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Sammanfattning 
Undervisning om multiplikationstabellen består 
främst av lärande genom repetition eller strategi. Syf-
tet med litteraturstudien är att utifrån forskning un-
dersöka och jämföra inlärning av multiplikationsta-
bellen genom strategi- och repetitionsbaserad under-
visning. Studien avgränsas till elever i årskurs 1 till 6. 
Materialet samlades in genom en iterativ sökning på 
åtta databaser för vetenskapliga publikationer. Det 
insamlade materialet bestod av sjutton vetenskapliga 
publikationer. Resultatet visade att både lärande ge-
nom repetition och lärande genom strategi möjliggör 
för elever att automatisera multiplikationstabellen. 
Resultatet visade också att lärande genom strategi 
gör att elever kan använda sina kunskaper i nya ma-
tematiska sammanhang. En nackdel med lärande ge-
nom repetition är att det är svårt att lära sig multipli-
kationstabellen utan att använda mönster och sam-
band. Strategi- och repetitionsbaserad undervisning 
leder till olika felsvar. Felsvaren förklaras bland an-
nat med att eleven övat för lite eller att de har en 
bristande taluppfattning. Forskningen presenterar 
en stadieteori som beskriver lärandet av multiplikat-
ionstabellen och två olika teorier som beskriver hur 
multiplikationskombinationer memoreras. Kombi-
nationerna memoreras som enskilda enheter eller 
som system av sammankopplade erfarenheter.  

Abstract 
Teaching of the multiplication table mainly consists of 
learning through drill or learning through strategy. The 
aim of this literature study is to investigate and com-
pare the learning of the multiplication table through 
strategy and drill. The study is an analysis of previous 
research and limited to research on pupils in grade 1 
to 6. The material was collected through an iterative 
search in eight databases of scientific literature. The 
retrieved material contained seventeen scientific pub-
lications. The analysis showed that both learning 
through drill as well as learning through strategy make 
pupils develop automaticity of the multiplication table. 
It also showed that learning based on strategies enable 
pupils to use acquired knowledge in new mathematical 
areas. A disadvantage of learning through drill is that 
it is difficult to learn multiplication facts without uti-
lizing patterns and connections. Pupils make different 
errors depending on whether they have been taught 
through strategies or through drill. Errors are ex-
plained with a variety of factors, for instance a lack of 
practice or a lack of number sense. Previous research 
present three phases that pupils go through in order to 
master the multiplication table and two different theo-
ries of how the multiplication facts are memorized. 
The multiplication facts are memorized either as sepa-
rate entities or as a system of interrelated experiences. 

Sökord: multiplikationstabellen, strategier, repetition, 
utantillkunskap, felsvar. 

Key words: multiplication table, strategies, drill, auto-
maticity, errors. 

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 



 

 

Innehåll 
1. Inledning ..................................................................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställningar ......................................................................................................................................... 2 

3. Bakgrund .................................................................................................................................................................... 3 

3.1 Varför elever ska automatisera multiplikationstabellen ................................................................................ 3 

3.2 Vanliga felsvar ..................................................................................................................................................... 4 

3.3 En introduktion till strategibaserad undervisning ......................................................................................... 4 

3.4 En introduktion till repetitionsbaserad undervisning ................................................................................... 5 

4. Metod .......................................................................................................................................................................... 7 

4.1 Materialinsamling ................................................................................................................................................ 7 

4.2 Urval ..................................................................................................................................................................... 7 

4.3 Materialanalys ...................................................................................................................................................... 8 

5. Resultat ....................................................................................................................................................................... 9 

5.1 Repetitionsbaserad undervisning ..................................................................................................................... 9 

5.2 Strategibaserad undervisning ..........................................................................................................................10 

5.3 Elever med matematiksvårigheter .................................................................................................................12 

5.4 Orsaker till felsvar ............................................................................................................................................12 

5.5 Generalisering av kunskaper ...........................................................................................................................13 

5.6 Integrerad undervisning ..................................................................................................................................14 

6. Metoddiskussion......................................................................................................................................................15 

6.1 Materialinsamling ..............................................................................................................................................15 

6.2 Materialanalys ....................................................................................................................................................16 

7. Resultatdiskussion ...................................................................................................................................................17 

7.1 För- och nackdelar med strategi- och repetitionsbaserad undervisning ..................................................17 

7.2 Sambandet mellan felsvar och undervisningen............................................................................................18 

7.3 Hur elever lär sig multiplikationstabellen .....................................................................................................19 

7.4 Framtida forskningsmöjligheter .....................................................................................................................21 

Referenser .....................................................................................................................................................................22 

Bilaga .............................................................................................................................................................................26 

 

 



 

1 
 

1. Inledning 

Kunskaper om multiplikationstabellen är nödvändiga för att kunna vidareutvecklas i matematik. 

Multiplikationstabellen består av 100 ensiffriga multiplikationer och elever måste lära sig alla (Wong 

& Evans, 2007). En del elever lär sig inte multiplikationstabellen utantill trots omfattande träning, 

utan de behöver hjälpmedel för att lösa ensiffriga multiplikationer. Ett hjälpmedel kan exempelvis 

vara tabellen uppskriven på ett papper. Hjälpmedlet begränsar elevers lösande av matematiska upp-

gifter eftersom de inte kan lösa uppgifterna utan hjälpmedlet. Eleverna behöver kunna multiplikat-

ionstabellen utantill, vilket gör att de inte behöver hjälpmedel för att kunna lösa ensiffriga multipli-

kationer. Lärare kan undervisa om multiplikationstabellen på två skilda didaktiska tillvägagångssätt, 

genom strategi- eller repetitionsbaserad undervisning (Wallace & Gurganus, 2005). Nedan följer 

två beskrivningar av undervisning för att automatisera multiplikationstabellen. Beskrivningarna är 

fiktiva ytterligheter, som representerar olika erfarenheter gjorda under verksamhetsförlagd utbild-

ning och yrkesliv.  

Den här veckan är det multiplikationer med fyra. I skolan övas multiplikationstabellen genom övningsblad, sånger, 

spel och kort med uppgifter på. Läraren understryker att repetition är kunskapens moder, under tiden som veckans 

läxa lämnas ut: att kunna fyrans tabell. Veckan avslutas med ett förhör. 

Den här veckan är det multiplikationer med fyra. I skolan övas multiplikationstabellen genom att läraren går 

igenom olika strategier och eleverna testar dem för att lösa uppgifterna. Läraren understryker att eleverna ska visa 

hur de kommit fram till svaret, under tiden som veckans läxa lämnas ut: att kunna räkna ut fyrans tabell. Veckan 

avslutas med ett förhör.  

Lärarna använder olika didaktiska tillvägagångssätt, men de har samma mål nämligen att utveckla 

elevernas förmåga att beräkna multiplikationer med huvudräkning. Den första läraren bygger sin 

undervisning på repetition, medan den andra läraren bygger sin undervisning på strategier. Lärare 

måste ha kännedom om för- och nackdelar med tillvägagångssätten för att kunna välja den som 

passar situationen. Läraren behöver veta hur elever lär sig multiplikationstabellen, det vill säga vilka 

teorier som förklarar inlärningen. Läraren behöver också veta varför elever ger felsvar på uppgifter 

i multiplikationstabellen. För att undersöka elevers lärande av multiplikationstabellen gjordes en 

litteraturstudie. Studien är avgränsad till inlärning av multiplikationstabellen genom strategi- och 

repetitionsbaserad undervisning. Undersökningen av strategibaserad undervisning avgränsades till 

strategier som bygger på taluppfattning. Studien fokuserar på olika sätt att lösa multiplikationsupp-

gifter med huvudräkning. Studier av knep och andra hjälpmedel valdes således bort, eftersom de 

inte bygger på huvudräkning. Studien avgränsas till teorier som specifikt beskriver lärandet av mul-

tiplikationstabellen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utifrån forskning undersöka och jämföra inlärning av multiplikationstabellen genom 

repetitions- och strategibaserad undervisning. Studien avgränsas till elever i årskurs 1 till 6.  

• Vilka för- och nackdelar lyfter forskningen fram med repetitions- respektive strategibaserad 

undervisning i elevers lärande av multiplikationstabellen?  

• Hur beskriver forskningen sambandet mellan repetitions- och strategibaserad undervisning 

och elevers felsvar? 

• Vilka teorier beskriver forskningen som förklaring till hur elever lär sig multiplikationsta-

bellen med hjälp av repetitions- och strategibaserad undervisning?  
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3. Bakgrund  

Multiplikation av heltal kan beskrivas som upprepad addition, det vill säga hur många grupper det 

är av ett visst tal exempelvis 2·3=3+3 (Nicholson, 2014). Litteraturstudien följer Svenska skriv-

reglers rekommendation gällande hur siffror bör skrivas. Rekommendationen innebär att matema-

tiska operationer och uttryck skrivs med siffror, och att tal i allmänhet skrivs med siffror och bok-

stäver (Språkrådet, 2008). 

