menar att det avgörande valet har att göra med hur djup 
information man vill få fram och vad som bäst passar sitt område som man vill forska 
i. Ibland är det bra att få information av ett få antal människor men på en djupare 
nivå. I mitt tycke är intervjun något som passar mitt syfte därför att jag vill komma åt 
vad pedagogerna anser om inlärningen av tabellerna, deras egna metoder och egna 
pedagogiska erfarenheter i klassrummet om inlärningen av multiplikationstabellen 
samt förhållningssätt till miniräknaren.  
 
Vidare beskriver Denscombe (1998) hur semistrukturerade intervjuer ska gå till. 
Författaren menar att den här typen av intervjuer är lite mer flexibel än strukturerade 
intervjuer. Intervjuaren har ett antal ämnen eller frågor som de intervjuade ska svara 
på. Dock har de intervjuade lite frihet att kunna bredda sig och utveckla sina idéer 
och tankar.  
 
Jag bestämde mig för att göra den här typen av intervjun främst för att jag ville få 
fram pedagogernas tankar kring inlärningen av multiplikationstabellen och för att 
deras erfarenheter skulle komma fram. Jag ansåg att genom att ge pedagogerna frihet 
att berätta deras egna erfarenheter, skulle deras tankar och idéer komma fram på ett 
bättre sätt. Dock var det viktigt att ha struktur vid intervjun därför för att det skulle 
bli då lättare att analysera intervjuerna. Strukturen skulle jag få genom att ha 4 
huvudfrågor. Jag skulle också vara bered på att göra följdfrågor beroende på hur 
pedagogerna svarade. Jag förberedde dock inga följdfrågor utan var påläst inför varje 
intervjun. Jag hade 4 frågor kring multiplikationstabellen (se bilaga 1) som jag skulle 
ställa till dessa pedagoger. Det viktiga var att pedagogerna skulle ha möjlighet att dela 
med sig sina erfarenheter och utveckla sina idéer och tankar kring automatiseringen 
av multiplikationstabellen.  
 
Från början hade jag tänk att presentera mitt resultat med hjälp av tabeller. Detta 
upptäckte jag det skulle vara svårt att göra eftersom det var pedagogers åsikter som 
jag var ute efter. Det skulle vara svårt att presentera dem i en tabell och göra en 
kvantitativ analys. Jag bestämde mig för att göra en kvalitativ dataanalys i stället. 
Anledningen till detta var främst därför att jag ville fånga pedagogernas tankar, idéer 
erfarenheter och förhållningssätt kring ämnet multiplikationstabellen.  
 
Dessutom använde jag mig av litteratur i form av böcker, Internetsidor och 
vetenskapliga rapport. 
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3.2 Urval 
Pedagogerna som jag intervjuade täcker hela spannet från lågstadiet till högstadiet. 
Anledningen till detta var att fånga pedagogers erfarenheter om hur eleven upplever 
multiplikationstabellen i de olika stadierna. Av praktiska skäl så valde jag att 
intervjua fyra pedagoger från samma skola. Jag valde dessa pedagoger utifrån deras 
erfarenhet. Jag ville ha pedagoger som hade lång erfarenhet av arbetet som 
matematiklärare. I samråd med min handledare på min partnerskola så kom vi 
överens om vilka pedagoger som skulle passa för mina intervjuer. Vi utgick ifrån 
pedagogers erfarenhet.  
 
3.3 Genomförande 
Intervjuerna jag gjorde genomfördes som följande. Efter att pedagogerna som jag 
skulle intervjua hade gett sitt medgivande så kom vi överens om en tid och plats. 
Själva intervjun spelade jag in med en mp3 spelare. När vi satte oss så lät jag dem 
berätta om deras bakgrund som pedagoger. t.ex. hur många år de hade arbetat som 
lärare och i vilka stadier de undervisade.  Jag intervjuade en pedagog i taget. 
 
Frågorna som jag hade förberett var fyra stycken. (Se bilaga 1) Pedagogerna hade fått 
frågorna i förväg. Motiveringen till dessa frågor är följande:  
 

• Fråga 1 
Syftet med denna fråga är att få reda på hur pedagoger lär ut 
multiplikationstabellen och om de använder någon metod eller inte. Om 
pedagogen använder någon metod är då frågan vilken metod de använder och 
varför just den metoden. Är valet av metod en avgörande faktor för barnets 
inlärning av multiplikationstabellen? Läraren berättar också hur det går till när 
dessa metoder tillämpas.  

 
• Fråga 2 
Intervjun ska också belysa pedagogens ställningstagande kring hjälpmedel som 
miniräknaren till exempel. Är användandet av dessa hjälpmedel ett hinder för 
inlärningen av multiplikationstabellen?  

 
• Fråga 3 
En annan aspekt är föräldrarna. Är den hjälp som barnen kan få hemma viktigt 
för inlärningen av multiplikationstabellen? Vad tycker pedagogerna om det? 

 
• Fråga 4 
Tanken med den här frågan är att ta reda på om pedagogerna underskattar vikten 
av multiplikationstabellen för barnens fortsatta matematiska utveckling. 

 
Jag lät pedagogerna breda ut sina idéer och tankar. Jag ställde också följfrågor. I 
slutet av intervjun tackade jag dem för deras medverkan. Mp3 spelaren hade jag med 
mig hela tiden. 
 
3.4 Etik 
I ”Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap” menar Staffan Stukat 
(2005) att de etiska aspekterna är det väldigt viktiga att ta hänsyn till när man skriver 
sin examen. I alla undersökningar finns det alltid en etisk aspekt som man måste 
tänka på.  
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• Informationskravet 
De som berörs av undersökningarna ska alltid informeras att deras deltagande är 
frivilligt. Man ska informera om syftet med arbetet och hur man ska redovisa och 
presentera den.  
• Samtyckeskravet  
Alla deltagare i undersökningen har rätt att bestämma över sitt deltagande. De 
har rätt att avbryta ifall de skulle vilja. Detta ska inte medföra några konsekvenser 
för deltagaren.  
• Konfidentialitetskravet  
Deltagarens anonymitet är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Alla uppgifter om de 
deltagande ska behandlas anonymt. Dessutom kan man informera deltagarna var 
arbetet ska publiceras och att de kan få ett exemplar av undersökningen om så 
önskas. 
• Nyttjandekravet 
All information som samlas i arbetet får man bara använda till forskning. Den får 
inte säljas eller utnyttjas kommersiellt. Däremot är arbete tillgängligt för 
forskning.  

