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Sammanfattning 

Svenska elevers prestationer inom matematik rapporteras bli allt sämre. Om man tränat 

exempelvis multiplikationstabellerna till den grad att de automatiserats belastas arbetsminnet 

mindre och man kan således fokusera på mer krävande uppgifter. I föreliggande studie har 

kvalitativa metoder i form av elevobservationer och elevintervjuer använts. Vi undersökte hur det 

ser ut då elever i en årskurs tre tabelltränar multiplikation intensivt, hur deras resultat utvecklades 

av tabellträningen med hjälp av Diamantdiagnoser samt vad eleverna tyckte om detta.  

Resultatet av observationerna var att eleverna satt enskilt och tränade tyst med hjälp av olika 

material. Ingen interaktion ägde rum varken mellan läraren och eleverna eller eleverna 

sinsemellan. Majoriteten av eleverna förbättrade sina resultat efter tabellträningen. Det framkom 

vid intervjuerna att både det eleverna tyckte var roligast att tabellträna med och som de ansåg lära 

sig bäst med var datorn.  

 

Nyckelord: multiplikation, årskurs tre, observation, samtalsintervju, tabellträning 
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Inledning 

Sämst i världen, så rapporterades det 1985 i media att svenska 13-åringars matematikkunskaper 

var då de jämfördes med elever i tolv andra länder i SIMS, Second international mathematics 

study (Lundin & Emanuelsson, 2011, s. 16f). 26 år senare är svenska elevers resultat fortfarande 

låga internationellt sett. De svaga resultaten hittas främst i de matematiska områdena 

taluppfattning, problemlösning och aritmetik som behandlar de fyra räknesätten (Bentley, 2008, s. 

8; 24).  

För två år sedan genomförde Madeleine Löwing, filosofie doktor i matematikdidaktik vid 

Göteborgs universitet, en kartläggning av svenska elevers matematikkunskaper med utgångspunkt 

i diagnosmaterialet Diamant. Kartläggningen visade att eleverna i årskurs fem fortfarande inte 

behärskade multiplikationstabellerna (Löwing, 2009, s. 15f).  

Multiplikation är den del av matematikundervisningen som många av oss minns som ett evigt 

tragglande av tabeller. Det har vi även sett prov på under vår verksamhetsförlagda utbildning på 

lärarprogrammet. Tabellträning kan av många anses tillhöra en föråldrad undervisningskultur men 

det tycks trots allt råda en stor ”enighet om att man måste plugga tabellen och att den bör 

kunnas” (Höines, 2000, s. 174). Har en elev automatiserat tabellerna kan den sedan använda 

uppmärksamheten på andra räkneoperationer (Höines, 2000, s. 190).  

För att elever ska kunna träna och på sikt automatisera tabellkunskaper inom multiplikation 

finns idag en uppsjö av material och metoder. Studien syftar till att undersöka om intensiv 

tabellträning i multiplikation ger någon effekt. Vi kommer i denna C-uppsats ta reda på hur det 

ser ut då elever i en årskurs tre tabelltränar i multiplikation samt vad eleverna tyckte om den 

tabellträning som genomförts. Dessutom ska vi undersöka hur elevernas diagnosresultat 

utvecklats efter den tabellträning som genomförts. Förestående frågeställningar är relevanta 

utifrån syftet eftersom effekten av tabellträningen påverkas dels av hur eleverna tabelltränar och 

dels av vad de själva tycker om denna träning. Effekten mäts genom att eleverna genomför 

diagnoser före och efter tabellträningen och synliggörs även genom att eleverna blir intervjuade. 

För att ta reda på hur tabellträningen ser ut genomförs elevobservationer. 
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Bakgrund 

I bakgrunden lyfts samhällsdebatten fram, bland annat utifrån en mängd rapporter om svaga 

resultat i matematik hos svenska elever jämfört med andra länder. Avsnittet med begrepp är 

skriven för att underlätta läsningen då de finns en mängd olika begrepp som ges samma innebörd 

i denna studie. Efter bakgrunden följer en litteraturöversikt som sedan mynnar ut i studiens syfte 

och frågeställningar. 

Samhällsdebatt 

På grund av de dåliga resultaten i SIMS 1985 utvecklade Skolöverstyrelsen och 

Utbildningsdepartementet ett förbättringsarbete, Matematiksatsningen, vilket ledde till bättre 

resultat i Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS 1995. Trots det blir vi 

ständigt överrösta med rapporter som säger att svenska elevers kunskaper inom matematikämnet 

är för dåliga. I jämförelse med omvärlden försämras alltjämt svenska skolelevers 

matematikkunskaper (Lundin & Emanuelsson, 2011, s.16f). Ett exempel på detta är den senast 

analyserade TIMSS-undersökningen som genomfördes 2007. I den visade det sig att svenska 

elever i årskurs fyra fortfarande är sämre i matematik än genomsnittet. Eleverna hade bristande 

kunskaper i taluppfattning och aritmetik och de var även sämre på att använda sina kunskaper för 

att lösa problem jämfört med övriga länders elever (Bentley, 2008, s. 8; 24).  

Dagens kunskapssamhälle har en stor mängd informationsflöden, väl utvecklad teknik med 

många avancerade hjälpmedel. Över tid, då både samhälle och skola förändrats, har även 

matematikundervisningens mål, innehåll och utförande reviderats på olika nivåer (Mouwitz, 

Emanuelsson & Johansson, 2003, s. 8). I den nuvarande kursplanen för matematik (Skolverket, 

2011) står det att ”matematisk verksamhet är till sin art en kreativ reflekterande och 

problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen” (s. 62).  

En teknisk samhällsutveckling ställer höga krav på matematikkunskaper och har en starkare 

betoning på förståelse och resonemang i form av ökad tillämpning, kommunikation och 

problemlösning i undervisningen (Mouwitz, Emanuelsson & Johansson, 2003 s. 8). För att nå dit 

krävs det att eleverna har en stabil grund att stå på. Grundläggande taluppfattning utgör en viktig 

del i den grunden (Kilborn, 2002, s. 36). Och enligt flera författare är det också till stor fördel att 

automatisera kunskap inom aritmetik, exempelvis att kunna multiplikationstabellerna utantill. För 

om kunskapen är automatiserad kan eleverna ta sig an mer tankekrävande uppgifter och lösa 

problem med mindre ansträngning på arbetsminnet (Höines, 2000, s. 190; Löwing, 2009, s. 12; 

Löwing & Kilborn, 2003, s. 101ff; Malmer, 2002, s. 158; Wong & Evans, 2007, s. 91).  
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I forskningssammanställningen Reaching for Common Ground in K–12 Mathematics Education 

skriver författarna bland annat att beräkningar med flyt har stor betydelse.  

”Certain procedures and algorithms in mathematics are so basic and have such wide application 

that they should be practiced to the point of automaticity. Computational fluency in whole number 

arithmetic is vital. Crucial ingredients of computational fluency are efficiency and accuracy. 

Ultimately, fluency requires automatic recall of basic number facts: by basic number facts, we mean 

addition and multiplication combinations of integers 0 - 10. This goal can be accomplished using a 

variety of instructional methods” (Loewenberg Ball et al. 2005, s. 1056).  

Inom multiplikation utgörs en stabil grund av grundläggande taluppfattning, förståelse samt fokus 

för denna studie - att behärska multiplikationstabellerna. 

Begrepp 

Ett flertal begrepp bedöms ha så pass lika innebörd att de kan användas synonymt inom ramen 

för denna studie. Då olika begrepp har en och samma innebörd kan det kallas stilskillnader i 

språket och det handlar om hur språket ändras över tid (Molander, 2003, s. 105).  

Begreppen traggla/öva/drilla tabeller, färdighetsträning och tabellträning har i denna uppsats 

samma innebörd; att öva sin tabellkunskap mot automatiserad kunskap. Begreppen automatiserad 

kunskap, att kunna räkna med flyt och utantillkunskaper likställs också med varandra. I 

multiplikationen 3*4 innebär ovanstående begrepp att en elev kan hämta sin kunskap, produkten 

av faktorerna, ur långtidsminnet istället för att belasta arbetsminnet med beräkningen, 

4+4+4=12. I den litteratur som tas upp framkommer begreppen räkneoperationer, 

tankeoperationer, uträkningar och beräkningar som i denna uppsats används synonymt. 
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Litteraturöversikt 

I den följande litteraturöversikten sätts tabellträningen i svensk skola in i ett historiskt perspektiv 

under rubriken Tabellträning i ett historiskt perspektiv. Sedan belyses ett Teoretiskt perspektiv, där 

tabellträning behandlas utifrån Baddeleys (2003) modell för arbetsminnet. Efter det följer avsnittet 

Grundläggande taluppfattning som krävs för att kunna tabellträna. Nyttan av matematik och 

multiplikationstabellerna behandlas under rubriken Baskunskaper. I avsnittet Lärstilar ges en kort 

presentation över olika lärstilar för att förstå vad som kan påverka elevers inlärning. Under rubriken 

Databaserad undervisning synliggörs huruvida datorn idag används i matematikundervisningen eftersom 

föreliggande studie bland annat använder datorn i tabellträningen. Till slut redovisas Tidigare studier 

inom området. 

Tabellträning i ett historiskt perspektiv 

Historiskt sett har svensk skolas matematikundervisning en lång tradition av mekanisk räkning 

och utantillinlärning. Under 1800-talet var matematikundervisningen främst riktad till 

underklassens barn. Att de faktiskt skulle lära sig någon matematik var sekundärt. Undervisningen 

fokuserade på mekaniska procedurer och var tänkt att skapa ordning i de lägre samhällsskikten 

(Lundin, 2008, s. 356). Under 1860-talet fram till 1900-talet använde man läroböcker som 

innehöll en mängd regler och övningsuppgifter, vilka utgjorde böckernas huvudroll, och 

inlärningen var högst mekanisk (Lundin, 2008, s. 31ff). Exempelvis skrev man i en lärobok från 

1800-talet att vid multiplikation med siffran ett skriver man helt enkelt av talet som ska 

multipliceras för att få fram svaret (Lundin, 2008, s. 118). Böckerna utformades utifrån syftet att 

hålla elever sysselsatta. De skulle räkna tyst och enskilt och inte ta lärarens uppmärksamhet i 

anspråk (Lundin, 2008, s. 17).  

I dagens klassrum är det fortfarande många lärare som är totalt styrda av läroboken just inom 

matematik och där fungerar på liknande sätt, att hålla eleverna sysselsatta. En traditionell 

oreflekterad undervisningskultur den har ett fast grepp om matematikundervisningen. Det 

traditionella har sin grund i lärarens egen skolgång, egna lärare och syn på hur ämnet ska 

undervisas. Det är en omedveten, osynlig tradition som ofta styr mer än samhällsförändring och 

statens styrdokument (Mouwitz, Emanuelsson & Johansson, 2003, s. 9).  

Räknekonsten under 1800- och 1900-talet framställdes som ett system av regler som eleverna 

delvis skulle lära sig utantill. Multiplikationstabellen är ett sådant exempel på utantillinlärning som 

eleverna skulle behärska för att slippa använda griffel och tavla för uträkningarna (Lundin, 2008, 

s. 346). 

I matematikämnet har eleverna genom 150 år fått traggla tabellerna fram och tillbaka (Löwing 

& Kilborn, 2003, s. 42f) men redan på 1800-talet fanns motståndare till mekanisk inlärning, 
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exempel på detta var de som förespråkade den heuristiska metoden. Metoden fokuserade på att 

läraren inte skulle förklara exakt vad eleven skulle lära sig utan eleven skulle på egen hand 

upptäcka detta men med lärarens hjälp (Lundin, 2008, s. 316f).  

Inom den svenska matematikundervisningen är det fortfarande, och har länge varit, aktuellt att 

komma bort från traditionell, läroboksstyrd undervisning. Fokus önskas istället ligga på 

interaktion och problemlösning och man bör fokusera mer på processen istället för det färdiga 

resultatet (Malmer, 2002, s. 44). Men att huvudräkning är viktigt tycks ändå många vara eniga om, 

särskilt när det kommer till rimlighetsbedömning och ”för att kunna utveckla en effektiv 

huvudräkning krävs att eleverna har automatiserat alla tabeller” (Malmer, 1990, s. 125f). Ju 

svårare en elev har för matematik, desto viktigare är det att eleven besitter tabellkunskaper och 

har ett flyt i räknandet för att i och med detta kunna avlasta arbetsminnet vid mer avancerade 

beräkningar (Löwing, 2008, s. 75).  