Multiplikationstabellen definieras enligt Nationalencyklopedin som en ”sammanställning av alla de 

möjliga produkterna av ensiffriga tal” (Multiplikationstabell, u.å.). I studien har definitionen av-

gränsats för att inte inrymma negativa tal och uppgifter med fler än två faktorer. Multiplikationsta-

bellen definieras därför som en sammanställning av alla multiplikationer med två ensiffriga natur-

liga tal. Tal som multipliceras med varandra i en multiplikation kallas faktorer, och resultatet av dem 

kallas produkt (Grinstein & Lipsey, 2001). I denna studie kallas de två faktorerna och deras produkt 

tillsammans för kombination. Begreppet uppgift kan ibland användas synonymt med kombination, 

men uppgifter ska till skillnad från kombinationer beräknas. 

3.1 Varför elever ska automatisera multiplikationstabellen 

Utantillkunskap bygger på att eleven inte använder strategier utan att eleven har automatiserat ta-

bellen. Eleven löser multiplikationsuppgifter genom att ha memorerat kombinationerna. Eleven 

har faktorerna och deras tillhörande produkt sparade i minnet. Det innebär att eleven har en in-

byggd bild av multiplikationstabellen och tar fram produkten från den (Jerman, 1970). Utantillkun-

skap är målet för lärandet av multiplikationstabellen och elever kan nå dit genom repetition eller 

med hjälp av undervisning baserad på strategier (Isaacs & Carroll, 1999).  

Alla elever ska utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder. 

Undervisningen i årskurs 1 till 3 ska behandla de fyra räknesätten, deras samband, användning och 

centrala metoder. I årskurs 4 till 6 ska undervisningen behandla centrala metoder för huvudräkning 

och deras användning (Skolverket, 2011b). I de tidigare åren ska undervisningen utveckla elevernas 

förståelse för multiplikation. De centrala metoderna ska vara utvecklingsbara, effektiva och kunna 

användas i andra sammanhang (Skolverket, 2011a). Andra sammanhang kan vara när multiplikat-

ionstabellen används i vardagen eller i matematikämnet.  Elever ska kunna lösa rutinuppgifter med 

multiplikation, men även kunna överföra kunskaperna till vardagliga situationer (Skolverket, 

2011b).  

Målet med undervisningen av multiplikationstabellen är att den ska automatiseras, betonar Grev-

holm (2012). Vidare poängterar författaren att multiplikationstabellen är nödvändig för att klara av 
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svårare beräkningar. Elever som behärskar multiplikationstabellen har lättare för matematiken i 

skolan, framhåller Isaacs och Carroll (1999). Om multiplikationstabellen är automatiserad, möjlig-

gör det för eleven att kunna lösa matematiska uppgifter snabbare. Vid lösandet av uppgifter som 

beräknas i flera steg blir det problematiskt om eleven inte kan ensiffriga multiplikationer, eftersom 

att beräkning av multiplikationen tar tid och energi från resten av uppgifterna. De automatiserade 

kunskaperna underlättar den matematiska beräkningen, eftersom all tankemässig energi läggs på att 

lösa problemet (Skolverket, 2011a).  

Om elever inte kan multiplikationstabellen bromsas deras matematiska utveckling, vilket leder till 

att de får mindre tilltro till sin förmåga. Eleverna som inte behärskar multiplikationstabellen måste 

lägga ner mer tid på att lösa rutinuppgifter, istället för att fokusera på att lösa mer avancerade 

uppgifter, som problemlösning (Wallace & Gurganus, 2005). När eleverna inte kan multiplikations-

kombinationerna blir matematiken ofta svårare än den behöver vara. Inlärning av division, pro-

portionella samband och procenträkning underlättas av att kunna multiplikationstabellen utantill 

(Flowers & Rubenstein, 2010).  

3.2 Vanliga felsvar 

Det finns elever som inte är säkra på multiplikationstabellen. Elever har svårare för uppgifter med 

högre faktorer än uppgifter med lägre faktorer (Jerman 1970; Mulligan & Mitchelmore, 1997; Ruch, 

1932; Yeung & Leung, 2001). Multiplikationer där ena faktorn är sex, sju, åtta, nio och andra fak-

torn är fyra, sex, sju, åtta och nio svårast (Ruch, 1932). Felsvaren är oftast produkter tillhörande en 

annan multiplikationsuppgift, exempelvis i uppgiften 7·7 kan elever svara 42, vilket skulle ha varit 

korrekt svar för 6·7 (Norem & Knight, 1930). Elever gör fler fel i exempelvis multiplikationsupp-

giften 4·8 än i 8·4, vilket tyder på att strukturen av uppgiften har betydelse (Jerman, 1970). Storle-

ken och strukturen på uppgiften avgör svårighetsgraden (Jerman 1970). En stor jämförelse av flera 

studier visade att elever ofta gör fel på multiplikationer med noll. Felen försvann dock om eleverna 

arbetade lika mycket med multiplikationer med noll som med de andra multiplikationerna (Ruch, 

1932). Orsaker till felsvar behandlas i kapitel 5.4. 

3.3 En introduktion till strategibaserad undervisning 

Elever kan finna lösningen på en multiplikationsuppgift på olika sätt, till exempel genom att räkna 

med konkret material, med hjälp av strategier eller genom att kunna svaret utantill (Jerman, 1970; 

Siegler & Shipley, 1995). Elever kan använda sig av utantillkunskap, strategier eller att räkna för att 

lösa samma uppgift vid olika tillfällen. Beräkningsmetoder går alltså inte i stadier eftersom de inte 

avlöser varandra utan används parallellt (Siegler & Shipley, 1995).  
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Strategibaserad undervisning innebär att multiplikationstabellen lärs ut genom olika strategier. Lä-

rare måste låta eleverna öva under lång tid på en ny strategi, speciellt om de har strategier som är 

hållbara för tillfället men inte i längden. Strategier kan användas som reservlösning när utantillkun-

skapen inte räcker till eller som förstahandsval för att lösa alla uppgifter (Siegler & Shipley, 1995). 

Strategier bygger på att dela upp tal och att se samband i multiplikationstabellen (Jerman, 1970). 

Goda strategier ska vara generaliserbara för att kunna används i många olika uppgifter (Siegler & 

Shipley, 1995). En strategi kan bygga på att räkna ut produkten eller kan användas för att ange 

rimligheten hos produkt. I exempelvis multiplikationer med faktorn fem har en rimlig produkt fem 

eller noll som sista siffra (Malmer, 2002).  

En strategi för att lösa en multiplikationsuppgift är att göra om multiplikationen till upprepad ad-

dition, exempelvis 4·9=9+9+9+9 (Jerman, 1970). Inom upprepad addition förekommer även an-

vändandet av talföljder, det vill säga att eleven löser 4·9 genom att räkna 9, 18, 27, 36 (Mulligan & 

Mitchelmore, 1997). En annan strategi är att använda sig av den kommutativa lagen. Den innebär 

att a·b=b·a, exempelvis är 4·9=9·4 (Jerman, 1970; Ljungblad, 2001). En vanlig strategi är att elever 

delar upp uppgiften i delar och sedan multiplicerar eller adderar delarna, exempelvis 4·9=4·5+4·4 

eller 4·9=3·9+9 (Jerman, 1970; Mulligan & Mitchelmore, 1997). Dubblering är en strategi där ele-

ven utgår från en automatiserad multiplikation för att beräkna en icke automatiserad multiplikation. 

Kan eleven inte vad 5·4 är, kan den dubblera produkten av 5·2 (Flowers & Rubenstein, 2010; 

Ljungblad, 2001; Spitzer & Dunfee, 1941). Dubblering kan göras på flera olika sätt, ett sätt är att 

dubblera ena faktorn och halvera andra faktorn, exempelvis 5·4=10·2 (Jerman, 1970). Upprepad 

dubblering är en strategi som innebär att en uppgift kan delas upp och dubbleras flera gånger. En 

uppgift kan exempelvis vara 5·4 och skrivas 5·2·2 och beräknas genom att dubblera 5 till 10 och 

därefter dubblera 10 till 20 (Flowers & Rubenstein, 2010). 

3.4 En introduktion till repetitionsbaserad undervisning 

Drill innebär inlärning genom aktiviteter bestående av enformig övning. Elever kan exempelvis 

skriva en multiplikation och dess produkt om och om igen utan signifikant förändring. Eftersom 

ordet drill har negativa konnotationer, det vill säga har negativa bibetydelser (Brownell & Chazal, 

1935), kommer studien använda repetition som begrepp för att öva multiplikationstabellen genom 

olika repetitiva övningar, i likhet med drill. Repetition kan innehålla olika arbetsformer, men alla 

går ut på att upprepa kombinationerna i multiplikationstabellen. Undervisningen kan bygga på att 

eleverna memorerar tabellen genom att upprepa den. Inom området repetition kan elever även 

undervisas genom olika minnesövningar, exempelvis genom att rabbla tabellen som en ramsa, 
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sjunga sånger och lära sig genom berättelser (Yeung & Leung, 2001). Studier har visat att minnes-

övningar ger ökad memorering av multiplikationstabellen, men det finns även resultat som har visat 

motsatsen (Nelson, Burns, Kanive & Ysseldyke, 2013). Resultat har också visat att det inte är någon 

skillnad mellan olika former av upprepning, exempelvis om eleverna övar genom datorprogram 

eller med penna och papper (Wong och Evans, 2007). 

Synen på lärande genom repetition bygger på att associera intryck med varandra. Hjärnan gör kopp-

lingar mellan olika intryck, så kallade stimuli, vilket ger förändringar i beteende och sätt att tänka. 