 
Angående de etiska principerna så meddelade jag pedagogerna syftet med mitt 
arbete, att det gällde examens arbete och att deras namn skulle behandlas anonyma. 
Eftersom intervjuerna skulle spelas in så meddelade jag pedagogerna att 
inspelningen på intervjuerna skulle förstöras när arbetet var klart. Jag meddelade 
också pedagogerna att de kunde få ta del av arbetet så fort den var klar. Detta kunde 
vara intressant för dem ur en pedagogisk synvinkel. Jag informerade pedagogerna att 
arbetet var för forskningssyfte.   
 
3.5 Tillförlitlighet 
Stukat (2005) menar att vissa aspekter måste diskuteras. Forskaren måste föra en 
diskussion huruvida undersökningen är pålitligt. Vilka felmarginaler som finns i 
undersökningen. Forskaren måste också diskutera hur bra mätverktyget är för 
området i fråga. Allt detta är viktigt att det kommer fram speciellt om det är forskaren 
själv som tar upp det. Det visar en medvetenhet från forskaren om dessa faktorer. 
 
Från början intervjuade jag fyra pedagoger men på resans gång så bestämde jag mig 
för att välja bort en av dem. Anledningen till detta var pedagogens korta 
yrkeserfarenhet. Detta gjorde jag för att säkra validiteten. Trots detta behöll jag det 
jag hade tänkt från början d.v.s. att täcka de tre stadier i grundskolan. Dessa tre 
pedagoger har cirka 35 års erfarenhet tillsammans. En annan aspekt angående 
tillförlitligheten är att jag transkriberade intervjuerna och läste de många gånger.  
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4. Resultat 
Mitt resultat kommer jag att dela upp i tre olika delar. I det första avsnittet förklarar 
pedagogerna om de metoder de använder. Alltså vilka metoder pedagogerna 
använder och hur de förhåller sig till dessa metoder och utifrån perspektivet 
variation. Det andra avsnittet heter hjälpmedel (miniräknaren). Vad tycker 
pedagogerna om miniräknare som hjälpmedel och hur de förhåller sig till den? Det 
tredje avsnittet handlar om hur viktig multiplikationstabellen är för barnens 
matematiska utveckling. Här tar jag också upp föräldraengagemanget. 
 
4.1 Metoder som pedagogerna använder 
Pedagogerna använder olika metoder i sin undervisning. Det vill säga att varje 
enskild pedagog använder ett antal metoder. Ganska vanligt är att de använder 
metoder som utgår ifrån upprepad addition. Men de kan också använda, olika ”knep 
och spel”. Alla pedagogerna är överens om att varje elev behöver olika slags metoder 
och inte bara en. Men det som är viktigt är att olika metoder finns för att tillfredställa 
alla elevers behov, menar en pedagog.  
 
Alla pedagoger håller med om att många elever lär sig multiplikationstabellen 
utantill, dock inte alla. En del elever lär sig den genom att rabbla och tycker att det är 
roligt. Andra elever behöver använda sig av konkret material för att kunna förstå. En 
pedagog låter sina elever göra egna spel och olika kort så att de kan träna varandra. 
En pedagog tycker att det ska vara så många metoder som möjligt för att nå alla 
elever.  
 
En av de intervjuade pedagoger tycker att rabblande är en bra metod därför att 
samtidigt som man pratar så skriver man eller läser man. Därför är den bra. När man 
rabblar tabellerna så är det en upprepad addition man gör, det finns ett mönster i 
rabblandet. Samma pedagog tycker också att rabblande inte är den enda metoden. 
Det finns många fler. Den här pedagogen tycker att datorer är ett bra hjälpmedel i 
vårt moderna samhälle. På datorerna kan man höra, se och svara och det är som ett 
rabblande. En av pedagogerna nämner också tävlingar som något positivt vid 
inlärningen av tabellerna.  
 
Det som är intressant här är vad pedagogerna tycker om deras metoder de använder 
ur ett variationsperspektiv för att barnen ska lära sig tabellerna. Samtliga pedagoger 
menar att det är viktigt med variation vilket motsäger min teori om att saknaden av 
variation är en bidragande faktor som gör att eleverna tappar motivationen för att 
lära sig tabellerna utantill. En annan sak som också är intressant är att de tre 
pedagogerna tycker att man ska använda så många metoder som möjligt. De säger 
inte att man ska anpassa metoderna till enskilda eleven dock förutsätter jag att 
genom att använda flera metoder så sker det också en anpassning till varje elev. En 
tredje punkt som också är intressant att ta upp är att rabblandet av tabellerna tycks 
vara en bra metod, och vissa elever kan lära sig med den metoden. Det som också är 
intressant här är att denna metod kan man tillämpa på olika sätt, t.ex. med hjälp av 
datorer, tycker en pedagog.  
 
4.2 Hjälpmedel (miniräknaren) 
Angående miniräknaren är två pedagoger av tre positiva till det. Den tredje tycker att 
miniräknaren är ett problem för inlärningen av multiplikationstabellen. De 
pedagoger som är positiva tycker däremot att eleverna måste veta exakt vad de gör 
för att det ska vara rätt, annars finns det risk att eleven missbrukar den. När man 
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använder miniräknaren måste man veta vad man ska ha den till, eller på vilket sätt 
man ska använda den, menar en pedagog. Det är precis som att få en tabell, man 
måste veta vad det går ut på. En del barn menar att det är fusk att använda 
miniräknaren, men tycker man det har man inte förstått vad miniräknaren ska 
användas till, tycker samma pedagog.  
 
Den andra pedagogen som har en positiv inställning till miniräknaren menar att det 
är okej att använda den, men inte jämt. Eleven ska inte använda miniräknaren om 
han/hon kan tabellen och är duktig på huvudräkning. Den här pedagogen tycker 
däremot att eleverna behöver träna hjärnan. Huvudräkning, korsord och schack sägs 
vara bra för att träna hjärnan. Samma pedagog tycker också att miniräknaren kan 
utgöra ett hinder för att lära sig multiplikationstabellerna om man använder den för 
flitigt.  
 
Pedagogen som har en negativ inställning till miniräknaren tycker att miniräknaren 
till och med utgör ett problem för att lära sig tabellerna. Den här pedagogen menar 
att så fort en elev börjar använda miniräknaren så slutar han/hon tänka. Eleverna 
bara ”slår in talen, tänker inte om det är rätt eller fel och tillslut slår de in 1+1”.  
 