Om en elev inte behärskar multiplikationstabellerna blir det svårt att bearbeta alla 

deloperationer i arbetsminnet när en uträkning ska genomföras, både i huvudet och med papper 

och penna (Löwing & Kilborn, 2003, s. 101). I dagens samhälle bör dock utantillkunskaper inte 

ges lika stor betydelse som man en gång gjort eftersom nästintill alla barn idag har tillgång till 

mobiltelefoner med miniräknare. Att ”lägga ner så mycket tid på dessa färdigheter var rimligt i en 

tid då det var bra att kunna räkna både snabbt och korrekt” (Heiberg Solem, Alseth & Norberg, 

2011, s. 174).  

Det finns en mängd metoder och material för tabellträning och Löwing och Kilborn (2003) 

menar att ”inlärning kan gå till på en mängd olika sätt och att olika sätt kan passa olika bra för 

olika situationer och för olika lärare och elever” (s. 102). Då målet är att eleverna ska kunna räkna 

med flyt behövs en variation i arbetssätten ”[T]his goal can be accomplished using a variety of 

instructional methods” (Loewenberg Ball et al. 2005, s. 1056). Om man till exempel analyserar 

tabellernas struktur och uppmärksammar samband i uppbyggnaden kan inlärningen göras mer 

effektiv (Löwing, 2008, s. 165). 

Teoretiskt perspektiv 

När komplexa kognitiva uppgifter ska utföras hanteras en mängd olika processer och 

informationskällor i hjärnan. Den resurs som används för att organisera en sådan uppgift kallas 

arbetsminnet. Det finns en mängd framstående modeller för hur arbetsminnet ser ut (DeStefano 

& LeFevre, 2004, s. 353f). En vanlig modell är framtagen av Baddeley och Hitch 1974 och 

innehöll då tre komponenter; den centrala exekutiva funktionen, den fonologiska loopen samt 

den visuellt spatiala funktionen. Den centrala exekutiva funktionen antas vara det system som 

kontrollerar uppmärksamheten på den rådande uppgiften. Den styr och koordinerar även den 

fonologiska loopens och den visuellt spatiala funktionens aktiviteter. Den centrala exekutiva 

funktionen är alltid engagerad när det gäller ensiffriga aritmetiska problem. Den fonologiska 

loopen lagrar de involverade talen samt deras delresultat och är även delaktig vid en del ensiffriga 
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aritmetiska problem. Den visuellt spatiala funktionen hanterar och lagrar visuell och spatial 

information. I flersiffriga operationer är denna funktions engagemang stort och ökar i takt med 

det antal minnessiffror som används (Baddeley & Hitch, 1974; Baddeley, 1992, s. 255; Bentley, 

2008, s. 18; DeStefano & LeFevre, 2004, s. 363f.).  

På senare år har Baddeley (2003) utökat modellen, se figur 1, och lagt till ytterligare en 

komponent, den episodiska bufferten, som sköter interaktionen mellan långtidsminnet och 

centrala exekutiva funktionen. Talfakta hämtas således av denna funktion direkt från 

långtidsminnet och belastar därför inte de andra funktionerna. I långtidsminnet finns sådan 

kunskap som är fast förankrad medan arbetsminnets funktioner är rörliga och ständigt bearbetar 

information (Baddeley, 2003, s. 835f). 

                          

 

 
 

När elever ska lära sig att räkna börjar de med att använda sig av ansträngande räkneprocedurer 

för att senare utvecklas och automatisera kunskaperna (Sterner & Lundberg, 2002, s. 84). Att 

elever räknar på fingrarna i början av inlärningen är naturligt, men om detta fortsätter kommer 

räkningen att blockera arbetsminnet. Av denna anledning är det viktigt att eleverna behärskar 

tabellerna och med fördel automatiserar tabellerna (Löwing & Kilborn, 2003, s. 102; 2002, s. 154; 

Kilborn, 1981, s. 22).  

Elever som inte automatiserat sin kunskap, t.ex. multiplikationstabellerna, belastar 

arbetsminnet i högre grad när de ska utföra krävande beräkningar och problemlösning. 

Uppmärksamheten fokuseras då istället på tidiga tankeled och räkneoperationer som annars 

snabbare kunnat passeras. Det är med andra ord mer tids- och tankekrävande att belasta 

arbetsminnet för att utföra enkla beräkningar så som 3*4 genom att räkna 4+4+4. Eleven skulle 

istället med fördel kunna hämta produkten (12) direkt ur långtidsminnet om den automatiserat 

den. Om eleven inte automatiserat kunskap kan det dels bidra till en begränsad möjlighet till 

utvecklad förståelse, dels till frustration hos eleven samt även till felaktiga uträkningar (Bentley, 

Figur 1: The multi-component working memory revision (Baddeley, 

2003, s. 835) 
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2008, s. 18; Wong & Evans, 2007, s. 92). Automatisering är således viktig eftersom eleven då 

istället kan ägna sina mentala resurser åt mer krävande uppgifter (Höines, 2000, s.190; Sterner & 

Lundberg, 2002, s. 84; Wong & Evans, 2007, s. 91). Även när det gäller problemlösning, vilket 

svenska elever enligt TIMSS 2007 hade problem med, är det av vikt att eleverna har flyt i sin 

räkning. Annars måste de bryta en överordnad tankeform för att utföra enkla beräkningar vilket 

medför negativa konsekvenser för problemlösningen (Bentley, 2008, s. 18) 

Grundläggande taluppfattning 

All sorts inlärning kräver förkunskaper. I matematik måste elever ha grundläggande 

taluppfattning för att sedan kunna ta till sig ytterligare kunskaper, t.ex. inom huvudräkning och 

multiplikation. Begreppet taluppfattning har definierats av många och definitionerna skiljer sig en 

del, även om det på det stora hela syftar till samma fenomen. Enligt Löwing och Kilborn (2003, s. 

25) innebär det att eleven behärskar talens ordning i talraden, att eleven känner till talens grannar, 

att eleven behärskar tiotals- och hundratalsövergångar, och senare även tusentalsövergångar, samt 

att eleven kan dela upp talen på olika sätt i termer och faktorer.  

Ovanstående definition är lik Emanuelssons och Emanuelssons (1997, s. 30f) uppdelning i 

relationen inom tal, relationen mellan tal och relationen mellan tal och omvärld.  

Reys och Reys (1995) utvecklar begreppet taluppfattning och menar att det innebär att ha 

förmågan och viljan att förstå och bruka tal i olika situationer och sammanhang. En elev med god 

taluppfattning har en intuitiv känsla för tal, för hur de kan tolkas och användas. Detta leder till att 

eleven kan upptäcka räknefel genom uppskattning eller sunt förnuft. God taluppfattning innebär 

även att eleven vill använda sin förståelse för att utveckla användbara och effektiva strategier för 

att lösa uppgifter (Reys & Reys, 1995, s. 28; Reys et al. 1995, s. 23).  

En elev kan möjligen automatisera multiplikationstabellerna utan någon förförståelse alls, men 

för att eleven ska förstå krävs grundläggande taluppfattning. Viktigt då man ska tillägna sig 

multiplikation är att förstå relationen inom och mellan tal samt att kunna dela upp talen (Löwing 

& Kilborn, 2003, s. 38). För att lära sig tabellerna finns olika mönster vad gäller relationen mellan 

tal. Fyrans tabell är till exempel alltid dubbelt så stor som tvåans tabell och har man en 

multiplikation med en jämn faktor blir produkten alltid ett jämt tal. Detta är exempel som elever 

med god taluppfattning kan förstå och använda sig av (Löwing, 2008, s. 165). 

 

Baskunskaper i matematik 

I den nya läroplanen, under skolans övergripande mål och riktlinjer, står att skolan ska ansvara 

för att eleverna kan ”använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet” 

(Skolverket, 2011, s. 13). Matematik är ett av skolans så kallade kärnämnen och i och med 
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skolplikten i Sverige kan man anse att elevers plikt även är att ägna sig åt matematik. Att alla 

elever har behov av matematikundervisning tas för givet (Lundin, 2008, s. 22).  

Myndigheten för skolutveckling gav år 2003 ut Baskunnande i matematik. Författarna till den 

första artikeln belyser baskunnande i matematik ur tre aspekter. Den första som ett livsprojekt 

som innefattar färdigheter för livet som t.ex. att förstå och diskutera samhällsproblematik. Den 

andra som en ämneskompetens där eleverna ska ges möjligheter att både använda matematisk 

kunskap och att utveckla den. I den tredje aspekten ses baskunnande i matematik som ett 

ämnesinnehåll, exempelvis att kunna göra beräkningar med flyt samt rimlighetsuppfattningar. 

Dessa tre aspekter bör dock ses som samverkande delar av en helhet och står inte på egna ben 

(Mouwitz, Emanuelsson & Johansson, 2003, s. 20ff).  

Löwing och Kilborn (2002, s. 17) beskriver baskunskaper i matematik som det minimum av 

kunskaper en elev behöver förvärva inom ämnet. Deras definitioner går in i de tre aspekter som 

nämnts ovan och utgör grunden för att kunna hantera, beskriva situationer och lösa problem som 

förekommer i hem och samhälle. I tillägg beskrivs även de kunskaper i matematik som krävs för 

att tolka och bearbeta information från andra ämnen, samhällsinformation samt en god grund för 

vidare studier.  

Elever behöver verktyg för att tolka omvärlden och behärska vardagens matematik och även 

sådana förkunskaper som gör att de kan gå vidare inom matematik och annan utbildning. Det 

handlar om deras demokratiska rättigheter som samhällsmedborgare och den kunskap som krävs 

för att tillvarata dessa (Löwing & Kilborn, 2002, s. 26ff).  

I allmänhet bör skolans undervisning leda till att elever utvecklar gott självförtroende som gör 

att de kan leva och fungera i ett demokratiskt samhälle. Matematikundervisningen bör ha avsikten 

att ge elever möjligheter till matematikkunnande samt att realisera skolans högre mål. Kunskaper i 

matematik anses vara en förutsättning för att man ska kunna se samhällets strukturer och att tolka 

sin omvärld (SOU 2004:97, s. 165).  

Lundin (2008) är dock något kritisk över ifall matematikundervisning faktiskt klarar av att 

realisera skolans högre mål. Han anser att relationen mellan förmågan att tolka sin omvärld och 

skolmatematik kan vara tämligen långsökt. Detta delvis på grund av att matematiken inte 

preciseras mer utan beskrivs ofta enbart kort som matematik. Han efterlyser de elementära 

kategorier som matematiken kan indelas i; aritmetik, algebra, analys och geometri (Lundin, 2008, 

s. 26f).  

Fast arbetet i skolan som ska syfta till att ge elever demokratisk kompetens bör i 

matematiksammanhang vara att alla elever ska ha rätt till baskunskaper i ämnet. Kunskaper som 

ger eleverna förutsättningar att kunna leva, verka och utveckla samhället (Mouwitz, Emanuelsson 

& Johansson, 2003, s. 12). 
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Lärstilar 

För att ge elever möjlighet att automatisera sin kunskap inom multiplikationstabellerna finns en 

mängd material och metoder. Löwing och Kilborn (2003) påstår att ”inlärning kan gå till på en 

mängd olika sätt och att olika sätt kan passa olika bra för olika situationer och för olika lärare och 

elever” (s. 102).  

Olika material och metoder tilltalar elever med olika typer av lärstilar. Lärstilar omfattar en 

persons sätt att ta till sig kunskap och information som har direkt anknytning till konkreta 

inlärnings- och undervisningssituationer (Boström & Svantesson, 2007, s. 14). Eftersom all 

information inte är nödvändig att registrera sorterar hjärnan informationen. De flesta människor 

har inövade rutiner och vanor som kan kallas aktivitetsmönster. När en människa ska lära in 

något nytt eller bygga vidare på tidigare kunskap krävs att ett aktivitetsmönster förändras eller 

bryts. Lärstilar handlar om sådana aktivitetsmönster och påverkar huruvida personer lyckas 

och/eller trivs med exempelvis skolundervisningen. Dessa är relativt fast förankrade och de flesta 

håller fast vid sina lärstilspreferenser livet ut men de är utvecklingsbara (Boström & Svantesson, 

2007, s. 9ff).  