Lärande är alltså att koppla ihop ett intryck med ett annat. Repetition bygger på att upprepade 

gånger ge två stimuli tillsammans för att förstärka kopplingen mellan dem (Michell, Houwer & 

Lovibond, 2009). Orsaken till att elever inte kan en uppgift utantill beror på att de inte har nog 

starka associationer mellan produkten och dess faktorer (Siegler & Shipley, 1995). När en uppgift i 

multiplikationstabellen är automatiserad innebär det att associationsbanor har byggts upp mellan 

talen. Siffrorna 4 och 5 associeras exempelvis med produkten 20. Inom multiplikation associeras 

även produkten med dess faktorer, 20 associeras alltså med 4 och 5. Den omvända associationen 

gäller exempelvis inte addition eftersom summan i addition måste associeras med ett mycket större 

antal termer. Antalet kombinationer av två naturliga tal för att räkna ut en summa är fler än antalet 

kombinationer för att räkna ut en produkt. Det finns bara ett sätt att komma fram till 49 genom 

multiplikation av två naturliga tal, det vill säga 7·7, medan det finns femtio olika sätt att komma 

fram till 49 genom addition av två naturliga tal. Associationen är därför starkare mellan en produkt 

och dess faktorer i jämförelse med associationen mellan summan och dess termer. Associationen 

mellan produkten och dess faktorer kan utnyttjas när divisioner skall lösas (Richard, 2005), exem-

pelvis är 4 skålar med 5 kulor i varje skål 20 kulor tillsammans. Ur ett multiplikationsperspektiv kan 

det beskrivas 4·5=20 alternativt 5·4=20 och från ett divisionsperspektiv 20/4=5 alternativt 

20/5=4. För att associationen mellan produkt och dess faktorer ska uppkomma, behöver eleverna 

arbeta med uppgifter utifrån flera perspektiv (Eriksson, 2004). 
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4. Metod 

Syftet är att utifrån forskning undersöka och jämföra inlärning av multiplikationstabellen genom 

repetitions- och strategibaserad undervisning. Studien avgränsas till elever i årskurs 1 till 6.  

4.1 Materialinsamling 

Den genomförda sökningen var iterativ, vilket innebär att sökprocessen gjordes flera gånger under 

arbetet. Sökord som användes vid sökningen av vetenskapliga publikationer var multiplication, mul-

tiplication strategies, multiplication facts, multiplication table, multiplication fact fluency, multiplication facts combi-

nations, multiplication combinations, times tables, multiplikation, multiplikationstabell och tabellkunskap. 

Sökorden valdes för att de bedömdes relevanta för syftet. Strategi och repetition användes inte som 

sökord eftersom de gav för generella träffar. Sökningen gjordes med trunkering, frassökning, 

thesaurus, AND och OR. Sökningen gjordes i databaser för vetenskapliga publikationer. Databa-

serna var Educational Resources Information Center (ERIC), Swepub, Mathematics Education 

Database (MathEduc), JSTOR, Google Scholar, Högskolebiblioteket i Jönköpings söktjänst Primo, 

PsychINFO och Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). Databaserna valdes utifrån att de bland 

annat har ett innehåll som behandlar områdena pedagogik och matematik. Vetenskapliga publikat-

ioner hittades även genom kedjesökningar. Under sökningen efter vetenskapliga publikationer hit-

tades litteraturstudier, läroböcker och uppsatser, vars referenser utgicks ifrån för att göra vidare 

sökningar efter referenser som ofta refererades till. En social informationssökning gjordes även 

genom att fråga personer som var insatta i matematikämnet efter relevant material. 

4.2 Urval 

Kriterier för inklusion utformades för att möta syftet. Studiernas syfte skulle vara relevant för lit-

teraturstudien och skulle ha ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Forskningen skulle vara av god kvalitet 

och därför fastställdes krav för att garantera materialets trovärdighet och kvalitet. För att materialet 

skulle vara trovärdigt och ha en god kvalitet skulle den uppfylla kraven för att vara en vetenskaplig 

publikation, vilket innebär att det skulle vara publicerat, vara peer reviewed och beskriva det aktu-

ella forskningsområdet. Materialet skulle även ha en tydlig didaktisk inriktning och ha en relevant 

problemformulering. För att uppfylla kriteriet om en relevant problemformulering och didaktisk 

inriktning skulle materialet behandla tabellinlärning kopplad till multiplikation. Studier som jämför 

olika övningar inom repetition exkluderades. Exkluderingen gäller även studier som jämför olika 

övningar inom strategier. Material som beskrev strategier som inte bygger på elevers taluppfattning, 

så kallade knep, valdes bort. Flera publikationer uppfyllde inte kraven, därför exkluderades de. Det 

sista kriteriet var att publikationerna skulle beskriva vilket material studien baserats på.  
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Utifrån sökningen efter material noterades att forskningsunderlaget var begränsat. Med hänsyn till 

det begränsade materialet fattades beslut om kriterier för inklusion och exklusion gällande forsk-

ningens ålder, forskningens språk och inkludering av litteraturstudier. Endast forskning på svenska 

och engelska inkluderades, för att minimera risken för misstolkning. I studien inkluderas forskning 

gjord på elever som var 7 till 12 år gamla. Forskning gjord på äldre elever och vuxna exkluderades 

för att säkerställa att resultatet var giltigt för studiens syfte. Både äldre och yngre forskning inklu-

derades. Den yngre forskningen gav en aktuell beskrivning av området. Den äldre forskningen hade 

relevans eftersom den låg till grund för forskningen idag och gav således en förklaring till forsk-

ningsfältets fokus idag. 

4.3 Materialanalys 

Alla publikationer ställdes mot kriterierna för inklusion, och utifrån kriterierna valdes materialet ut. 

I sökningen fann vi 17 vetenskapliga publikationer som utgör materialet för studien (se bilaga Över-

sikt över analyserad litteratur). Därefter analyserades materialet utifrån flera aspekter med grund i syf-

tet. En första aspekt var för- och nackdelar med att lära elever strategier för att lösa uppgifter i 

multiplikationstabellen. En andra aspekt var för- och nackdelar med att lära elever multiplikations-

tabellen genom repetition. En tredje aspekt var vilka teorier om lärande och utveckling som pre-

senterades. En fjärde aspekt var varför felsvar uppkommer. För- och nackdelar, teorier och felsvar 

redovisas i resultatet (kap. 5.). En sista aspekt som undersöktes var oenigheter i materialet, vilka 

behandlas i resultatdiskussionen (kap. 7). Utifrån analysen gjordes en sammanställning av materialet 

(se bilaga Översikt över analyserad litteratur). 
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5. Resultat 

Forskningen är överens om att multiplikationstabellen ska vila på utantillkunskap. Däremot är 

forskningen oense om hur undervisningen som leder dit ska vara utformad, framhåller bland andra 

Ashcraft (1982), Baroody (2006), Heege (1985) och Woodward (2006). Syftet är att utifrån forsk-

ning undersöka och jämföra inlärning av multiplikationstabellen genom repetitions- och strategi-

baserad undervisning. Utifrån syftet och innehållet i materialet utformades olika rubriker. 

Elevers utveckling av förmågan att lösa uppgifter i multiplikationstabellen kan beskrivas i en stadi-

eteori. Första stadiet av tre är att elever löser uppgifter i multiplikationstabellen genom att räkna 

högt eller genom att räkna på fysiska objekt (Baroody, 2006; Heege, 1985). Eleverna behöver ut-

forska och räkna med konkret material för att utveckla förståelse (Brownell, 1941). I det andra 

stadiet använder eleverna strategier för att komma fram till lösningen. Det sista stadiet inom teorin 

innebär att eleverna kan lösningen utantill (Baroody, 2006; Heege, 1985). 

5.1 Repetitionsbaserad undervisning 

Repetition ökar effektiviteten och befäster, upprätthåller samt uppdaterar de kunskaper elever re-

dan har (Brownell & Chazal, 1935). Repetitionsbaserad undervisningen börjar direkt på stadiete-

orins sista steg (Baroody, 2006). Repetition kan beskrivas forma mentala föreställningar av tal. Det 

innebär att eleven bildar en mental tabellik uppställning av kombinationerna, liknande den mentala 

tallinje eleverna använder när de uttrycker vilket av två tal som är störst (Ashcraft, 1982). Elever 

repeterar multiplikationstabellen för att få kunskaperna automatiserade. Resultatet blir bättre om 

felsvar korrigeras genom att upprepade gånger skriva uppgiften och det korrekta svaret (Becker, 

McLaughlin, Kimberly & Gower, 2009). Repetition ger goda resultat för elevers kunskapsutveckl-

ing, hävdar Woodward (2006). Elevers förmåga att komma ihåg multiplikationstabellen ökar och 

effekterna kvarstår även efter en tid utan repetition (Woodward, 2006). Elever ger fler korrekta 

svar på kortare tid om de undervisas genom repetition. Däremot är inte repetition lämpligt tidigt i 

elevers lärande, menar Brownell och Chazal (1935). 