På högstadiet där matematik är svårare märks det när eleven inte kan tabellerna. 
Eleverna försöker gömma det och mörklägga det. De låtsas att de kan men bristerna 
syns tydligt menar en pedagog. Att de inte kan tabellerna märks t.ex. vid division eller 
större uträkningar. Eleverna fastnar, beräkningar tar längre tid och tillslut tappar de 
tålamodet. En attityd som eleverna har är att så fort det blir lite motgångar ger de 
upp. Det får inte vara krångligt eller jobbigt! Den här pedagogen menar att detta är 
ett problem hos dagens generationer.  
 
Ett annat problem är attityder hos pedagoger och föräldrar när det gäller matematik 
över huvud taget. Pedagogen menar att många läraren och föräldrar tycker att matte 
är svårt och detta är ett problem.  
 
Något som är intressant angående miniräknaren är att pedagogerna har delade 
meningar. Min teori är att fel användandet av miniräknaren orsakar en passivitet hos 
eleverna. Detta gör att de inte vill lära sig tabellerna därför att de kan slå in talen. 
Detta orsakar ett missbruk av miniräknaren. En pedagog tycker till och med att 
miniräknaren är ett problem vid inlärningen av tabellerna. Detta är väldigt intressant 
därför att vi har ett styrdokument som uppmuntrar användandet av detta hjälpmedel. 
Min teori bekräftas på sätt och viss av pedagogerna.  
 
4.3 Vad anser pedagogerna om automatiseringen av 
multiplikationstabellen? 
De tre pedagogerna tycker att multiplikationstabellen är bra att kunna om man kan 
lära sig den. Det är en fördel om man kan den. Det går mycket snabbare att göra sina 
beräkningar, man har stor nytta av det, speciellt när det är division och högre tal. De 
tre pedagoger tycker att inte alla elever kan lära sig multiplikationstabellen utantill 
p.g.a. olika svårigheter. En pedagog tycker att när en elev inte kan lära sig tabellerna 
utantill ska eleven få hjälp med att lära sig strategier, andra metoder och få hjälp av 
miniräknaren men de flesta elever kan lära sig.  
 
En annan pedagog tycker att multiplikationstabellen inte är något som barnen 
absolut måste kunna men det förenklar mycket. Det finns alltid elever som inte klarar 
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av det, ”det är bara så” menar den här pedagogen. Två pedagoger menar att de 
informerar sina elever om hur viktigt multiplikationstabellen är för matematiken. De 
berättar och tipsar fördelen med att kunna multiplikationstabellen. 
 
En pedagog nämner att de elever som har koncentrationssvårigheter, dyslexi, 
dyskalkyli har väldigt svårt att lära sig multiplikationstabellen. För vissa fungerar det 
men för andra inte. Det går inte heller att tvinga i dem det, menar en pedagog. Det 
finns många orsaker till att de inte kan lära sig tabellerna. Elever som har svårt kan 
t.ex. lära sig 2: ans, 5: ans och 10: ans tabell. Samma pedagog anser att det är viktigt 
att eleverna förstår och att det är viktigare med förståelse än att kunna tabellen 
utantill. Det går ju förstås långsammare för de elever som inte kan tabellerna. 
 
På högstadiet kan de flesta eleverna multiplikationstabellen, men inte alla anser en 
annan pedagog. De elever som inte kan multiplikationstabellen försöker hålla sig så 
långt bort från den som möjligt. Den här pedagogen tipsar sina elever att lära sig det. 
De som vill lära sig, får extra idéer och tips. De elever som inte kan försöker dölja det, 
de vill inte erkänna att de har problem med det, menar den här pedagogen. 
 
En pedagog anser att 120 minuter mattematik i veckan räcker inte. Man skulle 
behöva mer tid. Därför måste eleverna träna hemma. Den här pedagogen tycker att 
multiplikationstabellen är ett bra verktyg som underlättar väldigt mycket. Kan man 
det så är det bra. I tabellerna ser man ett mönster att allt hänger ihop, det hänger 
samman. Och detta har man med sig för att kunna lära sig svårare matematik. 
 
Något som är intressant att notera är att pedagogerna tycker att tabellerna 
underlättar väldigt mycket för eleverna. De flesta kan lära sig men det finns alltid ett 
antal elever som inte kan lära sig den utantill på grund av svårigheter av olika slag. 
Samtliga pedagoger tycker att förståelsen är väldigt viktigt. Två av de tre pedagogerna 
tycker att förståelsen är viktigare än tabellerna. Detta är mycket intressant därför att 
det kan betyda att omedvetet prioriterar pedagogen bort multiplikationstabellen. De 
sätter tyngden på förståelsen vilket är korrekt eftersom förståelsen är central i 
kursplanen i matematik.  
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5. Slutsats 
Här svarar jag på mina forskningsfrågor, som handlar om didaktiska metoder för att 
eleven ska lära sig multiplikation och multiplikationstabellen samt metoder som de 
intervjuade pedagogerna använder. Jag tar upp vad pedagogerna har för 
inställningen till automatiseringen av multiplikationstabellen. Här tar jag också upp 
vad kursplanen säger om multiplikationstabellen. Sist tar jag upp miniräknaren och 
minnet. Vilken roll spelar dessa två faktorer för inlärningen av 
multiplikationstabellen? 
 
5.1 Vilka didaktiska metoder finns det för att barnen ska lära sig 
multiplikation och för att automatisera multiplikationstabellen? 
Enligt Unenge (1998) så finns det tre sätt att se på multiplikation. Multiplikation kan 
man se det som upprepad addition, som en produkt av två mängder eller utifrån 
mängdläran. Det sistnämnda menar författaren är en bra laborativ metod. En av de 
intervjuade pedagogerna menar att vissa elever behöver se multiplikation på olika 
sätt, bland annat genom konkret material. 
 
För att eleven ska lära sig multiplikationstabellen finns det ett stort utbud av 
metoder. I kapitel 4.1 och 4.7 i mitt arbete presenterar jag tre metoder som jag tycker 
är intressanta och som kan utvecklas. Den första är en lek av Olsson och Forsbäck 
(2006) som handlar om att träna tabellen genom att eleverna leker med varandra. 
Det är en utomhusaktivitet och barnen leker att åka slalom. Denna aktivitet måste 
dock kompletteras med uppgifter i klassrummet menar författarna. 
 