Dunn och Dunns lärstilsmodell ”The Dunn & Dunn Learning Style Model”, här tolkad av Lena 

Boström och Ingemar Svantesson (2007, s. 19ff), behandlar 20 påverkansfaktorer för inlärning 

inom fem områden. Miljöfaktorer - var personen lär sig bäst, emotionella faktorer - känslor och 

tankar, sociala faktorer - med vem personen lär sig bäst, psykologiska faktorer - 

informationsbeartbetning och tankestil samt fysiska faktorer - en persons perceptuella 

preferenser. Föreliggande studie belyser endast de fysiska faktorerna som innefattar en persons 

sinnen, dennes kroppsliga inlärningskanaler. De fysiska faktorerna delas in i fyra undergrupper 

utifrån sinnena, de perceptuella preferenserna: visuell, auditiv, kinestetisk och taktil (Boström & 

Svantesson, 2007, s. 54).  

Att ha en visuell lärstil innebär att personen lär sig genom att huvudsakligen använda synen. 

Personen läser och ser bilder i sitt lärande, information lagras med hjälp av inre bilder. Auditiva 

personer samtalar och diskuterar helst vid inlärning. Informationen lagras i röster och ljud som 

personen kan repetera i huvudet. En person som lär sig kinestetiskt är gärna delaktig, vill 

experimentera och uppleva saker. Inom denna kategori finns taktil lärstil som innebär att 

personen huvudsakligen använder händerna och informationen lagras med hjälp av känslor och 

beröring. Men en person har sällan enbart en lärstil utan har oftast en huvudsaklig eller 

dominerande lärstil (Boström & Svantesson, 2007, s. 54ff). 

Databaserad undervisning 

I föreliggande studie användes bland annat datorn som arbetsredskap då eleverna skulle träna 

på multiplikationstabellerna. Skolverket publicerade 2011 Elevers lust att förstå - en bortglömd 

drivkraft? skriven av Thomas Heldmark. Där menar Peter Gärdenfors, professor i 



 14 

kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, att dagens informationsteknik har en potential som 

inte utnyttjas till fullo. Han menar även att det finns en mängd klokt utvecklade verktyg inom it 

som kan förstärka motivationen hos eleverna. Verktygen kan stimulera elevernas lärande och 

förståelse. Gärdenfors påstår att barn uppenbart kan ha kul med datorer, ”det är sällan man ser 

mer motiverade individer” (Skolverket, 2011-09-13). Ett sådant engagemang borde, enligt 

Gärdenfors, kunna överföras till pedagogiska användningar av it (Skolverket, 2011-09-13). Enligt 

artikeln Digitala verktyg stärker matematikundervisningen finns det stora luckor när det gäller 

användningen av it i matematikundervisningen i svenska skolor.  

Skolverkets kartläggning om skolornas it-användning från 2009 visade att matematik sticker ut 

som ett av de ämnen där it används allra minst. Per Jönsson, professor i matematik vid Malmö 

Högskola, har påpekat att Sverige förmodligen är sämst i Europa när det gäller att använda 

modern teknik i matematikundervisningen (Skolverket, 2011-10-27).  

Trots detta upplever många elever i årskurs tre sig som mycket eller ganska bra på att använda 

datorer och de anser även att det är roligt att använda datorn i skolan (Skolverket, 2010, s. 16). 

Tidigare studier 

2007 genomfördes en studie vid Sydneys universitet av Monica Wong och David Evans, Improving 

Basic Multiplication Fact Recall For Primary School Students. Studiens syfte var att förbättra elevers 

automatisering av grundläggande multiplikation i årskurs fem under fyra veckor. Två klasser 

övade med papper och penna och två klasser övade med hjälp av datorer (Wong & Evans, 2007, 

s. 91). I denna studie hänvisas till tidigare forskning som påvisat att datorn är mer effektiv när det 

gäller automatisering (Wong & Evans, 2007, s. 101).  

Automatiseringsmetoder – elevers attityder till tabellträning, är en C-uppsats inom ramen för 

lärarutbildning, vid högskolan i Gävle, skriven av Annica Englund (2009). Där var syftet att 

undersöka huruvida eleverna kunde förbättra sina resultat genom olika träningsmetoder och deras 

inställning till tabellträning. Årskurserna tre och fem deltog i denna studie (Englund, 2009, s. 3f). 

En forskningsrapport från 2003 skriven av Farkell-Bååthe, omfattar 400 elever i årskurserna 

fyra till sex. Eleverna ingick antingen i en experimentgrupp som använde dator som stöd eller i en 

kontrollgrupp som undervisades traditionellt och som främst använde läroboken (2003, s. 107).  

Samtliga tre studier behandlar datorn som hjälpmedel när det handlar om 

matematikundervisning. Wong och Evans (2007, s. 93f) studie tittade på den datorbaserade 

undervisningens effektivitet jämfört med penna och papper. Farkell-Bååthes studie (2003, s. 107) 

handlade om flera moment inom matematikundervisning, bland annat problemlösning, och inte 

enbart tabellträning. I C-uppsatsen fick några elever träna multiplikation vid datorn och de andra 

eleverna var uppdelade i grupper med diverse material som t.ex. lådkort, tabellkort och arbetsblad 

(Englund, 2009, s. 3f).  

Resultatet av Wong och Evans (2007, s. 101) studie visar att båda grupperna förbättrats. Detta 

tyder på att intensiv träning är effektiv men de kunde inte stödja den tidigare forskning som sa att 
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datorn var effektivare. Även i Englunds (2009, s. 15f) studie förbättrade eleverna sina resultat 

oavsett om de arbetat med datorn eller lådkorten. Då hon undersökte elevernas attityder kring 

tabellträning framkom att eleverna tyckte det var roligast att arbeta med datorn. Samma gäller för 

Farkell-Bååthes (2003, s. 152) studie, att eleverna blev mer intresserade och motiverade av 

matematik vid datorstödd undervisning. I hennes studie visade det sig däremot att eleverna som 

arbetat vid datorn hade signifikant bättre resultat än kontrollgruppen. 
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Syfte och Frågeställningar 

I litteraturöversikten påvisades att om en elev automatiserat multiplikationstabellerna kan detta 

innebära en stor fördel för arbetsminnet. Dels för att ta sig an mer avancerade räkneuppgifter, 

problemlösning och vidare matematiska studier men även för vardagslivet. Syftet med 

föreliggande uppsats blir därför att undersöka om intensiv tabellträning i multiplikation ger någon 

effekt. Syftet mynnar ut i tre mer konkreta frågeställningar som lyder: 

 

1. Hur ser det ut då elever i en årskurs tre tabelltränar intensivt i multiplikation? 

2. Hur utvecklades elevernas diagnosresultat efter den tabellträning som genomförts? 

3. Vad tyckte eleverna om den tabellträning som genomförts? 



 17 

Metod 

Att använda kvalitativa forskningsmetoder är idag vanligt förekommande för discipliner som 

pedagogik, psykologi och sociologi för att nämna några. Dessa metoders popularitet ökar och det 

antas vara en kvalitativ inställning i samhället som står bakom ökningen. Det innebär att världens 

processer och fenomen beskrivs innan de teoretiseras, de förstås innan de förklaras. Forskare 

lägger fokus på kulturella, vardagliga och situerade aspekter av en människas handlande, 

tänkande, vetande och lärande (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 28). Föreliggande studie är av 

kvalitativ karaktär och behandlar observation och intervju som forskningsmetoder.  

Inom ramen för denna studie har åtta observationer á cirka 15 minuter genomförts i ett 

klassrum där elever i en årskurs tre tränat multiplikationstabellerna 2 till 5. Parallellt genomfördes 

åtta lika långa observationer av fyra elever som tränat på samma multiplikationstabeller men vid 

varsin dator. Sedan har 16 elever ur denna klass intervjuats i par för att undersöka vad eleverna 

tyckte om tabellträningen och det material som fanns att tillgå. 

Urval 

Studien är genomförd i en årskurs tre i en stor stad i Sverige. Klassen består av 23 elever och en 

klasslärare. I årskurs två har eleverna introducerats till ämnesområdet multiplikation, dock har 

många elever tillkommit i klassen sedan dess och därför ser deras förkunskaper väldigt olika ut.  

Forskningsobjektet valdes ut via redan kända kontakter med hjälp av ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007, s. 214). Författarna till 

föreliggande studie hade sedan tidigare tillträde till denna grupp, och eleverna hade förtroende för 

dem, vilket är en viktig del av forskningsprocessen (Einarsson & Hammar Chiriac, 2006, s. 25f; 

Esaiasson et al. 2007, s. 337f; Kullberg, 2004. s. 151).  

Eleverna hade, en kort period efter introduktionen, arbetat med tabellerna 2 till 5 och de 

befann sig således i inlärningsfasen av multiplikationstabellerna vilket gör denna klass intressant 

för studien. Författarna till föreliggande studie bestämde i samråd med klassläraren att de första 

15 minuterna under matematiklektionen skulle ägnas åt tabellträning. Där bestämdes således att 

den intensiva tabellträningen faktiskt skulle ske och därför kan de observerade momenten till viss 

del anses vara manipulerade. Men läraren bestämde sedan helt på egen hand hur tabellträningen 

skulle genomföras.  

Elevernas samlade diagnosresultat utgjorde grunden för val av elever att observera i 

klassrummet. Fem elever i klassrummet valdes ut att observeras utifrån deras resultat på en 

Diamantdiagnos. Eleverna som valdes ut ansågs av författarna ha förstått multiplikation men 

ännu inte automatiserat tabellerna. Dessa matchades sedan med andra i klassen och på så sätt 

valdes fyra dataelever, med liknande resultat, ut. Dessa elever skulle enbart tabellträna vid datorn 
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för att möjliggöra en jämförelse av effekten av tabellträning hos elever som tabelltränat i 

klassrummet respektive vid datorn. Vad gäller klassens deltagande i studien har några elever fallit 

bort på grund av att de tackat nej till att delta eller på grund av att de inte gjort båda diagnoserna.  

Med grund i olika lärstilar utifrån de fysiska faktorerna som tidigare nämnts bedömdes studien 

inte ha behov av intervjuer med respondenter i andra klasser. Material avsett för tabellträning kan 

i sig variera mellan olika klassrum men i det aktuella klassrummet finns material med potential att 

representera de olika lärstilarna. Då studiens fokus inte låg i lärarens roll eller förmåga att 

motivera och undervisa ansågs intervjuer eller observationer av andra respondenter vara av föga 

vikt.  

Diagnos 

Metoden diagnos valdes för att dels kunna göra ett urval av vilka elever som skulle observeras 

och dels för att kunna svara på frågeställningen om hur elevernas diagnosresultat utvecklades 

efter den tabellträning som genomförts. 

Val av metod - diagnos 

Diamantdiagnoserna, utformade av Madeleine Löwing och Marie Fredriksson från Göteborgs 

universitet, är tänkta att användas formativt, de ska hjälpa lärare att utifrån resultaten planera sin 

undervisning för att eleverna ska kunna nå styrdokumentens mål (Skolverket, 2009). Med en 

tidsgräns för varje enskild diagnos får läraren syn på om eleverna har automatiserat sin kunskap 

inom området. I föreliggande studie har eleverna genomfört diagnosen AG6 inom området 

aritmetik. Diagnosen behandlar multiplikation av ental upp till 100, men eleverna i föreliggande 

studie fick göra en anpassad version som enbart behandlade tabellerna 2 till 5, se bilaga nr 2, 

(Skolverket, 2009). Som komplement till detta använde även författarna elevernas resultat från en 

diagnos som klassläraren tidigare genomfört.  

Genomförande av diagnoser 

Eleverna genomförde den första diagnosen innan den intensiva tabellträningen. Under de första 

fyra minuterna använde eleverna blyertspennor till sina uträkningar och efter fyra minuter fick de 

byta till en färgpenna. Detta gjordes för att det skulle gå att avläsa hur långt eleverna hann på fyra 

minuter samtidigt som eleverna fick fortsätta att skriva tills de var färdiga. Efter tabellträningen 

genomförde eleverna samma diagnos igen för att kunna undersöka hur elevernas resultat 

utvecklats. 
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Observation  

För att kunna svara på frågeställningen hur det ser ut när elever tränar intensivt på tabellerna 

användes observation som metod. Louise Köhler har genomfört åtta observationer i klassrummet 

samtidigt som Agnes Trolte har genomfört åtta observationer på de elever som tabelltränat vid 

datorn. Louise Köhler är ansvarig för denna del i uppsatsen. 