Repetitionsbaserad undervisning garanterar inte att elever kan kombinationerna utantill. Eleverna 

har svårt att automatisera kombinationerna på grund av att de inte lämnar strategier de tidigare 

använt (Brownell & Chazal, 1935). Det gäller framför allt elever som precis börjat med multiplikat-

ion, vilka ofta bygger sina lösningar på strategier (Baroody, 1999). Inlärning genom enbart repetit-

ion kan hindra elever från att fullt ut lära sig kombinationerna, poängterar Heege (1985). Författa-

ren framhåller vidare att det finns två orsaker till varför elever inte har en fullt automatiserad mul-
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tiplikationstabell. En orsak är att eleverna har lärt sig multiplikationstabellen genom att rabbla ta-

bellen som en ramsa. Det betyder inte nödvändigtvis att eleverna kan de enskilda multiplikations-

kombinationerna. Den andra orsaken är att det krävs mycket energi från elevernas sida för att 

enbart lära sig genom repetition, vilket kan göra att eleverna ger upp.  

Undervisning baserad på stadieteorin består först av konkret räknande, sedan inlärning av strategier 

och sist utveckling av utantillkunskap. Det innebär att multiplikationstabellen lärs in genom att 

elevers taluppfattning utvecklas. När de två första stegen utelämnas är risken att eleverna inte ut-

vecklar förståelse för beräkningen. Förespråkare för enbart repetition menar att multiplikationsta-

bellen inte behöver läras ut genom förståelse, utan enbart genom att upprepa tabellen, påstår Ba-

roody (1985). Om eleverna börjar med repetition för tidigt utvecklar de inte förståelse, utan de kan 

bara utföra ett mekaniskt görande. Eleverna kan ge rätt svar men de har inte förståelse för operat-

ionen. Om eleverna inte utvecklar förståelsen bakom olika matematiska färdigheter kan de inte 

förväntas att använda färdigheterna (Brownell, 1941).  

5.2 Strategibaserad undervisning 

Strategier kan användas för att beräkna en uppgift, men är också ett sätt att nå fram till automati-

sering. Strategier utgör stöd för memoreringen av multiplikationskombinationerna (Heege, 1985). 

Det är svårt för elever att lära sig exempelvis talföljder utantill om de inte ser ett mönster eller ett 

förhållande mellan talen. Inom psykologin har forskare länge vetat att människor lär sig lättare om 

de kan fokusera på samband i jämförelse med om de måste lära sig kunskapen utan koppling till 

något annat (Baroody, 2006). Elever memorerar inte multiplikationstabellen fristående från sina 

tidigare erfarenheter, utan de utgår från kunskaper de redan har (Heege, 1985). Memorering av 

multiplikationstabellen är inte bara att associera, utan det är en komplicerad process där eleverna 

behöver lära sig strategier som de sedan kan automatisera, poängterar Baroody (2006). De flesta 

elever kan multiplikationerna utantill eller beräknar dem med huvudräkning. Eleven behöver först 

få möjligheten att beräkna multiplikationerna och sedan effektivisera lösningsmetoderna till auto-

matiserad kunskap. Det betyder att eleverna måste få öva på att behärska strategier för att sedan 

öva in kombinationerna, framhåller Heege (1985). Vidare framhåller författaren att förmågan att 

lösa uppgifter i multiplikationstabellen och att memorera kombinationerna utvecklas ömsesidigt. 

Strategier byts mot utantillkunskaper vartefter eleven undervisas (Steel & Funnell, 2001). 

Strategibaserad undervisning bygger på en alternativ förklaring till hur multiplikationstabellen spa-

ras i minnet. Om repetition enbart bygger på att associera två tal med varandra, skulle inte storleken 

på kombinationen ha betydelse. Det är dock svårare att lära sig större kombinationer utantill, fram-

håller Baroody (1985). Enkla kombinationer kan ofta sparas i minnet medan svårare kombinationer 
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inte sparas, utan löses genom olika strategier (Steel & Funnell, 2001). Strategibaserad undervisning 

bygger på en inlärningsteori som innebär att kombinationerna inte sparas som egna enheter i en 

tabelliknande uppställning (Baroody, 1985). Inlärningsteorin bygger på att kombinationerna sparas 

som sammankopplade erfarenheter (Olander, 1931). Teorin innebär att elever inte behöver öva på 

multiplikationskombinationerna 100 gånger för att lära sig dem, utan eleverna kan lära sig kombi-

nationerna genom strategier istället, menar Baroody (1999). Genom att använda strategier kommer 

elever utveckla mentala strukturer i minnet. Vid repetitionsbaserad undervisning sparar elever istäl-

let enskilda kombinationer (Heege, 1985). Ett bevis för detta är att elever kan lära sig alla kombi-

nationer genom att bara öva på hälften av dem. Elever generaliserar kunskaperna från en kombi-

nation när de möter den omvända. De kan genom att ha övat på 7·3 även överföra kunskapen till 

3·7, eftersom de förstått den kommutativa lagen (Olander, 1931). För att underlätta inlärningen av 

tabellen är det viktigt att eleverna har förståelse för den kommutativa lagen och att de kan se sam-

band mellan räknesätten. Det är samma kombinationer i multiplikation som i division och således 

behöver kombinationerna sparas enbart en gång (Baroody, 1999; Neuman, 2013). Det möjliggör 

en minskning av antalet kombinationer som måste sparas i minnet (Neuman, 2013).  

Strategier leder till slut till automatisering av multiplikationstabellen, oavsett om eleverna blivit un-

dervisade om strategier eller har lärt sig strategierna på egen hand (Heege 1985; Woodward, 2006). 

Elever som har lärt sig multiplikationstabellen genom repetitionsbaserad undervisning har ändå 

visat sig använda strategier. Eleverna tänkte ut olika strategier för att beräkna multiplikationerna, 

även om de inte hade blivit undervisade om strategier (Heege, 1985). Både barn och vuxna använ-

der strategier som stöd för att lösa uppgifter i multiplikationstabellen (Baroody, 1999). Elever an-

vänder strategier i större utsträckning om de blir uppmuntrade att använda dem genom explicit 

undervisning. Strategibaserad undervisning stödjer elevers lärande av multiplikationstabellen mer 

än vad enbart repetition gör, poängterar Thornton (1978). Elever lär sig multiplikationstabellen 

lättare om de har fått arbeta med att se mönster och samband, i jämförelse med om de har under-

visats utifrån enbart storleken på uppgifterna, framhåller Cook och Dossey (1982). Storleksbaserad 

undervisning innebär att undervisningen utgår från storleken på båda faktorerna, till exempel pre-

senteras multiplikationer med fyra före multiplikationer med fem (Cook & Dossey, 1982). 

Det krävs mer av lärare för att utforma en strategibaserad undervisning i jämförelse med en repe-

titionsbaserad, framhåller Heege (1985). Det finns en stor tillgång på övningsmaterial inom repe-

titionsbaserad undervisning. I strategibaserad undervisning krävs det att lärare har god kunskap om 

när olika strategier bör användas (Heege, 1985). 
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5.3 Elever med matematiksvårigheter 

Relationen mellan elevers kunskap om strategier, deras arbetsminne och deras förmåga att resonera 

ligger till grund för hur avancerade strategier de använder. Det är få elever som uteslutande använ-

der sig av utantillkunskaper i hela multiplikationstabellen (Steel & Funnell, 2001). Däremot utveck-

lar elever med matematiksvårigheter ofta varken strategier eller utantillkunskap. De stannar oftast 

vid det första steget i stadieteorin, nämligen att de löser uppgifter i multiplikationstabellen med 

hjälp av konkret material (Baroody, 2006). Elever med matematiksvårigheter automatiserar sällan 

kombinationerna (Baroody, 2006; Neuman, 2013).  Däremot kan elever med matematiksvårigheter, 

om de får hjälp av strategier, lära sig att använda huvudräkning för att lösa multiplikationer (Ba-

roody, 2006; Woodward, 2006). Strategier har fördelen att både låg- och högpresterande elever lär 

sig dem, däremot tappar de lågpresterande sina strategier i högre grad om de inte underhåller sina 

kunskaper (Thornton, 1978). Undervisning med enbart repetition ger inte elever med specifika 

matematiksvårigheter förståelse för samband eller utvecklar deras taluppfattning, framhåller Neu-

man (2013).  

5.4 Orsaker till felsvar 

Olika sätt att öva in multiplikationer ger olika typer av felsvar. Tre vanliga tillvägagångssätt elever 

använder för att lösa multiplikationsuppgifter är att kunna uppgiften utantill, utgå från en uppgift 

de redan kan eller att räkna på exempelvis fingrarna. Svar baserade på utantillkunskap ger kortast 

svarstid och minst antal felsvar medan att räkna tar längst tid och ger flest antal felsvar (Steel & 

Funnell, 2001). 