Nästa metod handlar om att lära sig tabellerna från 6*6 till 10*10, denna metod är 
tagen från ncm. gu.se/namnaren och är gjord av Mattfolk, Nordin och Sund (2009). 
Den handlar om att använda sig av fingrarna för att lära sig tabellen. Genom att man 
ger fingrarna ett värde från 6 till 10, beroende på vad det är för kombination så får 
man resultatet på ett tal.  
 
Den tredje metoden som jag presenterar är tagen från Löwing och Kilborn (2003). I 
den här metoden utnyttjas kommutativa lagen i multiplikation: 2*7= 7*2, 
kvadraterna och ettans tabell. Dessutom utnyttjas produkten mellan ett tal gånger 10. 
Efter de här kombinationerna så är det bara 28 tal att lära sig, menar författarna. 
Dessa 28 kombinationer lär man sig utantill genom att man tränar med en tabell och 
ett blad som eleven får. Metoden bygger på att efter ett antal blad som eleven övar 
med ska eleven minnas de olika talen. Efter ett antal gånger så tas tabellen bort och 
då minns eleven de olika talen eftersom de har övat med dem många gånger. 
 
Dessa tre metoder kan man kombinera på olika sätt. Jag anser att dessa metoder 
kompletterar varandra på ett bra sätt. Därför tyckte jag att dessa metoder var 
intressanta att presentera. Genom att variera dessa metoder kan man nå eleven på 
olika sätt. Dessa metoder kan man också utvecklas så att eleverna utnyttjar det 
sociala sammanhanget. 
 
5.2 Vilka metoder använder de intervjuade pedagogerna? 
Pedagogerna använder flera metoder. Det är vanligt att dessa metoder utgår från 
upprepad addition. De använder sig också av olika ”knep och spel”. En pedagog 
menar att vissa elever lär sig genom att rabbla tabellen. Andra elever behöver konkret 
material. En pedagog låter sina elever tillverka sina egna spel och kort så att de kan 
träna på varandra. En annan pedagog anser att datorer är ett bra hjälpmedel. Man 
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kan höra och svara, det blir som ett rabblande menar den här pedagogen. En annan 
pedagog tycker att när eleven har svårt att lära sig multiplikationstabellen utantill så 
ska eleven hitta strategier, metoder och använda sig av miniräknaren. 
 
5.3 Vad har de intervjuade pedagogerna för inställning till 
automatiseringen av multiplikationstabellen? 
De tre pedagogerna tycker att multiplikationstabellen är bra att kunna, det är en 
fördel om eleven kan den. Man har stor nytta av den speciellt vid division och högre 
tal. En av de tre pedagoger tycker däremot att multiplikationstabellen inte är något 
som eleven absolut måste kunna. Alla tre pedagoger nämner att alla elever inte kan 
lära sig multiplikationstabellen utantill på grund av olika svårigheter. Två av de tre 
intervjuade pedagogerna tycker att det är viktigare att eleverna förstår tabellerna än 
att de kan dem utantill.  
 
Alla tre pedagoger instämmer att det går mycket bättre i matematik för de elever som 
har lärt sig multiplikationstabellen utantill. En annan sak som en av pedagogerna tar 
upp är att elevernas självförtroende minskar när eleven inte kan tabellerna. Eleven 
försöker mörklägga och gömma att han/hon inte kan tabellerna. Dessa elevers 
beräkningar tar längre tid. Till slut så tappar eleven tålamodet. En pedagog menar att 
eleverna skulle behöva träna mer hemma. Den här pedagogen tycker att 
multiplikationstabellen är ett bra verktyg som underlättar väldigt mycket för eleven.  
 
Löwing och Kilborn (2003) menar att deras metod, som presenteras i tidigare 
forskning, bygger på en ”månghundraårig tradition av utantill inlärning”. Vidare, 
menar författarna, att förståelsen av multiplikation inte innebär en automatisering av 
multiplikationstabellen. Författarna vill varna för detta.  
 
5.4 Vad säger styrdokumenten? 
I kursplanen i matematik står det att eleven ska ”förstå” de olika räknesätten. Eleven 
ska förklara dessa räknesätten med hjälp av konkret material. Dessutom ska eleven 
”kunna räkna i huvudet” med de olika räkneoperationerna om talen befinner sig 
mellan 0-20. Vidare står det om målen som eleven ska uppnå i det femte skolåret att 
eleven ska använda sig av räknemetoder.  
 
Min slutsats är att kursplanen fokuserar väldigt mycket på förståelse av 
räkneoperationerna och prioriterar bort automatiseringen av multiplikationstabellen. 
De intervjuade pedagogerna är också medvetna om det här. När de säger att 
förståelsen av tabellerna är viktigare än automatiseringen av den.   
 
5.5 Vilken roll spelar miniräknaren som hjälpmedel för inlärningen av 
multiplikationstabellen? 
Två pedagoger av de tre intervjuade är positiva till miniräknaren som hjälpmedel för 
inlärningen av multiplikationstabellen. De två pedagogerna som är positiva till det 
tycker däremot att eleven måste veta exakt vad han/hon ska göra. Eleven ska veta på 
vilket sätt man ska använda den. En av pedagogerna som är positiva till miniräknaren 
tycker att det är okej att använda miniräknaren, men inte jämt. Eleven ska inte 
använda miniräknaren om han/hon är duktig på huvudräkning. Den här pedagogen 
tycker däremot att eleven ska träna hjärnan. Huvudräkning är en bra sak för detta. 
En av pedagogerna menar att elever som har svårt med tabellerna får jobba med olika 
strategier, andra metoder och Miniräknaren. 
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Pedagogen som har en negativ inställning till miniräknaren tycker att miniräknaren 
utgör ett problem för inlärningen av multiplikationstabellen därför att så fort en elev 
får en miniräknare slutar eleven att tänka, eleven slår in alla tal och till slut slår de in 
1+1. 
 
Lewin och Kilborn (2003) anser att under de sista åren har långa och krångliga 
beräkningar ersatts av användningen av miniräknaren. Men efter många år med ett 
flitig användande av miniräknaren har man inte sett fördelarna med detta. I så fall är 
dessa fördelar minimala. Författarna menar att huvudräkning däremot tar större 
plats i undervisningen. Huvudräkning gör eleven mer aktiv men elever som är svaga 
med siffror har svårt med huvudräkning.  
 