Val av metod – observation 

Genom observationer får man syn på fenomen som kan vara svåra att klä i ord, ofta skiljer sig det 

man säger och det man gör åt (Einarsson & Hammar Chiriac, 2006, s. 23; Esaiasson et al. 2007, s. 

343). Barn kan i intervjuer ibland ha svårt att klä sina tankar i ord, därför är observationer ett bra 

komplement till intervjuerna för att få en tydlig bild över hur tabellträningen faktiskt ser ut. 

Dessutom är observationer lämpliga när man ska studera en process (Esaiasson et al. 2007, s. 

343). Eftersom observatörerna var på plats i klassrummet och i det rum där eleverna tränade vid 

datorn och såg och hörde vad som hände i elevernas naturliga miljö är det direktobservationer 

som har genomförts (Einarsson & Hammar Chiriac, 2006, s. 24).  

Vid tolkning av resultat från observationer måste man ha i åtanke att observatören kan ha 

påverkat elevernas arbete dels genom att bara ha befunnit sig i klassrummet och dels genom att 

ha hjälpt vissa av dem. Dock uppfattade observatörerna det som att eleverna arbetade som 

vanligt utan att påverkas av deras närvaro. En annan aspekt som har konsekvenser för 

observationernas resultat är att man som observatör alltid bär med sig förutfattade meningar och 

en viss förförståelse om både eleverna och den bakomliggande teorin (Einarsson & Hammar 

Chiriac, 2006, s. 27f). 

Genomförande av elevobservationer  

Observationsschemat för observationerna på eleverna vid datorerna och i klassrummet finns som 

bilaga nummer 3 respektive 4. Under tre veckor observerades de 15 första minuterna av 

matematiklektionerna i klassrummet då eleverna tabelltränade intensivt på 

multiplikationstabellerna. Parallellt med detta intensivtränade fyra elever vid datorn i ett annat 

rum. Vad gäller eleverna vid datorn skulle de färdighetsträna på tabellerna 2 till 5 med hjälp av 

datorprogrammet Matteknep. Detta program har klassen, och hela skolan, sedan tidigare använt 

och eleverna var väl förtrogna med det. Samtliga elever i klassen fick tillfällen att tabellträna vid 

datorn utöver denna intensiva träning för de fyra eleverna. Dock inte under tidsperioden då 

föreliggande studie är genomförd. Vid dessa intensiva tillfällen bestämde dataeleverna oftast 

själva vilka tabeller de skulle färdighetsträna, men ibland hjälpte observatören till med detta då 

denne kunde visa vilka tabeller eleven tidigare tränat på.  
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Observationer kan vara strängt strukturerade till vardagligt nära (Johansson & Svedner, 2006, 

s. 55). De observationer som genomförts i föreliggande studie hamnar någonstans mittemellan 

dessa ytterligheter. De två olika observationsscheman som användes utgår från Johanssons och 

Svedners (2006, s. 56f) exempel ”observationer med egna kategorier”. Kategorierna är tydligt 

avgränsade från varandra men samtidigt öppna och således finns det utrymme att skriva olika 

iakttagelser i dem. Det som främst var intressant under observationerna i klassrummet var vilka 

material eleverna arbetade med, arbetsmetod på observationsschemat. Utöver detta observerades 

huruvida eleverna faktiskt arbetade eller inte under de 15 minuterna. Exakt vad eleverna gjorde 

om de inte tabelltränade var dock inte av betydelse för denna studie och därför konstruerades 

inte några specifika kategorier för detta. I denna del av observationen finns likheter med 

Johanssons och Svedners (2006, s. 55) on-off observationer vilket innebär att observatören 

antecknar om eleven är on, det vill säga gör det den ska, eller om den är off, det vill säga gör 

något annat. Kategorin övriga kommentarer på observationsschemat tar upp sådana iakttagelser 

och där finns även utrymme att skriva hur det går för eleverna, vad de säger etc. Detta hjälper 

observatören att kunna gå tillbaka och få en bild över hur lektionstillfället och tabellträningen såg 

ut.  

Det som observerades med dataeleverna var vilka tabeller de tränade på samt antalet uppgifter 

de genomförde. Dessutom antecknades även här ”övriga kommentarer” för att det senare ska 

vara möjligt att återskapa en bild över hur tabellträningen vid datorerna sett ut.  

Kullberg (2004, s. 95) skriver om olika grader av deltagande under observationer. 

Ytterligheterna är den totala deltagaren och den totala observatören. Den totala deltagaren är 

medlem i gruppen som observeras och deltar aktivt i de aktiviteter som de studerade utför. Den 

totala observatören observerar enbart gruppen och deltar inte själv. När observationer genomförs 

är rekommendationen att man ska vara observatör framför deltagare (Esaiasson et al. 2007, s. 

345f). I föreliggande studie var observatörerna väl bekanta med eleverna när observationerna 

genomfördes och i och med det var observatörerna en naturlig del av undervisningen. I 

klassrummet var därför observatören till viss del deltagande under observationerna. Att vara 

mindre deltagande prövades till en början men detta blev en väldigt onaturlig situation både för 

observatören och för eleverna. Därför svarades det till viss del på elevers frågor, både om de 

behövde hjälp med multiplikationen samt på frågor om vad observatören gjorde eller skrev. 

Dock var rollen som observatör hela tiden i fokus och det prioriterades att anteckna vad som 

sågs framför att hjälpa eleverna.  

Elevobservationerna vid datorerna var inte lika deltagande. Eleverna var väldigt självgående 

och tränade koncentrerat mestadels av tiden, dock skedde en del interaktion mellan eleverna och 

observatören. I början av varje observationstillfälle antecknades i klassrummet vad eleverna 

arbetade med för material för tillfället och vid datorn vilka tabeller eleverna tränade på. Sedan 

observerades det hur tabellträningen gick till. I klassrummet gick observatören runt till fem 
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utvalda elever som observerades noggrant. Observatören kunde samtidigt skapa sig en bild över 

hur tabellträningen såg ut i hela klassrummet.  

Vad gäller eleverna som tränade vid datorerna kunde observatören observera alla fyra elever 

samtidigt eftersom de satt bredvid varandra och inte pratade särskilt mycket. Dessutom sparades 

elevernas svar på datorn ifall observatören skulle missa något viktigt resultat. Observatören valde 

ibland vilka tabeller som eleverna skulle träna på men oftast valde eleverna detta på egen hand.   

Intervju 

Vid intervjuerna satt båda författarna med. Agnes Trolte var huvudansvarig och ställde 

majoriteten av frågorna samtidigt som hon fokuserade på eleverna och kontakten med dem. 

Louise Köhlers roll var att anteckna ifall tekniken inte skulle fungera men ställde även vid ett fåtal 

tillfällen följdfrågor. Sammanlagt är det 16 elever som intervjuats och Agnes Trolte är ansvarig 

för denna del i uppsatsen. 

Val av metod – intervju 

Benämningen samtalsintervjuer handlar främst om att förstå och kartlägga vad människor tycker 

och vad de har för uppfattningar inom ett område (Esaiasson et al. 2007, s. 219). Inom ramen för 

intervjuundersökningar finns informantundersökning och respondentundersökning. I den 

förstnämnde bidrar svarspersonerna/informanterna, med information om hur verkligheten är 

beskaffad i ett visst avseende. Svarspersonen är då inte utbytbar utan innehar information specifik 

för dennes position i till exempel ett företag eller på en arbetsplats. Vid respondentintervjuer är 

det svarspersonernas/respondenternas egna tankar, åsikter och uppfattningar som är själva 

studieobjektet (Esaiasson et al. 2007 s. 257ff). För föreliggande studie är samtalsintervjuer med 

respondenter bäst lämpade för att svara på den tredje frågeställningen; Vad tyckte eleverna om 

den tabellträning som genomförts?  

En styrka som intervjuer har är att forskaren får ta del av intressanta uppfattningar och 

inställningar hos intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 131). Målet med studiens 

intervjuer var att samla in respondenternas olika tankar och åsikter som skulle bilda 

tankekategorier/teman och sedan utgöra studiens analysenheter (Esaiasson et al. 2007, s. 260). 

Genomförande av intervjuer 

För att se hur väl studiens intervjuguide, se bilaga 5, var konstruerad gjordes två provintervjuer 

vilket rekommenderas av flera författare för att få en skarp guide att utgå ifrån (Esaiasson et al. 

2007, s. 302; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006, s. 31). Vid dessa tillfällen intervjuades 

först en enskild elev och vid andra tillfället intervjuades två elever tillsammans. Provintervjuerna 

visade på stor skillnad hur bekvämt eleverna uppträdde när de intervjuades enskilt eller i par. Det 
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blev en lättare stämning i parintervjun och eleverna kunde känna stöd av varandra och de 

behövde inte svara på frågan själv hela tiden. De framkom även olika svar på samma fråga så 

risken att eleverna bara höll med varandra sågs som liten. Samtalet med två elever blev även mer 

informationsrikt och utifrån detta genomfördes intervjuerna därefter parvis.  

Vid intervjuerna användes en intervjuguide konstruerad utifrån olika tema, frågor och 

analysmöjligheter. Frågorna var formulerade på ett vardagligt, för eleverna, förståeligt språk så att 

de i möjligaste mån kunde svara och känna sig bekväma i situationen (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 148f). I möjligaste mån ställdes samma frågor för varje ny svarsperson/elev så att olika 

tankekategorier enklare uppdagades (Esaiasson et al. 2007, s. 260). Ibland hände det att frågor 

som låg senare i intervjuguiden ställdes som följdfråga till en tidigare fråga för att skapa ett flyt i 

intervjuerna och inte riskera att få formen av ett förhör. Följdfrågor ställdes som ökade 

möjligheten till fördjupade svar vilket är en stor fördel med samtalsintervjuer (Esaiasson et al. 

2007, s. 283).  

I tillägg till intervjuguiden konstruerades ett frågeblad, se bilaga 6, som i slutet av intervjuerna 

fylldes i enskilt av den eleven med stöd av intervjuaren. Frågebladet är inte en enkät utan ett 

förtydligande av intervjufrågorna som ger ytterligare tydlighet i respondenternas svar (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 148f).  

Hela intervjuerna inklusive tiden med frågebladet spelades in så att intervjuaren kunde 

koncentrera sig på att samtala med eleven och inte anteckna. Intervjuerna har sedan 

transkriberats och de intressanta partierna för föreliggande studie har skrivits ut och analyserats.  

I ett läge med teoretisk mättnad tillför inte fler intervjuer ytterligare information eller 

tankekategorier och kan därför anses onödigt (Esaiasson et al. 2007, s.260; Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 130). Efter åtta genomförda parintervjuer framkom inte direkt ytterligare information 

eller annorlunda åsikter hos respondenterna och bedömdes därför, med viss försiktighet, vara 

teoretiskt mättad för föreliggande studie. 

Forskningsetiska reflektioner  

Författarna till föreliggande studie har utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (2002) gjort följande reflektioner.  

För samhällets och individers utveckling är det både nödvändigt och viktigt att forskning 

bedrivs. Föreliggande studie behandlar för tiden väsentliga frågor i form av matematikkunnande 

och undervisning och uppfyller således forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  

Studien tar hänsyn till samtliga fyra huvudkrav med regler som individskyddskravet omfattar 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Eleverna i den utvalda klassen och deras vårdnadshavare 

informerades om sin uppgift i undersökningen, att de skulle observeras vid ett antal tillfällen samt 

att detta följdes av intervjuer, att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sin 

medverkan när de ville under tiden och utan anledning. Föräldrarna fick informationen vid tre 

tillfällen, via ett brev av författarna, vid ett föräldramöte samt i ett veckobrev från klassläraren, 
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detta enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7f). Mindre detaljerad information om 

syftet och hur undersökningen skulle genomföras samt kontaktuppgifter skrevs in i brevet av 

författarna, se bilaga 1.  

Då klassen första gången besöktes av författarna tillfrågades eleverna om de ville delta i en 

studie. De gav sitt samtycke muntligt vid detta tillfälle men eftersom de var minderåriga behövdes 

även vårdnadshavares samtycke enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9ff). Både 

eleven och vårdnadshavare skulle skriva under med namn för att godkänna sitt deltagande.  