Vid repetitionsbaserad undervisning ska alla kombinationer memoreras. När eleven ser eller hör 

två faktorer ska eleven direkt associera till bara produkten. Om en elev till exempel hör 3·3 ska den 

direkt tänka på 9 (Brownell & Chazal, 1935). Vid upprepad träning bildas starka band mellan fak-

torerna och deras produkt (Steel & Funnell, 2001). Undervisas elever genom repetition förklaras 

det större antalet felsvar i det högre talområdet med att eleverna tränat för lite på uppgifterna och 

lösningen är att eleverna ska träna mer (Steel & Funnell, 2001). Ger eleven efter repetitionsbaserad 

undervisning ett felaktigt svar kan det bero på att eleven associerat faktorerna till fel produkt (Ba-

roody, 1999). Eleven kan därför ge felsvar som inte är rimliga. Ett exempel på ett orimligt svar 

skulle kunna vara att 3·3 är lika med 17 (Baroody, 2006). Felsvar som 3·3=6 beror på att 3+3=6 

och 3·3=9 är sparat på samma ställe i minnet. Det innebär att talen 3 och 3 associeras med både 

talen 9 och 6, vilket innebär att eleven lätt kan ge felsvar genom att förväxla produkten med sum-

man (Lemaire, Barrett, Fayol & Abdi, 1994).  
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Även vid användandet av strategier uppträder felsvar. Felen är dock av annan karaktär än felsvaren 

elever ger om de övat genom repetition. Strategier som inte är hållbara kan ge många felsvar när 

elever löser uppgifter under stress. Räknar eleverna exempelvis 5·8 genom att använda upprepad 

addition och räkna 8, 16, 24, 32, 40 finns risken att de tappar bort hur många grupper av 8 de räknat 

och de ger felsvar som exempelvis 32 eller 48 (Baroody, 2006). Sådana fel kan också uppkomma 

av att elever inte undervisats om strategier och eleverna har därför utvecklat ohållbara strategier 

(Woodward, 2006). 

Elever kan ge felsvar som 0·6=6 och 1·6=7 för att de inte har förstått vad som händer när ett tal 

multipliceras med 1 respektive 0, och de gör därför om uppgiften till addition (Baroody, 2006: 

Hällje, 1952). Det kan avhjälpas genom undervisning som är byggd på förståelse, framhåller Hällje 

(1952). Felaktiga svar kan också bero på att eleverna resonerat fel. De kan ha gjort en felaktig 

härledning. Eleverna kan räkna ut 3·9 genom att utgå från 2·9=18 och sedan felaktigt lägga till 3 

istället för 9 (Baroody, 1999). När elever svarar fel på uppgifter kan det även bero på en bristande 

taluppfattning. Om de inte har förmågan att exempelvis utföra upprepad addition kan det bli svå-

rare att lösa multiplikationsuppgifter. Det kan förklara varför elever med matematiksvårigheter ofta 

har svårt att lära sig multiplikationstabellen, trots omfattande träning (Neuman, 2013). Felsvar kan 

också bero på andra orsaker. Elever som testas mycket i undervisningen kan få lägre resultat än de 

som testats mer sällan. Testning gjord med tidtagning kan påverka elevers resultat negativt eftersom 

de blir nervösa. Matematiktest kan göras på andra sätt som inte riskerar att leda till negativ påverkan 

på elevers psykiska hälsa och lärande, till exempel med intervjuer (Kling & Bay-Williams, 2014).  

5.5 Generalisering av kunskaper 

Elever med en automatiserad multiplikationstabell ska kunna generalisera sina kunskaper för att 

kunna använda dem i exempelvis ett högre talområde (Heege, 1985; Woodward, 2006). Elever som 

har lärt sig multiplikationstabellen genom strategier har en större möjlighet att använda sina kun-

skaper i nya sammanhang, jämfört med elever som har lärt sig multiplikationstabellen genom repe-

tition, framhåller Baroody (2006) och Heege (1985). Det beror på att kunskap som är byggd på 

relationer är lättare att lära sig och att använda i andra sammanhang (Baroody, 1985; 2006). Strate-

gier möjliggör för elever att överföra sina kunskaper till nya områden. Om målet enbart är utantill-

kunskap för att kunna lösa multiplikationer har det ingen betydelse vilket tillvägagångssätt läraren 

väljer, eftersom att båda tillvägagångssätten leder till utantillkunskap i samma utsträckning, obser-

verar Woodward (2006). Vidare framhåller författaren att om målet är att eleverna ska kunna an-

vända sina kunskaper även i andra sammanhang har det betydelse vilket tillvägagångssätt läraren 

väljer.  
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5.6 Integrerad undervisning 

I verkligheten utesluter sällan det ena tillvägagångssättet det andra (Woodward, 2006). Undervis-

ning baserad på strategier kan kombineras med repetition för att effektivisera lärandet av multipli-

kationstabellen. En integrerad undervisning kan göra att elever kommer ihåg multiplikationstabel-

len bättre, menar Cook och Dossey (1982). Grupper av elever som har arbetat med en integrerad 

undervisning och grupper av elever som enbart har arbetat med repetition, fick båda goda resultat. 

Antalet kombinationer eleverna lärde sig skiljde sig inte nämnvärt mellan grupperna. Däremot kan 

integrerad undervisning göra att eleverna behåller sina kunskaper längre. Elever som får integrerad 

undervisning har lättare för att lösa uppgifter i det högre talområdet än de elever som enbart har 

fått undervisning baserad på repetition (Woodward, 2006). 
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6. Metoddiskussion 

Litteraturstudien jämför olika forskningsresultat. När en stor del av forskningen kommer fram till 

samma slutsats kan det stödja ett resultat. Om forskningen däremot kommer fram till olika slutsat-

ser bör slutsatserna problematiseras, vilket görs i resultatdiskussionen (kap. 7).  

6.1 Materialinsamling 

Utifrån sökningen efter material noterades att forskningsunderlaget var begränsat. Med hänsyn till 

det begränsade materialet fattades beslut om kriterier för inklusion och exklusion gällande forsk-

ningens ålder, språk och inkludering av litteraturstudier. I studien användes en del material från 

första hälften av 1900-talet. Åldern kan ses som en svaghet eftersom materialet eventuellt inte har 

relevans för dagens skola, men en av studiens svagheter är även en av studiens styrkor. Styrkan i 

vår studie ligger i att den tar del av områdets resultat under lång tid. Genom att använda äldre 

forskning inkluderades studier som ofta refererats till av yngre forskning. Under materialin-

samlingen upptäcktes att forskning gjord under 2000-talet har lämnat en del områden, eftersom de 

redan blivit undersökta. För att inte gå miste om de delar som forskningen har lämnat inkluderades 

äldre forskning. Forskningen analyserades med tanke på deras ålder och deras giltighet idag. Ana-

lysen gjordes genom att ställa frågan: Har det forskningen behandlat förändrats sedan forskningen 

gjordes? Undervisningen har säkerligen förändrats sedan första hälften av 1900-talet i och med ny 

forskning och nya styrdokument. Beträffande inlärning visade det sig i analysen av materialet att 

yngre forskning refererar till äldre forskningsteorier. De delar som behandlade inlärning i äldre 

forskning antogs därför ha relevans för dagens skola. Materialet bestod av fyra publikationer från 

1931 till 1970, sju från 1971 till 2000 och sex från 2001 till 2014.  

Materialet bestod av 17 vetenskapliga publikationer. Majoriteten av dem var från USA, nämligen 

tolv stycken. Orsaken till det kan vara att ett kriterium för inklusion var att forskningen skulle vara 

på engelska eller svenska. De andra fem publikationerna bestod av två stycken från Sverige, en från 

England, en från Frankrike och en från Nederländerna. Den internationella forskningen inklude-

rades för att den kan ha relevans för svensk skola. Svensk forskning inom multiplikationstabellen 

är begränsad vilket ledde till att det endast två relevanta svenska studier erhölls i materialsökningen. 

De två publikationerna var eventuellt otillräckliga för att göra resultatet giltigt för svensk undervis-

ning. En svensk studie var från 1952 och det är inte säkert att hela dess resultat gäller för svensk 

skola idag. Hällje (1952) framhäver i sin studie att felsvar kan avhjälpas genom undervisning mot 

förståelse. Förståelse lyfts även i dagens läroplan (Skolverket, 2011b) och därför kan det antas att 

författarens resonemang är relevant för svensk skola idag. Den andra svenska studien är från 2013 
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och på grund av att den gavs ut efter gällande läroplan infördes ger den litteraturstudien ökad 

relevans för dagens skola.  

Genom materialsökningen erhölls vetenskapliga publikationer främst genom sökningar i olika ve-

tenskapliga databaser. Sedan gjordes kedjesökningar efter vissa publikationer ofta nämnda i materi-

alet. Publikationer från kedjesökningar kan vara problematiska, eftersom författaren har gjort ett 

urval av forskningen efter sina kriterier. Det kan medföra att materialet blir begränsat. Kedjesök-

ningar gjordes för att hitta forskare och studier som ofta refererades till. Studierna som ofta refe-

rerades till hade inom området betydelsefulla resultat, vilket gjorde att relevant material från kedje-

sökningar inkluderades. Materialet bestod av elva publikationer direkt sökta i databaserna och sex 

publikationer erhölls via kedjesökningar.  

Fyra litteraturstudier inkluderades i materialet. Det är sekundärkällor och av den anledningen valdes 

att aldrig andrahandsreferera från dessa publikationer utan istället kedjesöktes efter primärkällorna. 

I resultatet refererades direkt till litteraturstudiernas slutsatser på grund av att litteraturstudierna har 

sammanställt resultatet från en mängd forskning i området och kommit fram till många relevanta 

slutsatser. För att inte gå miste om dessa slutsatser valdes att inkludera litteraturstudier i materialet.  