5.6 Vilken roll spelar minnet för inlärningen av multiplikationstabellen? 
En av de intervjuade pedagogerna tycker att huvudräkning är bra för hjärnan. Genom 
att eleven övar huvudräkning, löser korsord och spelar schack så tränar eleven 
hjärnan.  
 
I Magne (1995) menar Badley att arbetsminnet är ett system som jobbar och 
bearbetar information. Denna information hjälper individen att tänka och förstå 
saker. I Magne (1995) menar Atkinson och Shiffrin att det hela tiden bearbetas nya 
intryck i korttidsminnet. Denna bearbetning sker när individen repeterar dessa 
intryck. Genom denna repetition organiseras de olika intrycken för att sen lagras i 
långtidsregistret. Författarna menar också att det är svårt att veta när informationen 
finns i korttidsminnet eller i långtidsminnet.  
 
I T 2007 står det om undersökningen i lilla edet. I det här projektet visades det att 
elever i årskurs sju utvecklade beräkningsprocedurer som var bra för arbetsminnet.  
 
I T 2007 menar DeStefano och Lefevre att Talfakta är en viktig färdighet som hjälper 
att information kan hämtas från långtidsminnet. En aspekt som är viktigt i detta 
hämtande av information är snabbheten. Bentley i T 2007 menar att om färdigheten 
Talfakta inte har utvecklats så är belastningen väldigt stor i arbetsminnet. Om 
arbetsminnet är överbelastat riktas uppmärksamheten till beräkningsproceduren i en 
uppgift till exempel. Detta innebär att uppmärksamheten riktas bort från det viktiga i 
undervisningen.  
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6. Diskussion 
Jag avslutar genom att diskutera multiplikationsprincipen och automatiseringen av 
multiplikationstabellen. Jag tar också upp kursplanen, miniräknaren och minnet. 
Här tar jag också upp undervisningsmetoder. Sedan gör jag en sammanfattning av 
arbetet. Till slut berättar jag vilka konsekvenser mitt arbete får för den pedagogiska 
praktiken. Jag föreslår också en vidare forskning inom området specialpedagogik. 
 
6.1 Multiplikationsprincipen 
Jag anser att eleven behöver se multiplikation på de tre olika sätt som presenteras av 
Unenge (1998). Här kan man använda t.ex. konkret material för att eleven ska förstå 
på ett bättre sätt. Eleven borde använda sig av lekar, konkret material och spel för att 
se och förstå bättre multiplikationsprincipen. Genom att eleven ser multiplikation på 
dessa tre olika sätt får han/hon en bättre förståelse för vad multiplikation går ut på. 
Detta kommer att förbereda eleven inför svårare matematik. Att se multiplikation till 
exempel som en produkt av två mängder är mycket viktigt, inte minst för 
delbarheten, som är en central begrepp vid division.  
 
6.2 Automatisering av multiplikationstabellen 
I min inledning skriver jag att multiplikationstabellen är en oerhört viktigt 
kompetens som eleverna ska kunna. Eleven ska behärska och automatisera 
multiplikationstabellerna. Multiplikation hittar man på alla områden i matematik. 
Jag har märkt att man har en negativ inställning i skolan mot en automatisering av 
multiplikationstabellen.  
 
I mina intervjuer frågar jag vad pedagogerna anser om en automatisering av 
multiplikationstabellen. Samtliga pedagoger har en positiv inställning till en 
automatisering av tabellerna vilket är bra. En pedagog tycker t.o.m. att de flesta 
elever lär sig tabellerna utantill. Samtidigt menar pedagogerna att det alltid finns ett 
antal elever som har det svårt med tabellerna. Dessa elever lär sig inte tabellerna på 
grund av svårigheter av olika slag. Frågan för mig är hur man kan hjälpa dessa elever. 
En av pedagogerna menar att de här eleverna får jobba med olika strategier, andra 
metoder och t.o.m. miniräknaren.  
 
Pedagogerna anser också att det är viktigt med förståelse. Två av pedagogerna anser 
att det är viktigare med förståelsen än med tabellerna. I min resultatanalys menar jag 
att genom att tänka på det här sättet prioriterar pedagogen bort 
multiplikationstabellen, eftersom pedagogen sätter tyngden på förståelsen. Jag anser 
att förståelse av multiplikation inte ska utesluta denna oerhört viktiga kompetens.  
 
Löwing och Killborn (2003) vill ”varna” för att förståelsen av multiplikation inte ger 
automatisk kunskap i multiplikationstabellen. Vidare menar författarna att metoden 
som de presenterar bygger på en ”månghundraårig tradition av utantill inlärning”. 
Jag anser att utantill inlärning är ett bra sätt att ta till sig multiplikationstabellen. Det 
ger eleven en kompetens som behövs för att ta till sig en svårare matematik. 
 
Olsson och Forsbäck (2008) menar att eleven behöver automatisera 
multiplikationstabellen. Författarna poängterar också att eleven behöver öva på 
tabellerna annars är det stor risk att de glömmer det. I mitt tycke är detta mycket 
intressant, speciellt när det kommer från två erkända pedagoger som har mycket 
erfarenhet inom didaktiska frågor. Därför vill jag betona vikten av 
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multiplikationstabellen för våra elever. Vårt ansvar som pedagoger är att ge till våra 
elever möjligheten att få denna färdighet och att de får rutin på det. 
 
 
6.3 Miniräknaren 
Jag anser att en svag elev absolut inte ska använda sig av miniräknaren för att lära sig 
multiplikationstabellen. Den svaga eleven behöver en undervisningsmetod som 
passar honom/henne. Det som eleven behöver är att träna tabellen på olika sätt. 
Dessa elever behöver träna kanske på nyare sätt. T.ex. genom att prata 
multiplikationstabellen. Eleverna behöver förhöra varandra och utmana varandra i 
multiplikationstabellen. Har eleven en miniräknare i handen är det lätt att slå in 
talen. Som pedagog tänker man att eleven måste ta sitt ansvar och följa instruktioner 
eleven får. Men jag anser ändå att eleven vinner mer på att inte använda 
miniräknaren vid inlärningen av multiplikationstabellen och att läraren får styra 
detta så att eleven använder miniräknaren på rätt sätt.  
 
Jag anser att elever som har inlärningssvårigheter får jobba på ett speciellt sätt. 
Många gånger får man individualisera, det vill säga hitta en speciell metod som 
passar den enskilda eleven. Att ge en miniräknare till en sådan elev är kanske inte det 
bästa då eleven har då lätt att slå in talen, eftersom han/hon inte kan tabellerna.  
 