Deltagarna informerades om att de i studien kommer hållas anonyma, att ingen annan elev 

eller lärare får reda på vad de gör, tycker eller säger. Det insamlade datamaterialet är kodat med 

de fingerade namnen eleverna själva bestämt vilket gör att författarnas handledare kan ta del av 

materialet utan att elevernas identitet avslöjas i enlighet med konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12f).  

Insamlad data är ämnad att endast användas i denna specifika studie och varken utlånas eller 

användas för kommersiellt bruk. I studien nämns ett dataprogram med produktnamnet och 

författarna kräver att nyttjandekravet respekteras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Reflektioner över metoden 

Reliabiliteten, eller pålitligheten, är beroende av avsaknaden av slumpmässiga eller osystematiska 

fel (Esaiasson et al. 2007, s. 70). Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide där 

samma frågor ställdes till samtliga elever. Frågorna ställdes inte alltid i samma följd utan 

ordningen kunde variera beroende på intervjusituationen och elevernas svar (Esaiasson et al. 

2007, s. 260; 283). Observationsschemana var utformade med väl avgränsade kategorier för att 

senare underlätta tolkningen av resultaten (Einarsson & Hammar Chiriac, 2006, s. 42f). Vad gäller 

diagnosmaterialet så stärks reliabiliteten av att alla elever genomförde diagnoserna på samma sätt 

vid samma tillfälle samt för att uppgifterna är enkla att tolka (Skolverket, 2009, s. 6). Dock kan 

det vara så att några av eleverna blev stressade vid diagnosmomentet vilket kan ha haft negativa 

effekter på diagnosresultatet. Å andra sidan var författarna noga med att inte dramatisera 

diagnosmomenten vilket kan ha resulterat i att eleverna hellre svarade rätt än snabbt. 

Reliabiliteten stärks av att författarna vårdat datainsamlingsmaterialet med noggrannhet. 

Validiteten, eller giltigheten, ifrågasätter om det som mäts är detsamma som studien har för 

avsikt att mäta (Esaiasson et al. 2007, s. 63). Kvalitativa metoder i form av samtalsintervjuer och 

observationer användes, i och med det blir validiteten beroende av de frågor som ställs och de 

observationer som utförts. Frågorna i intervjuguiden och kategorierna i observationsschemana är 

väl anpassade och utformade specifikt för studiens frågeställningar vilket stärker validiteten. 

Diagnosmaterialet mäter ett väl avgränsat område vilket även det styrker validiteten (Skolverket, 

2009, s. 6). Validiteten innefattar även metodens lämplighet för det som ska undersökas 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2006, s. 44) vilket författarna till föreliggande studie har övervägt 

vid valet av metoder.  
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Resultatet av elevobservationerna vid datorn kan ha påverkats av att de inte genomfördes av 

samma författare som sedan tolkade resultaten. Vid intervjuer har intervjuaren övertaget och att 

det här dessutom var två vuxna som intervjuade barn stärker detta övertag. Samtidigt är 

intervjuarna utlämnade åt barnens vilja att faktiskt dela med sig av sina tankar (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2006, s. 29). Diagnosernas validitet kan ha påverkats av att några uppgifter 

togs bort, se bilaga 2. Eleverna har sålunda inte genomfört diagnosen så som den av skaparna är 

tänkt att genomföras vad gäller antal uppgifter och tidsram. Dock är diagnoserna ämnade för en 

äldre årskurs vilket kan anses kompensera för de uppgifter som tagits bort. Viktigast för denna 

studie var att diagnoserna mätte ett väl avgränsat område som var relevant. 

Det är endast elever tagna ur en och samma klass i årskurs tre. Det här påverkar möjligheterna 

att generalisera resultatet senare. Eftersom endast en klass studerats är författarna föga försiktiga 

med generaliseringsanspråken. Men resultaten säger ändå någonting om studiens övergripande 

syfte och dess frågeställningar. 
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Resultat och Analys 

Detta kapitel inleds med diagram över elevernas resultat på Diamantdiagnoserna, det följs av en 

tolkning av dessa resultat och behandlar frågeställningen; Hur utvecklades elevernas 

diagnosresultat efter den tabellträning som genomförts?  

Observationsdelen ansvarar Louise Köhler för och i denna del behandlas frågeställningen; Hur 

ser det ut då elever i en årskurs tre tabelltränar intensivt i multiplikation?  

Intervjudelen ansvarar Agnes Trolte för och här behandlas frågeställningen; Vad tyckte 

eleverna om den tabellträning som genomförts?  

I följande avsnitt skrivs några av elevernas fingerade namn ut, detta för att det ska finnas 

möjlighet att jämföra vad de olika eleverna sagt och gjort med vad de fick för resultat på de båda 

Diamantdiagnoserna som genomförts. 

Hur utvecklades elevernas diagnosresultat efter den tabellträning som genomförts? 

Diagrammen nedan visar elevernas resultat på den första genomförda diagnosen, innan den 

intensiva tabellträningen, med en lila stapel. Den andra genomförda diagnosen, efter den 

intensiva tabellträningen visas med en gul stapel. Figur 2 visar elevernas resultat på diagnoserna 

efter fyra minuter och Figur 3 visar elevernas resultat när de fick fortsätta lektionen ut, vilket var 

max 25 minuter extra, med samma diagnoser. Björn, Farhiya, Aron och Jonas tabelltränade vid 

datorerna och Anna, Erik, Emma, Filip och Alice var de elever som observerades noggrant när 

de tabelltränade i klassrummet. 
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Figur 3: Elevernas diagnosresultat efter hela lektionen. 

 

Figur 2: Elevernas diagnosresultat efter fyra minuter. 
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Tolkning av diagnosresultaten 

Det man kan se av resultaten är att medelvärdet på diagnoserna höjdes från 8,4 till 11 efter fyra 

minuter och 11,3 till 14,5 efter hela lektionen. 16 av 18 elever förbättrade sina resultat till den 

andra diagnosen både när de fick fyra minuter på sig att genomföra diagnosen samt när de fick 

fortsätta på samma diagnos tills de var färdiga med den. Att den intensiva tabellträningen haft 

positiv effekt på elevernas resultat var således tydligt.  

Vad gäller jämförelsen mellan datoreleverna och klassrumseleverna är diagnosresultaten inte 

av sådan betydelse att några slutsatser kan dras vilket material som gav bäst effekt. Samtidigt 

omfattade tabellträningen endast tre veckor och hade förmodligen gett en fortsatt förbättring 

successivt av elevernas resultat.  

Majoriteten av eleverna behärskade multiplikationstabellerna 2 till 5 efter deras intensiva 

tabellträning och fem elever; Muhammed, Tomasz, Alice och Farhiya och Melker, hann klart med 

diagnosen under fyra minuter. Muhammed och Tomasz hade endast ett fel vid den andra 

diagnosen men det bör finnas utrymme för enstaka fel, eventuella slarvfel, då det handlar om att 

skriva och prestera på tid. Dessa elever kan med försiktighet påstås ha förankrat kunskapen i 

långtidsminnet och vid till exempel en problemlösningsuppgift direkt hämta svaret därifrån.  

Ett flertal av eleverna tycks efter andra diagnosen inte ha automatiserat kunskapen eftersom 

de inte hann göra diagnosen under fyra minuter. Däremot verkar många av eleverna behärska 

multiplikationstabellen eftersom de fick högre resultat när de fick längre tid på sig. Om de två 

lägsta resultaten på den andra diagnosen eliminerats skulle medelvärdet höjas från 14,5 till 20,1 av 

24 vilket starkt synliggör den positiva effekten av den intensiva tabellträningen. Den elev som inte 

förbättrade sitt resultat var Filip, varken efter fyra minuter eller efter hela lektionen hade han ett 

bättre resultat på den andra diagnosen.  

Hur ser det ut då elever i en årskurs tre tabelltränar i multiplikation? 

Följande text inleds med resultat från klassrumsobservationerna och sedan analyseras dessa 

resultat. Sedan följer resultat från observationerna på eleverna som tränat vid datorer och därefter 

analyseras dessa resultat. 

Resultat av elevobservationerna i klassrummet 

I klassen där observationerna genomfördes använde sig läraren av en mängd olika material till 

elevernas tabellträning. Materialen var winnetkakort vilka är kort med en multiplikation 

(faktor*faktor) på framsidan och produkten på baksidan, multiplikationsstickor vilka är 

plaststickor med olika multiplikationer på vänster sida och produkterna på höger sida. På stickan 

finns en tråd som eleverna ska vira från multiplikationen till rätt produkt. Eleverna fick även 

tabellträna med hjälp av utvalda sidor med multiplikation i matematikboken Guldgruvan samt 
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tabellträna med multiplikationsstenciler från extramaterial till matematikboken och från 

lektion.se, se bilaga 7.  

Eleverna fick vid åtta tillfällen á 15 minuter under en period om tre veckor träna på tabellerna 

2 till 5. Under dessa tillfällen bestämde läraren vad eleverna skulle arbeta med för material. Första 

tillfället fick eleverna arbeta med en stencil. Vid fyra tillfällen skrev läraren upp en arbetsgång på 

tavlan där de först skulle göra utvalda sidor i matematikboken för att sedan gå vidare och arbeta 

med olika stenciler. Under två av tillfällena arbetade eleverna med winnetkakorten. De fick då 

först tillverka dem och sedan när de blev färdiga fick de träna med dem. Detta medförde att 

eleverna inte fick träna på tabellerna lika mycket under detta tillfälle. Under det sista tillfället fick 

eleverna arbeta med multiplikationsstickorna. Sammanlagt arbetade eleverna med olika stenciler 

under tre till fyra tillfällen, i matematikboken två till tre tillfällen, med winnetkakort vid två 

tillfällen och med multiplikationsstickor vid ett tillfälle. Eleverna fick inte bestämma själva på 

vilket sätt de skulle tabellträna utan det var läraren som bestämde vid samtliga tillfällen.  

Under tabellträningen använde sig några av eleverna av pennor som de fördelade i olika högar 

eller drog streck på ett papper för att kunna visualisera multiplikationerna. På det sättet fick de 

både se och till viss del även med händerna känna hur de olika multiplikationerna såg ut.  

Vid observationerna studerades även om eleverna arbetade eller inte. Det som framkom var 

att det var väldigt individuellt hur intensivt eleverna arbetade. Alice och Anna tränade intensivt på 

tabellerna under alla åtta pass med något undantag då de behövde hjälp att komma vidare. Filip 

tränade däremot väldigt lite under de observerade tillfällena. Istället drack han vatten, gömde sig 

under bänken, ritade, med mera. Filip blev vid ett flertal tillfällen utskälld på grund av detta. 

Förutom dessa två ytterligheter var det två elever, Emma och Erik, som vid vissa tillfällen 

arbetade intensivt och vid andra tillfällen var okoncentrerade. Dessa två elever verkade, enligt 

observatören, ha förstått vad multiplikation innebär men de var fortfarande tämligen osäkra och 

behövde ofta räkna på fingrarna eller dra streck på ett papper för att kunna räkna ut svaren. Erik 

hade ofta svårt att komma igång och frågade ofta observatören om det han gjorde var rätt medan 

Emma arbetade mer enskilt och bara satt tyst när hon inte räknade. Vad gäller övriga elever i 

klassen såg det väldigt olika ut angående hur koncentrerade de var under de olika tillfällena. De 

elever som observerades noggrant kan således med försiktighet anses representera övriga elevers 

koncentration och huruvida de arbetade eller inte.  

Även om en elev arbetade väldigt intensivt under ett tillfälle så hann den inte utföra särskilt 

många uppgifter. Som exempel hann Anna göra två stenciler med sammanlagt omkring 50 

uträkningar under det fjärde observationstillfället då hon arbetade väldigt koncentrerat. Vid 

samma tillfälle hann Emma räkna ungefär 20 uppgifter. Under alla dessa åtta tillfällen skulle 

eleverna arbeta tyst och enskilt. Det fanns ingen interaktion mellan eleverna eller mellan läraren 

och eleverna. Läraren var själv inte aktiv i elevernas inlärning, hon kontrollerade inte vad eleverna 

gjorde eller vad de kunde under de observerade tillfällena. Vid de observerade tillfällena hade 

läraren ingen genomgång eller återkoppling till tidigare moment med eleverna. 
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Analys av resultatet från elevobservationerna i klassrummet 

Alice och Anna som arbetade koncentrerat hade även höga resultat på diagnoserna. Erik och 

Emma som ofta arbetade koncentrerat, men inte alltid, hade inte särskilt höga resultat på första 

diagnosen men båda eleverna förbättrade sig väsentligt till den andra diagnosen. Filip hade höga 

resultat på första diagnosen men förbättrade sig knappt något till den andra diagnosen. Ett 

samband mellan elevernas resultat skulle kunna vara att de elever som tyckte att det var roligt 

eller lätt att träna på tabellerna även fick förbättrade resultat.  