6.2 Materialanalys 

Alla inkluderade publikationer har analyserats och deras resultat har ansetts giltigt för dagens elever 

i årskurs 1 till 6 i svensk skola. Med hjälp av Översikt över analyserad litteratur (se bilaga) kunde materi-

alet analyseras utifrån både reliabilitet och innehåll. De oförenligheter som upptäcktes i analysen 

beskrivs i resultatdiskussionen (kap. 7).  
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7. Resultatdiskussion 

I början av varje avsnitt presenteras en kort sammanfattning av studiens resultat kopplat till syfte 

och bakgrund, sedan diskuteras innehållet. Syftet är att utifrån forskning undersöka och jämföra 

inlärning av multiplikationstabellen genom repetitions- och strategibaserad undervisning. Studien 

avgränsas till elever i årskurs 1 till 6.   

7.1 För- och nackdelar med strategi- och repetitionsbaserad undervisning 

Vilka för- och nackdelar lyfter forskningen fram med repetitions- respektive strategibaserad under-

visning i elevers lärande av multiplikationstabellen? Utifrån frågeställningen framkom det i resulta-

tet att både strategi- och repetitionsbaserad undervisning har för- och nackdelar. Repetition har 

som fördel att den leder till en stärkt memorering av multiplikationstabellen (Wong & Evans, 2007; 

Woodward, 2006). Repetition hjälper elever att upprätthålla kunskaper de redan har eftersom kun-

skaper befästs genom upprepning. En nackdel med repetition är att den inte garanterar att alla 

elever lär sig kombinationerna utantill (Brownell & Chazal, 1935). Det beror delvis på att elever har 

svårt att lära sig multiplikationstabellen utantill när de inte ser mönster och samband (Baroody, 

2006). En fördel med strategier är att elever kan lära sig multiplikationstabellen utantill, precis som 

med repetition. Strategier som till exempel den kommutativa lagen kan användas för att minska 

antalet kombinationer elever behöver minnas (Neuman, 2013). Med hjälp av strategier kan elever 

lättare generalisera sina kunskaper i andra matematiska sammanhang (Baroody, 2006; Heege, 1985). 

Elever med matematiksvårigheter kan få hjälp av strategier för att utveckla sin huvudräkning, vilket 

inte är möjligt med enbart repetition (Baroody, 2006; Woodward, 2006). En nackdel med strategier 

är att lågpresterande elever mister sina strategier om de inte repeteras (Thornton, 1978). 

Repetitionsbaserad undervisning stödjer automatiseringen av multiplikationstabellen (Wong & 

Evans, 2007; Woodward, 2006), vilket även strategibaserad undervisning gör (Neuman, 2013). 

Forskningen är däremot inte överens om vilket tillvägagångssätt som är mest effektivt. Strategiba-

serad undervisning stödjer memoreringen av multiplikationstabellen mer än vad enbart repetitions-

baserad undervisning gör, framhåller Thornton (1978) och Baroody (1985; 2006). Slutsatsen stöds 

av Brownell och Chazals (1935) studie som visade att repetitionsbaserad undervisning inte nöd-

vändigtvis leder till att elever utvecklar utantillkunskap. Cook och Dosseys (1982) studie visade 

också att undervisning som är byggd på mönster stödjer elevers lärande mer än undervisning som 

är byggd på storleken på uppgiften. Studien var ingen direkt jämförelse av strategi- och repetitions-

baserad undervisning, eftersom båda grupperna som jämfördes delvis undervisades genom repetit-

ion. Woodward (2006) undersökte repetitionsbaserad undervisning och integrerad undervisning. 
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Integrerad undervisning är strategibaserad undervisning kombinerat med repetition. Antalet kom-

binationer eleverna lärde sig skilde sig inte nämnvärt mellan grupperna, vilket motsäger påståendet 

att multiplikationstabellen lärs ut lättare genom strategier än genom repetition. Woodwards (2006) 

resultat motsäger även Cook och Dosseys (1982) resonemang om att en integrerad undervisning 

gör att elever kommer ihåg multiplikationstabellen bättre. Det är svårt att dra slutsatser gällande 

vilken undervisning som är mest effektiv på grund av att det inte finns någon empirisk studie i 

materialet som jämför strategi- och repetitionsbaserad undervisning. Mer forskning på området 

krävs för att kunna dra slutsatser om vilket tillvägagångssätt som är mest effektivt. 

Orsaken till motsägelsen kan diskuteras. Strategier stödjer utvecklingen av utantillkunskaper mer, 

för att antalet kombinationer elever måste memorera minskar genom strategibaserad undervisning, 

poängterar Neuman (2013). Däremot visar Woodwards (2006) resultat att elever lär sig lika effektivt 

med båda tillvägagångssätten. Motsägelsen kan förklaras med Heeges (1985) studie. Studiens resul-

tat var att elever utvecklar strategier även om de inte blivit undervisade om dem. Förklaringen kan 

vara att båda grupperna i Woodwards (2006) studie utvecklade strategier, vilket utjämnade resulta-

tet. I det här sammanhanget lyfter Thornton (1978) en viktig poäng, om elever uppmuntras an-

vända strategier genom explicit undervisning kommer de använda strategierna mer. Lektioner bör 

utformas med en medvetenhet om vad syftet är med undervisningen. Om elever ska lämna strate-

gierna för utantillkunskap behöver de repetera multiplikationstabellen. Om tanken är att eleverna 

ska utveckla nya strategier bör de få explicit undervisning om olika strategier. 

7.2 Sambandet mellan felsvar och undervisningen 

Hur beskriver forskningen sambandet mellan repetitions- och strategibaserad undervisning och 

elevers felsvar? Utifrån frågeställningen framkom det flera orsaker till elevers felsvar. Undervisas 

elever genom repetition förklaras det större antalet felsvar i det högre talområdet med att eleverna 

tränat för lite på uppgifterna (Steel & Funnell, 2001). Eleverna kan ha associerat faktorerna till fel 

produkt (Baroody, 1999) eller förväxlat produkten av två tal med talens summa (Lemaire, Barrett, 

Fayol & Abdi, 1994). Elever som inte undervisats om strategier kan själva ha utvecklat ohållbara 

strategier (Woodward, 2006). Strategier som inte är hållbara i längden, exempelvis upprepad addit-

ion, kan ge många felsvar när elever löser uppgifter under stress (Baroody, 2006). När elever svarar 

fel på uppgifter kan det även bero på en bristande taluppfattning som gör att eleverna inte utvecklar 

strategier (Neuman, 2013). De kan sakna förståelse för vad multiplikationer med noll respektive ett 

innebär (Baroody, 2006: Hällje, 1952) eller göra felaktiga härledningar (Baroody, 1999). Testning 

gjord med tidtagning kan påverka elevers resultat negativt eftersom de blir nervösa. (Kling & Bay-

Williams, 2014). 
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En nackdel med både strategi- och repetitionsbaserad undervisning är att elever ger felsvar. Bero-

ende på vilket tillvägagångssätt eleverna undervisats genom, ger de olika felsvar (Baroody, 2006). 

Därför kan en analys av elevers felsvar synliggöra vilken undervisningsmetod läraren använt. Ana-

lyser av felsvar kan också påvisa vilken undervisning eleverna behöver. Felsvaren eleverna ger kan 

hänvisas till storleken och strukturen på uppgifterna, poängterar Jerman (1970). Felsvaren kan för-

klaras med att eleverna tränat för lite (Steel & Funnell, 2001) eller att eleverna inte har en tillräckligt 

god taluppfattning för att använda strategier (Neuman, 2013). Utifrån forskningens resultat kan 

slutsatsen dras att för att lösa problemet med felsvar bör undervisningen bygga på att eleverna ska 

öva mer på de större uppgifterna eller träna på att dela upp tal och se samband i tabellen för att 

öka sin taluppfattning. 

Jerman (1970) framhåller att strukturen på uppgiften har betydelse, exempelvis har elever svårare 

för att beräkna 4·8 än 8·4. Däremot framhåller Olander (1931) att elever genom att ha övat på 4·8 

överför kunskapen till 8·4. Eleverna använder alltså den kommutativa lagen för att minska antalet 

kombinationer de behöver minnas (Baroody, 1999; Neuman, 2013). Slutsatsen kan dras att elever 

som använder sig av den kommutativa lagen bör ha lika många rätt på 4·8 som på 8·4. Orsaken till 

strukturfel beror på alltså på att eleverna inte använder den kommutativa lagen. Undervisningen 

måste utformas så att eleverna lär sig den kommutativa lagen. Gällande sådan undervisning obser-

verar Cook och Dossey (1982) att undervisning som utgår från storleken inte är lika framgångsrik 

som undervisning som utgår från mönster och samband i tabellen. Utifrån forskningen bör ord-

ningen kombinationerna presenteras i vara gjord för att eleverna ska se förhållandet mellan dem, 

vilket innebär att 8·4 borde presenteras samtidigt som 4·8. 

Gemensamt för de båda fiktiva berättelserna i inledningen var att eleverna övade på multiplikat-

ionstabellen för att sedan testas. Frekvent tidsbegränsad testning kan göra att elever ger fler felsvar 

betonar Kling och Bay-Williams (2014). En konsekvens för undervisningen är att den inte kan 

baseras på tidsbegränsad testning och att testning bör göras med försiktighet. Lärare måste finna 

andra metoder för att bedöma elevers lärande, exempelvis genom spel och samtal med eleverna. 