Användandet av miniräknaren är bra när eleven har en tillräckligt bra grund i 
tabellkunskap. Hjälpmedel är också bra för att nå en tillräckligt bra grund. Däremot 
tycker jag att hjälpmedel inte ska vara en ersättande av en färdighet som eleven ska 
ha, vilket är fallet med multiplikationstabellen. Jag tycker heller inte att kravet som 
samhället ställer på eleven, rättfärdigar ett borttagande av en oerhört viktig 
kompetens som är multiplikationstabellen. Malmer (2002) till exempel menar att 
samhället ställer krav på att eleven ska kunna analysera, diskutera och dra slutsatser. 
”Mekaniserade beräkningar” får mindre och mindre betydelse då hjälpmedel som 
miniräknaren, kan göra arbetet.  
 
Kursplanen i matematik utmanar användandet av miniräknaren. Målet är att eleven 
ska ta till sig matematiska kunskaper. Detta är det centrala i kursplanen. Jag anser att 
användandet av miniräknaren missbrukas, och i så fall kan detta utgöra ett hinder för 
att eleven ska ta till sig matematiska kunskaper vilket multiplikationstabellen är. 
Detta är också något som Olsson och Forsbäck (2008) lyfter upp. Författarna menar 
att användandet av miniräknaren kan missbrukas. Dock ställer författarna sig positivt 
till användandet av miniräknaren vid inlärningen av multiplikationstabellen. 
Samtidig menar de att lärarna måste vara medvetna om de olika riskerna. 
 
Många gånger är problemet i stället att eleven inte förstår multiplikationsprincipen, 
vad det går ut på, vad som händer när två tal multiplicerar varandra. Det som behövs 
är att eleven ska se multiplikation på olika sätt. När eleven inte kan multiplikation så 
är det bekvämt att slå in talen i miniräknaren. Jag ser hellre en användning av 
miniräknaren när matematiken är svårare t.ex. När eleven börjar i 8: an eller 9: an, 
då eleven förhoppningsvis kan multiplikationstabellen bra. För då kommer detta bra 
hjälpmedel att fungera som vad den är avsett för, ett hjälpmedel.   
 
Jag håller med den intervjuade pedagogen som tycker att miniräknaren är ett 
problem. Dessutom kan det inte vara särskilt utvecklande att sitta med en 
miniräknare och slå upp talen för att lösa sina uppgifter. Jag ser hellre att eleven inte 
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använder miniräknaren och att han/hon behärskar multiplikationstabellen. Arnqvist 
(2003) menar att barn utvecklas i sociala situationer. Därför ser jag hellre att eleven 
övar tabellerna i lekar där det sociala är det centrala och där eleven tillsammans med 
andra barn och med ledning av läraren automatiserar denna oerhört viktiga 
kompetens. 
 
6.4 Kursplanen 
Det är ingen hemlighet att kursplanen i matematik fokuserar på förståelse. Detta är 
något som kommer fram i min resultatanalys också. De intervjuade pedagoger tycker 
att förståelsen är viktigare än automatiseringen av tabellerna. Detta är intressant 
därför att pedagogerna väljer att gå efter kursplanen vilket är korrekt och riktigt.   
 
I kursplanen i matematik står det också att eleven ska ha tillräckliga kunskaper för att 
klara av samhällslivet och det ökande information i samhället. 
 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i 
matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets 
många situationer. (Skolverket, 2000, s. 1) 

 
Eleven ska ha en bra grund för att klara av vardagliga situationer. I mitt tycke är detta 
viktigt att diskutera därför att kursplanen menar att eleven ska ha kunskaper så att 
han/hon klarar sig i samhället. Jag anser multiplikationstabellen är en kunskap som 
ger en bra grund för att eleven ska klara samhällslivet.  
 
I många olika situationer ute i samhället krävs det att individen ska kunna göra 
multiplikations beräkningar. Man ska bl.a. läsa och tolka data, beräkna priser i 
huvudet, dra procent beräkningar, köpa, sälja och man ska hantera sin ekonomi. Har 
man inte multiplikationstabellen med sig är alla dessa saker svårare att hantera. 
Trots att det inte står klart och tydligt i kursplanen om multiplikationstabellen så 
anser jag att implicit kan man uppfatta det. Eleven ska ha den här grundläggande 
kunskapen med sig för att klara sig i samhället på ett bättre sätt.  
 
I kursplanen i matematik står det att undervisningen i matematik ska vara 
”intresseväckande” för eleven. Eleven ska uppleva en ”tillfredställelse och glädje” när 
han/hon lär sig matematik. Genom att pedagogen varierar metoderna för att eleven 
ska lära sig multiplikationstabellen uppnås detta mål i kursplanen, anser jag. Detta är 
väldigt viktigt för att också motivera eleven. Variation ska vara en motor för att dra 
eleven att lära sig multiplikationstabellen. Jag anser att de intervjuade pedagogerna 
är också mycket medvetna om det här när de säger att de använder olika metoder för 
att lära ut tabellerna. 
 
Jag anser däremot att variation för variationens skull inte räcker för att eleven ska 
lära sig multiplikationstabellen på ett bra sätt. Det behövs mer än det. Det behövs 
bland annat en noggrann planering av metoder. Metoderna ska komplettera 
varandra. Metoderna ska täcka olika inlärningsstilar. Dessa metoder kan fungera så 
att eleven jobbar individuellt men framförallt efterlyser jag metoder där eleven lär sig 
multiplikationstabellen tillsammans med andra elever och pedagoger. Eleven 
behöver lära sig tabellerna i en social aktivitet. Dessa aktiviteter är mycket viktiga 
därför att vi är sociala människor. Eleven behöver kommunicera 
multiplikationstabellen med andra elever och pedagoger. Dessa sociala sammanhang 
kan i sin tur fungera som motivation för eleven. 
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Magne (1995) menar att motivationen är en faktor som är viktig vid inlärning. 
Motivationen är en förutsättning vid all inlärning. Vidare menar författaren att det 
krävs en medvetenhet och en vilja för att lära sig nya saker.  
 