När Erik tränade på tabellerna sökte han väldigt ofta bekräftelse från observatören. Han var 

ofta osäker på om han hade gjort rätt eller inte och ville ha bekräftelse på detta. Erik hade behövt 

direkt feedback på det han gjorde. I och med detta skulle möjligtvis datorn eller winnetkakort 

varit bättre hjälpmedel för honom eftersom de ger omedelbar feedback på om man har svarat rätt 

eller fel på en uppgift.  

Något som blev synligt under observationerna i klassrummet var att även om eleverna 

arbetade effektivt så hann de inte göra särskilt många uppgifter på 15 minuter. Om de dessutom 

var okoncentrerade och gjorde andra saker än att räkna hann de med ännu färre uppgifter. Att 

eleverna inte kunde hålla koncentrationen uppe i 15 minuter kan bero på ett flertal orsaker. Det 

kan ha tyckt att materialen de arbetade med var för ensidiga och inte var tillräckligt stimulerande. 

Det kan även ha berott på att eleverna inte fick några särskilda instruktioner under de olika 

observationstillfällena och då inte förstod hur de skulle göra med de olika materialen. Bristen på 

koncentration kan även ha berott på att några av eleverna inte hade den grundläggande 

taluppfattningen än eller att de inte förstått multiplikation tillräckligt bra och i och med detta inte 

var redo att börja automatisera multiplikationstabellerna.  

I klassrummet ville läraren att det skulle vara tyst under tabellträningen men trots detta var det 

elever som pratade eller gjorde annat än att träna. Klassrumsmiljön kan därför ha påverkat 

elevernas koncentration negativt.  

Som det togs upp i litteraturöversikten har elever olika lärstilar (Boström & Svantesson, 2007). 

Materialen som eleverna tabelltränade med borde passa de som främst lär sig visuellt och till viss 

del även kinestetiskt men för de elever som lär sig genom att lyssna och samtala fanns inget 

arbetssätt att tillgå. Att enbart arbeta tyst och enskilt passar inte alla, kanske hade några av 

eleverna nått längre i sin automatisering av tabellerna om de till exempel hade fått genomgångar 

eller tränat tabellerna med varandra. 

Resultat av elevobservationerna vid datorn 

De fyra eleverna som satt vid datorn och tränade på multiplikationstabellerna gjorde detta i ett 

enskilt rum samtidigt som övriga elever tränade i klassrummet. Eleverna hade varsin dator där de 

tränade med hjälp av programmet Matteknep Nivå 1. Programmet, utvecklat av Softogram AB, är 

utformat för att bland annat automatisera aritmetik. Matteknep Nivå 1 omfattar 19 olika områden 
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inom matematik vilka i sig är indelade i ytterligare delar. Föreliggande studie har använt sig av 

området Multiplikation 2 Tabeller Öva snabbt och kategorierna Tabell 2, Tabell 3, Tabell 4 samt Tabell 

5.  

För det mesta valde eleverna själva vilka tabeller de skulle träna på men ibland bestämde 

observatören vilka som skulle göras, detta för att alla elever skulle ha tränat på alla tabeller efter 

de åtta tillfällena. En diskussion fördes ibland då eleverna valde samma tabell gång på gång. 

Eleverna hade då kloka insikter om att de direkt mindes svaret på föregående fel och då kunde 

svara rätt nästa gång. Det var på detta sätt progressionen blev tydlig för eleverna.  

Eleverna arbetade enskilt utan någon interaktion med övriga elever och knappt någon med 

observatören. Eleverna hann göra väldigt många uppgifter under de åtta tillfällena. Den elev som 

gjorde minst uppgifter var Björn, han hann sammanlagt göra 580 stycken under de åtta 

observerade tillfällena. Den elev som gjorde flest uppgifter var Farihya som hann göra 

sammanlagt 970 uppgifter. Alla elever gjorde alltid något vid datorerna, de fick med andra ord 

mycket gjort vid varje tillfälle. Om man slår ut 580 respektive 970 uppgifter på åtta tillfällen blir 

detta i genomsnitt 72,5 respektive 121 utförda uppgifter per tillfälle.  

Förutom att eleverna hann göra väldigt många uppgifter framför datorn observerades det att 

de överlag var koncentrerade under träningen. Av Matteknep fick eleverna direkt feedback på om 

de svarat rätt eller fel och när de tränat färdigt på en omgång av en tabell fick de se sina resultat 

tydligt i form av olika höga staplar. Detta blev en morot för eleverna då de fick se sin egen 

progression. För Björn och Aron blev denna direkta feedback vid något tillfälle något negativt 

istället. Aron blev lite nedstämd när han svarade fel och Björn blev irriterad på sig själv när han 

skrev slarvfel på grund av att han höll nere tangenterna för länge. Här fick observatören gå in och 

stötta eleverna och poängterade antalet rätt istället för antalet fel. Aron hade till exempel vid ett 

tillfälle ett fel när han genomförde 3ans tabell. Detta tyckte Aron var dåligt medan observatören 

försökte vända på resultatet och poängtera att Aron faktiskt hade 29 rätt. Överlag tycks dock den 

direkta feedbacken vara något positivt för samtliga elever, de blev motiverade av att se sina 

framsteg och de lärde sig även med tiden att studera vilka fel de gjort för att sedan kunna 

förbättra sig. 

Analys av elevobservationerna vid datorn 

Det man kan se från resultatet av observationerna är att eleverna som tabelltränat vid datorn 

hann genomföra väldigt många uppgifter under de åtta tillfällena som tabellträningen skett. Även 

om några elever var en aning ofokuserade i perioder hann de ändå genomföra betydligt fler 

uppgifter än eleverna som tabelltränat i klassrummet. I och med att eleverna hann genomföra så 

pass många uppgifter har de även fått se dessa en mängd gånger. Detta skulle kunna innebära att 

eleverna subliminalt har fått goda möjligheter att registrera svaren i långtidsminnet vilket alltså 

innebär att de automatiserat svaren. Att de har fått se uppgifterna så pass många gånger kan även 
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innebära att eleverna har skapat sig en minnesbild över multiplikationerna. De elever som främst 

har en visuell lärstil borde därför gynnas av detta.  

När eleverna arbetade i Matteknep fick de direkt feedback på deras svar. Då en elev svarade 

fel syns detta tydligt i datorprogrammet vilket enligt resultatet fick negativa konsekvenser för 

eleverna. När man arbetar med denna typ av program kan det därför vara av vikt att ha en lärare 

närvarande som stöttar eleverna och hjälper dem att komma vidare istället för att eleverna ska 

fastna och fokusera på de fel de har fått. Trots att eleverna ibland blev nedstämda eller irriterade 

på den direkta feedbacken när de svarade fel verkar den ändå ha en positiv effekt eftersom 

resultaten på tabellträningen blev tydliga för eleverna och de fick i och med det se sin egen 

utveckling.  

Något som blev tydligt av elevobservationerna vid datorerna var att tabellträningen var väldigt 

mekanisk och ensidig. Dessutom tillgodoses inte elever med dominerande auditiv lärstil. Detta 

kan leda till att träningen vid datorn efter en tid blir långtråkig samt att den främst enbart gynnar 

elever med visuell lärstil. 

Vad tyckte eleverna om den tabellträning som genomförts? 

Resultatet av intervjuerna redovisas nedan först objektivt utifrån fyra teman som kom fram med 

grund i intervjufrågorna och frågebladet. Sedan analyseras varje resultat tematiskt direkt. 

Resultat och analys av intervjuer utifrån teman 

Först introduceras läsaren i vad eleverna i allmänhet tyckte om multiplikation, Tema 1. Sedan 

belyses de olika materialen som beskrivits i observationsdelen utifrån vilket sätt eleverna ansåg 

lära sig bäst och vad de tyckte om att tabellträna med dem, Tema 2. Efter det redovisas de 

kategorier som utkristalliserades kring varför eleverna trodde att de behövde träna tabellerna, 

Tema 3. Till slut behandlas elevernas tankar kring att skriva diagnoser, Tema 4. 

Resultat Tema 1, multiplikation 

Överlag tyckte eleverna att multiplikation var mer roligt än tråkigt och större delen av de 

intervjuade eleverna hade en positiv inställning, Alice sa till och med att hon ”älskade matte”. Tre 

utav eleverna svarade väldigt lika oberoende av varandra att det ibland var roligt och ibland 

tråkigt, och även ibland lätt och ibland svårt/jobbigt. Det var endast en av samtliga elever, 

Miriam, som direkt svarade ”väldigt tråkigt” och verkligen drog ut på orden för att förtydliga hur 

tråkigt hon tyckte att det var. Hon hade endast fem av 24 rätt på andra diagnosen efter full tid.  

Under intervjuerna pratade eleverna mycket om tabeller och vilka tabeller som var lätta 

respektive svåra. Tabellerna 1 till 5 tyckte de flesta elever var av lätt karaktär. Även 10:ans tabell 

ansågs vara en lätt tabell. Det som eleverna tyckte var betydligt svårare inom multiplikation var 

när höga tal fanns med till exempel 8:ans eller 7:ans tabell.  
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Det var endast Filip som tyckte att det var roligare när det var svårt för då lärde han sig mer. 

Han var en av de få elever som hade bättre resultat på den första diagnosen men den ende av 

dem som inte hann klart diagnoserna och inte kan antas ha slarvfel. 

Analys Tema 1, multiplikation 

Utifrån frågebladet och elevernas muntliga svar går det att utläsa att de tyckte att det var roligare 

att arbeta med det de kunde och behärskade alltså de tabeller eleverna hittills tränat på. Då kan 

det antas att de tyckte att multiplikation var roligare i slutet av den intensiva träningen, när 

intervjuerna gjordes, eftersom de då behärskade området betydligt bättre än i början. Att tal och 

tabeller som de ännu inte gått igenom var svårt bör ses som en regel snarare än ett undantag. Att 

10:ans tabell var enkel kan handla om att eleverna mekaniskt lärt sig en strategi för hur de får 

svaret på den, att de exempelvis endast ”lägger till en nolla”.  

För de flesta av eleverna handlade multiplikation om tabeller, som många av dem ville kunna 

utantill, vilket kan ha trolig utgångspunkt i hur ämnet introducerats och den traditionella 

undervisning som rådde. Det kan även spegla lärarens och/eller föräldrars eller syskons 

inflytande och syn på området som i sin tur påverkats av deras skolgång och erfarenheter. Hur 

introduktionen i årskurs två sett ut kan bara spekuleras i men eleverna gav inte något starkt 

intryck av att ha god förförståelse för grunderna i multiplikation. Om läraren enbart haft 

genomgångar där hon varit aktiv och eleverna passiva, där inte interaktion fått någon större plats, 

kan antas att eleverna utvecklat föga förståelse för ämnets grund.  

Ingen av eleverna lyfte problemlösning eller någon annan form av tillämpning utan det var 

deras tankar kring tabellerna som belystes mest vilket kan ha sin grund i att de inte hunnit eller 

fått möjligheter att tillämpa multiplikation vid andra tillfällen än just tabellträning. 

Resultat, Tema 2, material 

En majoritet av eleverna tyckte att de lärde sig bäst med dataprogrammet Matteknep. På andra 

plats kom winnetkakorten, tätt följt av matematikboken. Anna sa att hon ”fuskade” ibland, att 

hon faktiskt räknade med fingrarna när det blev för svårt. Hon menade att det var svårt att lära 

sig allt i huvudet för det ”flyger bara ut genom öronen”. Alice beskrev väldigt kortfattat och 

tydligt hur hon lärde sig multiplikation; hon tittade på tabellen, läste den ett antal gånger och till 

slut kunde hon den utantill. De var det enklaste sättet för henne att lära sig. Hon var en av två 

elever i klassrummet som skrev andra diagnosen inom fyra minuter och med samtliga rätt. Ibland 

fanns bilder till uppgifterna på stencilerna som skulle ge eleverna lite hjälp på traven. Sasiso 

menade att hon lärde sig bäst av att titta på de bilderna, sen räknade hon alla myror och fick ett 

svar, se bilaga 7. Hon brukade själv också räkna med hjälp av egna bilder. Då hon till exempel 

skulle räkna 3*6 ritade hon tre prickar sex gånger och sedan räknade hon ihop alla prickar för att 

få fram svaret. Trots det hade hon samma resultat, sju rätt, på diagnos två efter full tid som efter 

fyra minuter när hon faktiskt borde haft tid på sig att rita multiplikationerna.  
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Ett ytterligare svarsalternativ utifrån frågebladet som också visade sig viktigt då eleverna skulle 

lära sig var att en vuxen förklarar för dem vilket dock inte skedde under tiden för den intensiva 

tabellträningen.  