7.3 Hur elever lär sig multiplikationstabellen 

Vilka teorier beskriver forskningen som förklaring till hur elever lär sig multiplikationstabellen med 

hjälp av repetitions- och strategibaserad undervisning? Utifrån frågeställningen framkom det att 

forskningen beskriver en stadieteori som förklarar hur elever lär sig multiplikationstabellen. De tre 

stadierna är räknande med konkret material, användandet av strategier och till sist användandet av 

utantillkunskap (Baroody, 2006; Heege, 1985). Repetitionsbaserad undervisning börjar direkt på 
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stadie tre (Baroody, 2006). Forskningen presenterar också två associationsteorier för hur multipli-

kationskombinationer sparas i minnet. Teorin som repetitionsbaserad undervisning bygger på in-

nebär att multiplikationskombinationerna sparas som enskilda enheter (Michell et al., 2009). Teorin 

som strategibaserad undervisning bygger på innebär att kombinationerna sparas som relationer 

mellan tal (Baroody, 1985). 

En motsägelse i forskningen är att olika forskare framhåller att lärande sker på två olika sätt. Repe-

tition bygger på att forma starka associationer genom upprepning, framhåller Michell et al. (2009). 

Resonemanget stöds av Ashcraft (1982) som menar att upprepningen leder till en mental uppställ-

ning av kombinationerna. Däremot bygger strategibaserad undervisning på en annan inlärningste-

ori (Baroody, 1985). Olander (1931) menar att kombinationerna sparas som relationer mellan tal 

istället för att sparas som egna enheter. Inlärningsteorierna beskriver två olika syner på lärande som 

är oförenliga. Utifrån resultatet går det inte att dra någon slutsats gällande vilken teori som kan 

beskrivas vara den mest korrekta beskrivningen av inlärning. 

En annan motsägelse i forskningen är huruvida stadieteorin inom multiplikation kan förklara ele-

vers lärande eller inte. Baroody (2006) och Heege (1985) hävdar att elevers lärande kan presenteras 

i en stadieteori, där ena stadiet avlöser det andra. Däremot framhåller Siegler och Shipley (1995) att 

elever använder olika sätt för att lösa samma uppgift i multiplikationstabellen vid olika tillfällen, 

vilket innebär att multiplikationstabellen inte lärs i stadier. Stadieteorin ger en förenklad beskrivning 

av elevers utveckling i att lösa uppgifter. Forskningen beskriver stadieteorin på två skilda sätt, an-

tingen att eleverna går igenom stadierna i kronologisk ordning eller att eleverna är i alla stadier 

samtidigt när de väljer lösningsmetod för en uppgift. Det går inte att dra någon slutsats gällande 

om stadieteorin är kronologisk eller inte men en slutsats som kan dras av resultatet är att det finns 

tre grundläggande sätt att lösa en uppgift, genom konkret räknande, strategier eller utantillkunskap. 

Första steget i stadieteorin är konkret räknade (Baroody, 2006) och det behövs för att skapa för-

ståelse för operationen (Brownell, 1941). Repetition leder inte till förståelse, enligt Baroody (1985). 

Strategier kan leda till förståelse för sambanden i multiplikationstabellen (Brownell & Chazal, 1935), 

men strategier leder inte till förståelse för vad en multiplikation är och vad multiplikation används 

till. För att utveckla förståelse för vad beräkningen innebär måste elever få utforska och arbeta med 

konkret material i enlighet med Brownell (1941). Lärare måste alltså vara medvetna om att varken 

strategi- eller repetitionsbaserad undervisning leder till förståelse för vad en multiplikation är. För-

ståelse för vad multiplikation innebär och när multiplikationstabellen ska användas måste också 

vara del av undervisningen. 



 

21 
 

Andra steget i stadieteorin är användandet av strategier (Baroody, 2006). Centrala metoder för be-

räkningar av uppgifter i multiplikationstabellen ska vara utvecklingsbara, effektiva och kunna an-

vändas i nya sammanhang (Skolverket, 2011a). Elever som har lärt sig multiplikationstabellen ge-

nom strategier har en större möjlighet att använda sina kunskaper i nya sammanhang, i jämförelse 

med elever som har lärt sig genom repetition, framhåller Baroody (2006) och Heege (1985). Emel-

lertid befäster repetition kunskaper elever redan har, menar Brownell och Chazal (1935). Utifrån 

forskningen kan slutsatsen dras att strategier är att föredra om kunskaperna ska kunna användas i 

nya sammanhang. Strategibaserad undervisning kan följas av repetition eftersom strategibaserad 

undervisningen hjälper elever att förstå sambanden i tabellen, medan repetition utvecklar skicklig-

het i användandet av strategier. 

Sista steget i stadieteorin är utantillkunskap. Undervisningen i multiplikationstabellen ska leda fram 

till automatisering av tabellen betonar Grevholm (2012), Wallace och Gurganus (2005) och Wong 

och Evans (2007). Automatisering som mål för undervisningen stöds även av bland andra Ashcraft 

(1982), Baroody (2006), Heege (1985) och Woodward (2006). Forskningen har åtminstone sedan 

1982 dragit samma slutsats att automatisering är målet. Målet att automatisera multiplikationstabel-

len stöds även av Steel och Funnels (2001) resultat att svar baserade på utantillkunskap ger kortast 

svarstid och minst antal felsvar. En slutsats kan dras att konsensus råder kring att elever ska under-

visas om multiplikationstabellen med automatisering som mål. Utantillkunskap är det mest effek-

tiva sättet för beräkning och bör därför vara det långsiktiga målet med undervisningen.  

Stadieteorin består av konkret räknande, strategier och utantillkunskap (Baroody, 2006). En slutsats 

utifrån stadieteorin är att elever behöver lära sig tre delar för att kunna dra full nytta av sina kun-

skaper om multiplikationstabellen. Elever måste ha förståelse för operationen, kunna generalisera 

sina kunskaper i ett högre talområde och kunna kombinationerna utantill. 

7.4 Framtida forskningsmöjligheter 

Vid materialinsamlingen upptäcktes en brist på svensk forskning i området. Likaså upptäcktes en 

brist på empirisk forskning som jämför effektiviteten mellan strategi- och repetitionsbaserad under-

visning. Sådan forskning skulle tydligare kunna utröna oenigheten kring effektiviteten hos de olika 

didaktiska tillvägagångssätten. En del forskning skulle behöva upprepas för att se om resultatet 

fortfarande är giltigt i dagens skola, kanske har resultatet förändrats i och med nya läroplaner. 

Forskning som visar hur lärare arbetar med multiplikationstabellen är av intresse för att se vilket 

tillvägagångssätt som används mest idag 2015. 
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barn löser aritmetiska upp-
gifter genom mentala oper-
ationer och hur detta för-
ändras genom åren. 

Författaren gör en litteraturstudie, där han jäm-
för och sammanför olika forskares resultat på 
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Författaren beskriver inte materialinsamlingen 
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grupper. Grupperna tränade på olika kombinat-
ioner i multiplikationstabellen. Efter undervis-
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Resultatet visade att eleverna inte behövde tränas i alla 
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Författaren beskriver inte materialinsamlingen 
men beskriver vilket material studien baseras på. 

Författaren redogör för en stadieteori i tre steg som be-
skriver elevers utveckling av lösningsmetoder. I stadie ett 
räknar eleverna på fysiska objekt. Stadie två innebär att 
eleverna använder strategier för att lösa multiplikations-
uppgifterna. I stadie tre kan eleverna multiplikationerna 
utantill. 
Stadie ett och två kan inte hoppas över som görs med 
drillning. Eleverna behöver lära sig strategier eftersom 
memoreringen av multiplikationstabellen går lättare om 
den bygger på automatiserade samband och relationer. 
Drillning skapar elever med inlärningssvårigheter, ef-
tersom alla inte lyckas associera talen utan sammanhang.  
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Syftet var tvådelat. Första 
delen var att se om använd-
ningen av en specifik metod 
ger fler rätt svar på uppgif-
ter i multiplikationstabellen. 
Metoden var att kopiera rätt 
svar, täcka över svaret, 
skriva uppgiften och sedan 
jämföra med korrekt svar. 
Den andra delen av syftet 
var att jämföra detta resultat 
med antalet fel eleven 
gjorde om den även skulle 
korrigera sina fel. 

En tioårig elev med inlärningssvårigheter valdes 
ut efter att hon i ett test visat att hon låg ett år 
under den nivå hon borde ligga på i matema-
tikämnet. 
Eleven övande 10 minuter per dag på tabellen 
för att sedan testas i en minut, det är okänt un-
der hur lång tid. Testet bestod av 90 multiplikat-
ionsuppgifter (multiplikationer med noll exklu-
derades) 

 

Eleven visade på förbättringar av denna träning. Störst 
förbättring var det när eleven fick drillträna på uppgif-
terna hon svarat fel på.  
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Syftet var att undersöka om 
lågstadieelever är intellektu-
ellt kapabla till att tjäna på 
en systematisk instruktion i 
aritmetik. 
Om lågstadieelever kan lära 
sig mycket om aritmetik var 
syftet att undersöka om ele-
ver bör läras vid denna tid, 
alltså om det är värt att göra 
det vid den åldern. 
Om en elev kan och bör 
lära sig aritmetik när eleven 
börjar skolan, var syftet att 
ta reda på vilket sätt det bör 
göras. 