I kursplanen i matematik står det att eleven ska kunna kommunicera matematik och 
all undervisning skall göras i meningsfulla situationer. 
 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och 
kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i 
ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och 
lösningar på olika problem. (Skolverket, 2000, s. 1) 

 
Jag anser att det sociala sammanhanget är väldigt viktigt för att eleven ska lära sig 
multiplikationstabellen utantill. Arnqvist (1993) skriver om Leif Vygotsky och hans 
sociokulturella perspektiv på lärande. I det här perspektivet är språket ett verktyg för 
tänkande och lärandet. Författaren menar att viktiga psykiska funktioner aktiveras 
vid sociala situationer eller aktiviteter. Dessa funktioner är till exempel logisk 
tänkande och minnet. Jag anser att eleven behöver lära sig multiplikationstabellen i 
dessa sociala situationer och aktiviteter. Läraren har ett stort ansvar att skapa dessa 
situationer och leda sina elever i dessa pedagogiska sociala sammanhang.  
 
6.5 Minnet 
I min analys av resultatet förklarar en av de intervjuade pedagoger hur viktigt det är 
att eleven tränar minnet. Pedagogen menar att huvudräkning, spela schack och 
korsord är bra för att träna hjärnan.  
 
I T 2007 menar Bentley att vid svåra beräkningar kan elevens arbetsminne bli 
överbelastad. Jag anser att automatiseringen av multiplikationstabellen är något 
viktigt i detta sammanhang. Om eleven behärskar den här färdigheten kan elevens 
uppmärksamhet och arbetsminnets energi riktas mot det som är viktigt vid en 
matematik uppgift eller undervisningen. Eleven kan fokusera på det viktiga i 
uppgiften och inte på själva beräkningen. Förutom att multiplikationstabellen är en 
bra färdighet att kunna är den bra för att träna minnet också, anser jag. 
 
Magne (2007) menar att ett mönster som duktiga elever har, när de löser 
matteuppgifter är att de söker strategier, de förkortar och tar genvägar. Ju mer de 
tränar desto snabbare löser de uppgifterna. Jag anser att detta är ett argument som 
talar för inlärningen av multiplikationstabellen. Detta är också ett argument att 
presentera för omotiverade elever som tycker att det är svårt med tabellerna. Att 
genom att eleven tränar så får han/hon denna färdighet. Det kanske låter som en 
klyscha men ändå värd att sägas i detta sammanhang. ”Övning ger färdighet”  
 
Jag anser att repetition är väldigt bra för att lära sig olika saker. Ju mer man 
repeterar desto bättre blir man på att komma ihåg det man repeterar. För att kunna 
automatisera multiplikationstabellen, måste eleven repetera tabellerna för att det ska 
fastna. Däremot tycker jag att eleven får träna tabellerna på olika sätt, det vill säga 
genom att använda sig av olika metoder. Detta tycker också samtliga intervjuade 
pedagoger. De menar att det är viktig med variation för att de ska lära sig tabellerna. 
Jag anser att variation i undervisningsmetoder är en bra förutsättning för att eleven 
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ska lära sig multiplikationstabellen utantill. Variation är en god förutsättning för att 
undervisningen av multiplikationstabellen blir mycket roligare och intresseväckande.  
 
Jag anser att huvudräkning är ett bra argument som talar för att eleven ska lära sig 
multiplikationstabellen utantill. Multiplikationstabellen kommer att hjälpa eleven 
med huvudräkning. Huvudräkning är ett central begrepp i kursplanen. Eleven 
kommer att ha lättare att hitta strategier som passar till de olika uppgifterna. Eleven 
behöver inte backa eller gå runt för att undvika multiplikationen när Han/hon löser 
en uppgift. Alltså automatisering av multiplikationstabellen är bra för huvudräkning.  
 
Löwing och Kilborn (2003) menar att multiplikationstabellen är grundläggande 
kunskap och därför måste eleven kunna multiplikationstabellen utantill.  Kan inte 
eleven multiplikationstabellen utantill så har den eleven väldigt svårt att klara sig i 
matematik. Detta är också vad de intervjuade pedagoger tycker. Att 
multiplikationstabellen är en kunskap som underlättar och förenklar väldigt mycket 
inte bara i matematik utan i andra ämnen också.  
 
6.6 Undervisningsmetoder 
I avsnittet 2.4 och 2.7 presenterar jag undervisningsmetoder för att lära sig 
multiplikationstabellen. Dessa metoder anser jag vara intressanta och 
utvecklingsbara. Dessa metoder kan man utveckla och få in aktiviteter av social 
karaktär för att göra de intresseväckande och roliga. Poängen med att presentera just 
dessa metoder är att de kompletterar varandra väldig bra. Dels är en beprövad metod 
från Löwing och Kilborn, en visuell metod för elever som behöver se för att lära och 
en lek för de elever som måste göra något för att lära sig.     
 
Utifrån Vygotskys teori anser jag att språket är väldigt viktigt för att barn ska utveckla 
sina kunskaper i multiplikationstabellen. Min teori är att eleven behöver prata mer 
multiplikationstabellen. De behöver alltså förhöra varandra, utmana varandra och 
öva multiplikationstabellen genom olika lekar och i par. De behöver alltså öva och 
träna multiplikationstabellen med metoder som främjar det sociala. Att barnen 
behöver prata matematik är nästan självklart för alla. Malmer (2002) till exempel, 
betonar vikten om att ”tala matematik”. Kursplanen betonar också hur viktigt det är 
att ”kommunicera matematik”. Jag anser att multiplikationstabellen inte ska vara ett 
undantag av detta. Men när det gäller multiplikationstabellen så kanske man behöver 
strukturera och förbereda på ett annat sätt.  
 
Något som jag efterlyser är det gamla rabblandet för att lära sig 
multiplikationstabellen. Detta anser jag som en bra metod, dock måste den nog 
anpassas så att det inte blir tråkigt för eleven. Det är här olika lekar kommer in. 
Eleverna kan förhöra varandra, utmana varandra. Eleverna kan använda sig av 
datorer för att göra denna rabblande mer intressant. Så här tyckte en av de 
intervjuade pedagogerna. Ännu en gång vill jag poängtera att variation av dessa 
metoder är nyckel för att eleven ska lära sig multiplikationstabellen utantill.  
 
På lågstadiet har man något som heter veckans ord. Det innebär att läraren förhör 
hela klassen samtidigt om de olika orden som de har lärt sig under veckan. Lite grann 
som en avcheckning för att kolla om barnen har lärt sig de olika orden.  Alla ord är ju 
förstås kopplade till ett sammanhang. Det vill säga att barnen inte bara lär sig 
enstaka ord som är tagna från ingenstans. Eleven kanske har läst en saga, ritat och 
målat om de olika orden under veckan som gått.  
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Det jag skulle vilja se är t.ex. Veckans tabell där läraren förhör klassen och eleven 
skriver de olika talen i sin räknebok. Eleverna har under veckan lekt lekar eller 
förhört varandra i veckans tabell. De kanske har målat, ritat och tränat tabellerna på 
olika sätt.  
 