Elevsvaren visade klart att det roligaste sättet att tabellträna var Matteknep vid datorn. En 

pojke trodde också att han skulle bli mycket säkrare på multiplikation om han fick träna mer med 

Matteknep och hävdade att ”övning ger färdighet”. Detta blev föreliggande studies titel då 

uttrycket passar studiens innehåll i de olika avsnitten som lyfts fram. Matematikboken var näst 

roligast och eleverna både ville arbeta i den och de tyckte om den. Efter dessa material var det 

ganska lika utifrån vad de tyckte var roligast.  

Samtliga av de elever som tabelltränade intensivt med hjälp av datorn tyckte att det var bra att 

sitta i ett eget arbetsrum. Där var det lugn och skön arbetsro och där kunde de koncentrera sig. 

Björn tyckte att det var mycket enklare att räkna vid datorn på grund av att han inte tyckte om att 

skriva. Han sa även att det var lättare att tänka vid datorn. Intervjuerna gjordes efter att den andra 

diagnosen skrivits och vid det tillfället kände sig alla fyra, Björn, Aron, Farhiya och Jonas säkrare 

på tabellerna 2 till 5. Farhiya skrev den andra diagnosen färdig på bara drygt en minut, med alla 

rätt, vilket var en god indikator på att hon var säker på dem.  

Jonas hade varit nervös första gången han skulle gå till arbetsrummet men sista gången kändes 

det bara roligt. Farhiya sa däremot att det var roligt första gången men sen visste hon inte, hon 

kunde inte riktigt förklara sig. En följdfråga som intervjuaren ställde då var ifall hon upplevde att 

det blev långtråkigt i längden men ett tydligt svar på den frågan framkom aldrig, det var mer 

intervjuarens känsla att Farhiya eventuellt tyckte det. 

Analys, Tema 2, material 

Det faktum att både datorn och winnetkakorten gav direkt feedback kan vara en trolig grund till 

att eleverna tyckte de materialen var roligast. Det gav dem något att få direkt återkoppling på om 

de svarat rätt eller fel. Att de också fick reda på det rätta svaret, om de svarat fel, direkt kan göra 

att de registrerar detta subliminalt och på lång sikt registreras uträkningen i långtidsminnet efter 

upprepade tillfällen. Matematikboken betonas ofta när det gäller ämnet och har en tydlig och i 

princip en given plats i dagens matematikundervisning så det var inte konstigt att eleverna ville 

använda den.  

Att några elever tyckte att det var viktigt att en vuxen förklarar visar att det finns ett behov av 

att läraren bör vara aktiv även om eleverna ”bara” tabelltränar. Att tabellträning är fördelaktigt för 

framtida matematikkunskaper och övriga livet står klart men under tiden behöver de stöd och 

stimulans. Elever med dominerande auditiv lärstil kan tänkas känna det behovet eftersom samtal 

och interaktion är en viktig inlärningskanal för dem (Boström & Svantesson, 2007, s. 55).  

Björn har diagnosen dyslexi vilket kan vara ett skäl att han tyckte om att sitta inne vid datorn. 

Där behövde han inte forma siffror med en penna och inte heller fundera på hur siffrorna såg ut 

vilket kan vara en svårighet och ibland utgöra hinder för personer med dyslexi. Att han även 
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upplevde det lättare att tänka vid datorn kan bero på att det var lugnare där än vid andra 

lektionstillfällen och han hade antagligen ett behov av lugn och ro för att kunna arbeta effektivt.  

Risken att det blir fråga om långtråkig eller enformig träning vid datorn finns dock. Om 

belöningen, i form av att det skedde någon förändring på skärmen, uteblev eftersom det inte 

fanns ”bättre” än guldmedalj uppstod risken för tristess och enformighet. 

Resultat, Tema 3, nyttan av multiplikation och tabellträning  

Det gick tydligt att skilja ut tre kategorier av elevernas svar. Det fanns en nytta med att kunna 

tabellerna för senare skola, jobb och vardag. Sasiso tyckte att det var viktigt för att inte behöva gå 

om gymnasiet. Hon trodde också att det låg till grund för att kunna få bra omdöme av läraren, 

och dessutom skulle läxorna bli mycket enklare att göra. Några andra elevers tankar handlade om 

att klara gå i högre klasser eller att det var viktigt att klara de svåra proven i högstadiet. Att kunna 

skaffa sig en bra utbildning vid universitet ansågs mycket viktigt av Alice. Hon ville bli veterinär 

när hon blev vuxen och hon var den enda som var väldigt tydlig i sin framtida karriär inom 

utbildning och arbete.  

De elever som tyckte att man behövde kunna tabellerna för att få ett jobb belyste ofta 

affärsverksamheter och nämnde då diverse matvarubutiker och klädesbutiker. Främst var det 

viktigt att kunna multiplikation för att inte ta fel betalt för då kunde man bli av med jobbet vilket 

inte var bra. Maria kunde beskriva nyttan av multiplikation inom alla sorters jobb och gav förslag 

på att som läkare behövde man kunna det för att skriva ut medicin till sjuka.  

Den tredje kategorin som uppstod var det vardagliga livets matematik. Eleverna höll sig ofta 

till enstaka händelser som tillsammans efter alla intervjuer gav en bredare bild av deras tankar 

kring vardagslivets behov av multiplikation. Dessa händelser handlade mest om att handla mat, 

kläder och att betala hyra. 

Analys, Tema 3, nyttan av multiplikation och tabellträning 

De tre kategorier som framkom påminner direkt om de som till exempel Löwing och Kilborn 

(2002, s. 17) beskriver angående baskunskaper i matematik. De flesta elever pratade om dessa 

men svaren tyder på en relativt ytlig förståelse hos majoriteten av eleverna för varför detta är bra. 

Samtidigt är de endast nio år och de har i alla fall någon sorts förståelse. Två elever, Alice och 

Maria, gav aningens djupare svar och Alice betonade verkligen vikten av att gå i skolan och att 

läsa vid universitetet vilket skulle kunna spegla hennes föräldrars syn på utbildning och arbete. 

Eftersom eleverna alltid svarar utifrån sin verklighet och sina erfarenheter spelar ofta närstående 

personer en stor roll. Vad de arbetar med eller studerar och har för tankar kring arbete/skolgång 

nu och för framtiden har inflytande på eleven och speglas således i deras svar.  

Sasiso som svarade att hon kunde få bättre omdöme av läraren var den enda som lyfte 

någonting om omdöme eller att bli bedömd. Hon kan ha erfarenheter av att det som anses bra 

och viktigt är de saker som läraren uppmanar eleverna att göra, som läraren lägger vikt vid. Att 

det bör vara på det viset är en själklarhet men det finns en risk att det här endast blir en mekanisk 
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inlärning om eleverna inte får diskutera varför de ska lära sig det eller ges möjlighet att utveckla 

sin förståelse. En annan sida av det kan vara att föräldrar och syskon lägger vikt vid att hon ska få 

ett bra omdöme i ämnet.  

Resultat, Tema 4, att skriva diagnoser 

Nervositet inför att skriva diagnoser nämnde fler elever och några upplevde dem även som ett 

stressigt moment. Men eleverna tyckte ändå att det var roligt eller okej att skriva dem. Alice 

tyckte att det var ”bra med prov på tid för att man ska kunna vara snabb på att räkna”. Att 

diagnoser skulle vara ett svårt moment tyckte tre elever och en av dem, Filip, sa att det var 

jobbigt när det kom tal som han inte kom på snabbt.  

Ett svar som stack ut var Björns, han tyckte att det skulle bli spännande att få skriva diagnos. 

Han gillade att få se hur diagnosen såg ut, om den var lätt eller svår, och hur långt han skulle 

komma den här gången. 

Analys, Tema 4, att skriva diagnoser  

Diagnosens utformning, att eleverna ska skriva på en viss tid, påverkade säkerligen alla eleverna i 

olika grad. Underförstått sa läraren då att det är av betydelse ifall de blir klar inom den angivna 

tiden. Läraren var eventuellt inte medveten om att konsekvensen kunde bli att eleverna upplevde 

stress eller nervositet av situationen. Det här kan definitivt ha påverkat elevernas resultat på 

diagnoserna. Speciellt kan nog detta skett eftersom de inte samtalat om momentet innan och om 

eleverna bara fått instruktionen att de ska skriva en mängd tal på en viss tid. Där gav läraren 

snabbhet betydelse. Matematikämnet och diagnoser har fått ett tävlingsinriktat fokus, många av 

eleverna i klassen tävlade om hur många rätt de hade eller var nyfikna på vem som hade flest rätt 

i klassen. 

Kort sammanfattande tolkning av resultat och analys utifrån intervjuerna 

En övervägande del av eleverna var positivt inställda till tre veckor intensiv tabellträning och även 

till multiplikation i allmänhet. De allra flesta tyckte bäst om att arbeta vid datorn både när det 

gällde vad som var roligast och hur de lärde sig bäst. Det eleverna tyckte var roligt stämde väl 

med det de tyckte var lätt. Efter tre veckor var många av eleverna på god väg att lära sig 

tabellerna och kan därför ha varit positiva. Det kan ju vara roligare under en inlärningsfas då man 

lär sig och behärskar nya saker istället för att repetera redan vunnen kunskap. De svar som 

behandlade varför de trodde de skulle träna och lära sig tabellerna och multiplikation i skolan gav 

tre kategorier; för att klara av skolan, arbetet och vardagslivet.  

Svaren kan delvis påverkats av att vuxna ställde frågor och eleverna svarade efter vad de 

trodde författarna ville höra men materialet har tolkats både utifrån elevernas exakta svar och 

även deras uttryck i kroppsspråk och pauser. 



 36 

Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka om intensiv tabellträning i multiplikation ger någon effekt 

och mynnade ut i tre frågeställningar: 

1. Hur ser det ut då elever i en årskurs tre tabelltränar intensivt i multiplikation? 

2. Hur utvecklades elevernas diagnosresultat efter den tabellträning som genomförts? 

3. Vad tyckte eleverna om den tabellträning som genomförts? 

 

Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar samt det innehåll som studien berört 

diskuteras nedan tre teman. I första temat, Datorn som hjälpmedel, jämförs tidigare studiers resultat 

med våra resultat. Inom ramen för det temat belyser vi frågeställning 2 och 3. Sedan följer temat 

Inlärning och lärstilar som behandlar frågeställning 1 med stark koppling till avsnittet om lärstilar. I 

det tredje temat sätts uppsatsens ämne in i ett samhällsperspektiv, där temat Behovet av tabellträning 

och utantillkunskaper diskuteras. Avslutningsvis ges förslag till Vidare forskning. 

Datorn som hjälpmedel 

Medelvärdet på Diamantdiagnosen som eleverna genomförde höjdes från 8,4 till 11 efter fyra 

minuter och från 11,3 till 14,5 efter hela lektionen. Våra resultat visar att datorn var det material 

som eleverna tyckte var roligast, likt tidigare studiers resultat (Skolverket, 2010, s. 16; Farkell-

Bååthe, 2003, s. 152; Englund, 2009, s. 15ff). Ett annat viktigt resultat av vår studie var att datorn 

även var det material som eleverna ansåg sig lära sig bäst med, vilket kan antas ha att göra med 

den direkta feedback de fick.  

Den tidigare forskning, som Wong och Evans (2007, s. 101) tittat på i sin studie, fick resultatet 

att datorn var det effektivare materialet för tabellträning. Detta gäller även i Farkell-Bååthes 

(2003, s. 152) studie där eleverna som arbetade vid datorn fick betydligt bättre resultat.  