6.7 Sammanfattning  
I mitt arbete har jag tagit upp olika aspekter som har att göra med automatiseringen 
av multiplikationstabellen. Jag har presenterat olika undervisningsmetoder samt gett 
idéer och tankar om på vilket sätt man kan utveckla dessa undervisningsmetoder. 
Mina idéer och tankar använder sig av Vygotskys sociokulturella perspektiv. Mycket 
har det skrivits om undervisningsmetoder och sanningen är att det finns ett stort 
utbud av dessa metoder. 
 
Angående undervisningsmetoder för att lära sig tabellerna har de intervjuade 
pedagogerna uttalat sig. Här är det variation som är den viktigaste aspekten. 
Pedagogerna anser att variation är viktig för att nå alla sina elever.  
 
Jag har också tagit upp i mitt arbete miniräknaren. Jag anser att detta hjälpmedel 
påverkar inlärningen av multiplikationstabellen hos eleven. Jag har också tagit upp 
relevant forskning som talar för och emot användandet av detta hjälpmedel. Kring 
detta svarar också skolpedagoger som har lång erfarenhet av matematikundervisning. 
 
Pedagogerna har uttalat sig huruvida de tycker en automatisering av 
multiplikationstabellen är ett moment som är nödvändigt för eleverna att kunna. 
Deras åsikter är klart och tydligt att det är en färdighet som underlättar och förenklar 
för eleven, inte bara i matematik utan också i andra ämnen. 
 
För att ge mitt arbete tyngd har jag också presenterat forskning om minnet. Vad 
hjärnforskning och didaktisk forskning säger om detta är väldigt viktigt för att 
motivera utantill inlärning av multiplikationstabellen. Forskarna menar att 
arbetsminnet är viktigt i detta sammanhang. Arbetsminnets uppmärksamhet ska 
riktas till det som är viktigt i undervisningen. Kan man inte tabellerna så riktas denna 
uppmärksamhet till det mekaniska. Arbetsminnet blockeras och distraheras bort från 
det viktiga. 
 
6.8 Didaktiska konsekvenser 
En konsekvens av min forskning är att upplysa läsaren om hur viktigt 
automatiseringen av multiplikationstabellen är för eleven. Avsikten med mitt arbete 
är också att belysa för- och motargument till en utantill inlärning av 
multiplikationstabellen. Jag vill också lyfta upp en tankeställare angående 
användandet av miniräknaren som hjälpmedel i samband med inlärningen av 
multiplikationstabellen. På vilket sätt användandet av detta hjälpmedel påverkar 
inlärningen av multiplikationstabellen.  
 
Jag hoppas också att läsaren, i ljuset av de styrdokument vi har, kan avgöra vad som 
är viktigt och väsentligt kring multiplikationstabellen. Genom de intervjuerna jag har 
presenterat har ett antal pedagoger uttryckt sig om multiplikationstabellen. Detta 
säger oss väldigt mycket om hur olika pedagoger ser på multiplikationstabellen och 
hur de förhåller sig till det. 
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Efter mitt arbete är jag övertygad om att multiplikationstabellen är en färdighet som 
är mycket viktigt i matematik. Ett ovärderligt verktyg för att eleven ska klara sig bra i 
matematik. Först och främst för att det är en färdighet som ger eleven en stadig 
grund för svårare matematikkunskaper. I min skolpraktik kommer jag att sätta en 
stor tyngd på att eleven ska lära sig denna oerhört viktig färdighet. Jag anser att mina 
framtida elever kommer att ha en stor nytta av det.  
 
Vid inlärning av multiplikationstabellen kommer Vygotskys sociokulturella 
perspektiv att vara en ledstjärna för mig. Därför att jag anser att vi människor är 
sociala i grund och botten. Dessutom tycker jag att dagens elever behöver 
”kommunicera matematik” mer än vad dem gjorde förr i tiden. Detta för att vi lever i 
ett modernt samhälle där elektroniska apparater dominerar. Dagens elever sitter 
många timmar framför datorn och lyssnar på sina mp3, tittar på tv och pratar i sina 
mobiler. Sociala pedagogiska aktiviteter kommer att bli viktigare om man ser det från 
det perspektivet.  
 
6.9 Vidare forskning  
Något som jag tycker är intressant att forska vidare på är hur elever med svårigheter 
av olika slag tar till sig denna oerhört viktiga färdighet. Det här är någonting som de 
intervjuade pedagogerna nämnde. Att det är dessa elever som har svårt med 
multiplikationstabellen. Därför tycker jag att med mitt arbete som bakgrund, skulle 
vara mycket intressant att följa eller pröva någon undervisningsmetod för att se hur 
dessa elever tar till sig multiplikationstabellen. 
 
Då tänker jag t.ex. på elever som har dyslexi, dyskalkyli och diagnoser av olika slag. 
Man skulle kunna följa dessa elever under en viss period. Man skulle kunna pröva 
några utvalda undervisningsmetoder och kombinera de med sociala aktiviteter som 
lekar, förhör o.s.v. Då tänker jag på en kort period kanske en månad. Detta arbete 
skulle kanske rymma inom ämnet specialpedagogik. 
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Bilaga 1 
 
Frågor till intervjun 

• Fråga 1 
Använder du någon metod för att lära ut multiplikationstabellen? I så fall vilken? Och 
varför använder du just denna metod? Anser du att dessa metoder behövs? 
 
 

• Fråga 2 
Behöver barnen kunna multiplikationstabellen utantill? Det finns miniräknare där 
man kan slå upp talen eller man kan alltid kontrollera talen på en tabell. 
 

• Fråga 3 
Vad anser du om den hjälp barnen kan få hemma? Är den avgörande för att barnen 
ska lära sig multiplikationstabellen, eller räcker det med att barnen tränar 
multiplikationstabellen i skolan. 
 
 

• Fråga 4 
Anser du att multiplikationstabellen är viktig för barnens matematiska utveckling i så 
fall varför, varför inte? 
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Bilaga 2 
 
Bild (Tagen från NCM & Nämnaren, ncm.gu.se/namnaren) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