Wong och Evans (2007) studie, som jämförde tabellträning vid datorn med tabellträning med 

papper och penna, kunde inte stödja detta utan visade att elevernas resultat förbättrades oavsett 

hur de tränade. Det resultatet stämmer överens med vår studie där majoriteten av elevernas 

resultat förbättrades efter den genomförda tabellträningen oavsett hur de tränade.  

Sammantaget visar dessa resultat att intensiv tabellträning är effektivt. Det kan även, med viss 

försiktighet, visa på en tendens att tabellträning vid datorn ger positiv effekt, både vad gäller 

elevers resultat samt för deras inställning. Samtidigt är det inte en särskilt stor förbättring av 

resultaten men det går åt rätt håll. Däremot kan elevernas förbättring ha påverkats av att de är i 

början av sin inlärning av multiplikation och då finns en mätbar progression som så småningom 

kan leda till automatiserad kunskap. De två elever som hade svagast resultat på diagnoserna kan 

ha fått tabellträna helt utan förståelse. Trots att de fick hela lektionen på sig hade de endast fem 
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respektive sju rätt på den andra diagnosen. De hade inte ritat några streck, prickar eller bilder på 

sina diagnoser som indikerade på att de förstått hur man kan gå tillväga för att räkna ut en 

multiplikation. Detta kan tyda på att eleverna inte var redo för tabellträningen utan att de var i 

behov av en djupare förståelse för grunderna.  

Skolverkets kartläggning visade att matematik var ett av ämnena där it används minst 

(Skolverket, 2011-10-27) och klokt utvecklade verktyg inom it, som kan stimulera lärande och 

förståelse, utnyttjas inte till fullo (Skolverket, 2011-09-13). Trots detta upplever eleverna själva att 

de är duktiga på att använda datorer (Skolverket, 2010, s. 16). Utifrån det kan det antas att 

eleverna har en viss erfarenhet av datorer hemifrån. Med grund i ovanstående och i elevernas svar 

vid intervjuerna, att de både tyckte att de lärde sig bäst med datorn samt att den var roligast att 

arbeta med, borde rimligen användningen av datorer ges större utrymme i skolan för att främja 

elevers möjligheter och lust att lära. 

Inlärning och lärstilar 

Enligt observationsresultaten från klassrummet tabelltränade eleverna tyst och enskilt med olika 

material utan att direkt ta lärarens uppmärksamhet i anspråk. Arbetssättet påminner synnerligen 

om hur det såg ut i skolan för 100 år sedan (Lundin, 2008, s. 17) trots att dagens tekniska 

samhällsutveckling ställer krav på matematisk förståelse (Mouwitz, Emanuelsson & Johansson, 

2003, s. 8). Inom ramen för denna studie observerades enbart tabellträningen och därför har inte 

elevernas matematiska förståelse synliggjorts. Dock är detta en viktig aspekt för att lära sig 

tabellerna i multiplikation. Att till exempel uppmärksamma samband mellan olika tabeller och 

analysera deras struktur kan effektivisera inlärningen enligt Löwing (2008, s. 165). I det 

observerade klassrummet återkopplade inte läraren vid något av tillfällena till elevernas 

förförståelse eller till introduktionen i multiplikation. Dessa aspekter kan ha påverkat elevernas 

inlärning och i längden även deras diagnosresultat.  

I och med att läraren inte interagerade med eleverna och att de tränade tyst och enskilt 

tillgodosågs inte elever med dominerande auditiv lärstil. Däremot tillgodosågs elever med taktil 

och visuell lärstil med hjälp av de olika materialen och arbetssätten. Om eleverna hade fått välja 

material på egen hand utifrån egen lust och lärstil och hänsyn tagits till de auditiva och 

kinestetiska lärstilarna kan man anta att diagnosresultaten blivit annorlunda. Vilket styrks av 

Löwing och Kilborns (2003) påstående att ”inlärning kan gå till på en mängd olika sätt och att 

olika sätt kan passa olika bra för olika situationer och för olika lärare och elever” (s. 102). 

Behovet av tabellträning och utantillkunskaper 

Svenska elevers skolresultat inom matematik försämras alltjämt internationellt sett (Lundin & 

Emanuelsson, 2011, s.16f). Rapporter belyser ständigt denna försämring som bland annat 

omfattar aritmetik, multiplikation och problemlösning (Bentley, 2008, s. 8; 24; Löwing, 2009, s. 
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15f). Att behärska multiplikationstabellerna ses som en stor fördel för till exempel 

problemlösningsförmågan (Skolverket, 2008, s. 18). Och ju svårare en elev har i skolan för 

matematik, desto viktigare är tabellträningen för att ge ett sådant flyt i räknandet att de kan 

avlasta arbetsminnet vid mer avancerade beräkningar (Löwing, 2008, s. 75). Att sedan kunna 

diskutera och förstå samhällsinformation samt kunna använda sin matematiska kunskap i 

vardagen, vilka är aspekter inom baskunskaper, ses som demokratiska rättigheter för 

samhällsmedborgare (Löwing & Kilborn, 2002, s. 18; Mouwitz, Emanuelsson & Johansson, 2003, 

s. 21ff). Sammantaget borde det därför vara en fördel att lära sig multiplikationstabellerna utantill.  

Kritik riktas dock mot att det finns en uppenbar relation mellan förmågan att tolka sin 

omvärld och skolmatematiken, denna koppling anses vara för långsökt (Lundin 2008, s. 27). Att 

faktiskt ”lägga ner så mycket tid på dessa färdigheter var rimligt i en tid då det var bra att kunna 

räkna både snabbt och korrekt” (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011, s. 174). Dagens 

samhälle ser inte längre ut som det en gång gjort, nästintill alla barn har i dag tillgång till 

miniräknare i sina mobiltelefoner och därför spelar dessa utantillkunskaper inte samma roll som 

de en gång gjort (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011, s. 174.).  

Oavsett om man har automatiserat tabellerna eller inte så överväger fördelarna inför vidare 

matematikstudier. För det vardagliga livet i samhället finns dock många hjälpmedel att tillgå som 

skulle kunna ersätta utantilkunskaperna. 

Vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att undersöka är hur beständig elevernas kunskaper inom 

multiplikationstabellerna är. Det skulle kunna göras genom att gå tillbaka till samma elever och 

genomföra samma diagnos igen efter några månader. Ett ytterligare steg är att undersöka hur 

elever med automatiserad kunskap klarar problemlösningssituationer. Detta är ett av målen med 

tabellträning eftersom automatiserad kunskap avlastar arbetsminnet och uppmärksamheten kan 

koncentreras på mer tankekrävande uppgifter.  

En studie skulle istället kunna ha lärstilar som teoretiskt perspektiv och inriktas mer på olika 

påverkansfaktorer, till exempel utifrån Dunn och Dunns lärstilsmodell.  

I en annan studie skulle man kunna fokusera på lärarens roll vid tabellträning och även 

jämföra hur olika lärare organiserar tabellträningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev till föräldrarna. 

 

Hej!      

     

Vi är lärarstudenter som just nu gör praktik i ditt barns klass. Efter våra praktikveckor ska vi 

skriva vårt examensarbete som kommer att handla om elevers färdighetsträning i matematik. Till 

denna uppsats ska vi undersöka hur elever lär sig några av multiplikationstabellerna. Därför 

undrar vi om du/ni och ert barn tycker att det är okej att vara med i denna undersökning? I vår 

uppsats kommer alla deltagande självklart vara anonyma. 

 

Vi skulle uppskatta om ni klipper ut och skickar med den underskrivna delen så snart som möjligt 

så vi kan starta vår undersökning. 

 

Tack! 

Vänliga hälsingar 

Louise Köhler och Agnes Trolte 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

Ja, mitt barn får vara med i undersökningen. 

 

Nej, mitt barn får inte vara med i undersökningen. 

 

     

________________________________  __________________________________ 

Målsmans underskrift     Elevens underskrift 
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Bilaga 2 

Diamantdiagnos AG6, omarbetad på så sätt att det gråa partiet inte användes. 

 

Grundläggande aritmetik | DIAGNOS AG6  
DIAMANT – NATIONELLA DIAGNOSER I MATEMATIK 32A 
Aritmetik 
kommentarer 
Namn Klass 
 

1a 1b 
2 ∙ 7 = __ 9 ∙ 2 = __ 4 ∙ 5 = __ 7 ∙ 4 = __ 
2 ∙ 5 = __ 6 ∙ 2 = __ 4 ∙ 8 = __ 9 ∙ 4 = __ 
2 ∙ 8 = __ 4 ∙ 2 = __ 4 ∙ 4 = __ 4 ∙ 6 = __ 
 
2a 2b 
3 ∙ 5 = __ 8 ∙ 3 = __ 6 ∙ 3 = __ 7 ∙ 6 = __ 
3 ∙ 7 = __ 6 ∙ 3 = __ 6 ∙ 9 = __ 6 ∙ 6 = __ 
3 ∙ 4 = __ 9 ∙ 3 = __ 6 ∙ 4 = __ 8 ∙ 6 = __ 
 
3a 3b 
5 ∙ 4 = __ 6 ∙ 5 = __ 7 ∙ 8 = __ 8 ∙ 9 = __ 
5 ∙ 9 = __ 8 ∙ 5 = __ 9 ∙ 9 = __ 7 ∙ 7 = __ 
5 ∙ 3 = __ 5 ∙ 5 = __ 8 ∙ 8 = __ 9 ∙ 7 = __ 
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Bilaga 3 

Observationsschema för elevobservationerna i klassrummet. 

 

Lektion nr. 

2  

Arbetsmetod + ev. 

kommentarer 

Övriga observationer 

Anna   

 

 

 

Erik   

 

 

 

Emma   

 

 

 

Filip   

 

 

 

Alice 
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Bilaga 4 

Observationsschema för elevobservationer vid datorn. 

 

Namn Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Tabell 5 Övriga kommentarer 

 

 

 

Jonas      

Björn      

Aron      

Farhiya      
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Bilaga 5 

Intervjuguide 

 

 

 

 

 

  

Tema Fråga Analytiskt syfte 

Vad tycker eleverna 

allmänt om matematik 

Vad är det första du tänker på när du hör ordet 

matematik?   

  Tycker du det är roligt/tråkigt med matematik? Är det som är lätt roligt 

  Tycker du det är lätt/svår med matematik? När är det roligt/tråkigt 

Vad tycker eleverna om 

multiplikation Vad tycker du om att räkna med multiplikation?   

  Är det lätt/svårt, roligt/tråkigt?   

  Hur tycker du det är att göra diagnoser? Nervositet eller stress inför momentet 

Arbetssätt, material och 

varför multiplikation i 

skolan 

Hur tycker du det är att arbeta med de olika 

materialen?  Vilket material är roligast 

  Vilket material är lätt/svårt, roligt/tråkigt? Hur lär de sig bäst enligt dem själva 

  Varför ska man kunna multiplikation tror du? Nyttan med tabellträningen 
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Bilaga 6 

Frågeblad för förtydligande av intervju. 

 

Jag tycker att matte är: 

 

Väldigt roligt ------------------------------------------------------------------------ Väldigt tråkigt 

 

Väldigt lätt    ------------------------------------------------------------------------- Väldigt svårt 

 

Jag tycker att multiplikation/gånger är: 

 

Väldigt roligt --------------------------------------------------------------------------Väldigt tråkigt 

 

Väldigt lätt    ---------------------------------------------------------------------------Väldigt svårt

  

 

Jag lär mig multiplikation/gånger bäst när jag jobbar med: 

 

matteboken   Winnetkakort  

 Matteknep i datorn matteblad   

  

multiplikationsstickor   

 

En vuxen förklarar för mig  En kompis förklarar för mig

  

 

Jag tycker det är roligast att jobba med multiplikation/gånger med: 

 

matteboken   Winnetkakort  

 Matteknep i datorn matteblad   

  

multiplikationsstickor   

 

En vuxen förklarar för mig  En kompis förklarar för mig 
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Bilaga 7 

Exempel på stencil från tabellträningen i klassrummet. 

 

 

 

 

 

Skapad av Linda Sebek, april 2006, för fri spridning 

 
 

   

   
 

 

 

   

   
 

 

 

  

  
 

 

 

   

   
 

 

 

   

   
 

Namn: 

 

2 · 3 = 

2 · 2 = 

3 · 2 =

2 · 4 = 

4 · 2 = 