Publikationen är en monografi, där en tidigare 
opublicerad studie jämfördes med tidigare stu-
dier i området. Den tidigare opublicerade stu-
dien genomfördes genom att 692 förstaklassare i 
32 klasser fördelade på 24 skolor i 4 Ameri-
kanska delstater fick göra ett förtest som testade 
deras mentala förmåga. I varje klass valdes där-
efter ett antal elever utifrån deras testresultat. 
Den första, den fjärde och den sjunde eleven 
och så vidare valdes ut i varje klass för att få ett 
så representativt urval som möjligt. De utvaldas 
taluppfattning testades sedan. Detta test gjordes 
innan de fått någon skolundervisning i matema-
tik. Sedan jämfördes dessa tester med resultatet 
av andra studiers resultat som testat elever från 
årskurs 1-3. Dessa studier valdes utifrån att de 
skulle vara publicerade och vara från antingen 
USA eller Storbritannien. De skulle inte studera 
enbart ett fåtal personer. Studierna fanns genom 
Educational Index och Review by Educational Rese-
arch. 

Resultatet visade att elevers matematiska kunnande drar 
nytta av att undervisas tidigt. Elever är redo för viss 
undervisning i aritmetik, exempelvis bör elever undervisas 
om kombinationer i matematik. Kombinationerna bör 
vara väl valda och undervisningen måste vara väl genom-
tänkt.  
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Studiens syfte var att under-
söka vilket bidrag repetition 
har gällande att höja elevers 
prestation i aritmetik och 
utveckla deras kvalitativa 
tänkande.  
 

Urvalet bestod av 63 elever i årskurs 3 som har 
lärt sig de 200 additions- och subtraktionskom-
binationerna genom drillning. Elevernas för-
måga att korrekt lösa kombinationerna testades, 
därefter intervjuades eleverna om hur de löste 
uppgifterna. Sedan följde en period av drillning 
för att sedan göra om testet och intervjun. Där-
efter gjordes ett uppehåll i drillningen för att 
göra ett sista eftertest och intervju. 

Resultatet visade att repetition inte bör vara tillvägagångs-
sättet för att lära ut några tabeller, eftersom eleverna trots 
drillning inte använder sig av utantillkunskap för att lösa 
uppgifterna. Drill ger lite, om någon utveckling av kvalita-
tivt tänkande. 
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Studien undersökte effekti-
viteten av att lära ut tabeller 
i aritmetik genom undervis-
ning baserad på storleken 
på faktorerna i jämförelse 
med undervisning baserad 
på mönster och samband. 
 

Urvalet bestod av 219 tredjeklassare fördelade 
på 10 klasser på 6 skolor. Skolorna och klas-
serna valdes ut slumpmässigt. 
Studien bestod av ett förtest med de 55 kombi-
nationerna i multiplikationstabellen, exempelvis 

är enbart en av 4·5 och 5·4 med. 
Lärarna i klasserna fick instruktioner om hur de 
skulle lära ut. De instruerades ge 20 minuters 
träning per dag i 9 veckor som antingen var 
byggd storlek på faktorerna eller på mönster i 
tabellen. Grupperna fick olika undervisning av 
lärarna, men båda grupperna använde sig av re-
petition för att öka memoreringen. Efter nio 
veckors undervisning gjordes ett eftertest. 

Resultatet visade att elever undervisade med hjälp av 
mönster hade ett signifikant bättre resultat. 
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Studiens syfte var att ta reda 
på om elever kan multipli-
kationskombinationerna, 
och om de inte kan det så 
skulle studien undersöka 
om elever kan räkna ut mul-
tiplikationsuppgifterna ändå 
och hur de gör det.  

Alla elever i andra klass, tredje klass, många i 
fjärdeklass och några femte- och sjätteklassare 
på en skola intervjuades. Under intervjuerna 
gavs olika multiplikationsuppgifter och sedan 
analyserades svaren för att ta reda på hur ele-
verna kom fram till svaren. 

Resultatet visade att det var sex generella strategier ele-
verna använde sig av och kombinerade för att räkna ut 
multiplikationer. Den första var att använda sig av den 
kommutativa lagen a·b=b·a (till exempel 7·4=4·7). Den 
andra strategin gällde multiplikationer med tio. Eleverna 
tänkte exempelvis 7·10 som att lägga till en nolla efter 
sjuan. Den tredje strategin var att använda sig av dubblor 
(till exempel kan 4·7 räknas ut genom att dubbla 14). Den 
fjärde strategin var att använda sig av halvering (till exem-
pel att 5·5 räknas ut genom att halvera 10·5). Den femte 
strategin var att använda sig av redan kända multiplikat-
ioner och sedan lägga till det saknade till den okända mul-
tiplikationen (till exempel 8·9=8·8+8). Den sjätte strate-
gin var att använda subtraktion för att räkna ut multipli-
kationen(till exempel 8·7=9·7-7). Eleverna använde sig 
av strategier även om de inte undervisats om dem. 
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Syftet var att ta reda på om 
det fanns något samband 
mellan otillräckliga kun-
skaper om multiplikations-
tabellen och dåliga betyg i 
matematik.  

I studien intervjuades elever i flera klasser i års-
kurs 1-3 i realskola. Åldern på eleverna var tio 
till tolv år.  Intervjuer genomfördes för att un-
dersöka elevernas matematiska förmågor i mul-
tiplikation. Sedan fick eleverna göra ett test med 
160 uppgifter i multiplikation. 

Resultatet visade att elever oftast gör fel på 11·11 och 
multiplikationer med noll och att det finns ingen stark 
koppling mellan multiplikationskunskap och betyg. 
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 Syftet var att undersöka ef-
fekten av tidstestning i för-
hållande till formativ be-
dömning.  

Författarna jämför olika forskningsresultat om 
effekterna av tidstestning och formativ bedöm-
ning. 
 
Författarna beskriver inte materialinsamlingen 
men beskriver vilket material studien baseras på. 

Resultatet visade att tidstestningsmetoden inte är att re-
kommendera eftersom eleverna kan få sämre resultat av 
att testas på tid. Eleverna utvecklar en rätt- och felsvars 
mentalitet. Eleverna mäter prestationer i tid.  
Alternativet till tidstestning är formativbedömning. For-
mativbedömning genom exempelvis intervjuer får elever 
att reflektera. Formativ bedömning i form av självskatt-
ning får elever att instinktivt utveckla egna strategier för 
att lösa problem de möter.  
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Syftet med experiment 2 var 
att se om elever hade starka 
associationer till termer och 
summa. 
 
Syftet med experiment 3 var 
att ta reda på effekten av as-
sociativa störningar mellan 
ensiffriga additioner och en-
siffriga multiplikationer hos 
barn. 
 
 

Experiment 1 gjordes på vuxna (exkluderades). 
Experiment 2 gjordes på 80 elever i åldrarna sju 
till tio år. Eleverna fick se två tal, sedan visades 
enbart ett enskilt tal på skärmen. Varje elev fick 
144 uppgifter. Korrekta uppgifter var att talet 
som visades på skärmen var något av de två ta-
len som visats innan. Inkorrekta uppgifter var 
antingen summan till de båda talen eller sum-
man +1 eller -1 Kombinationerna varierade i 
storlek från uppgifter där båda talen var mindre 
än fem till att båda talen var större än fem. Ifall 
eleverna svarade korrekt eller inte registrerades 
tillsammans med svarstiden. 
Experiment 3 gjordes på 27 elever i åldrarna sju 
till tio år. Kombinationerna varierade i storlek 
från uppgifter där båda talen var mindre än fem 
till att båda talen var större än fem. Multiplikat-
ioner med noll och ett uteslöts och exempelvis 
inkluderades enbart en av kombinationerna 3·4 
och 4·3. Testet bestod av 140 multiplikationer. 
Eleverna fick uppgifter med korrekta och inkor-
rekta svar. Uppgifterna som var inkorrekta be-
stod dels av korrekt svar +1 eller -1 dels korrekt 
svar om uppgiften varit en addition respektive 
multiplikation, exempelvis 3+4=12 och 3·4=7. 
Om eleverna ansåg att svaret var korrekt eller 
inte registrerades tillsammans med svarstiden. 

Resultatet av experiment 2 visade att eleverna automatise-
rade fler additioner ju äldre de blev. Resultatet av experi-
ment 3 visade att ju äldre eleverna blev desto fler fel fick 
eleverna på multiplikationsuppgifter med felaktigt svar 
där svaret var rätt svar om uppgiften hade varit en addit-
ion och vice versa. Äldre elever får starkare associativa 
störningar, detta visas genom att det tog längre tid att 
ange att svaret var inkorrekt om svaret varit korrekt om 
uppgiften varit en multiplikation alternativt en addition. 
De äldre eleverna hade starka associativa störningar mel-
lan uppgifterna i addition och multiplikation. 
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Syftet var att undersöka de 
främsta orsakerna till att 
elever får grava eller speci-
fika matematiksvårigheter. 
 
 

I undersökningen jämfördes två studiers resultat 
med varandra. I den första studien gjordes inter-
vjuer med 105 sjuåringar innan de blivit under-
visade i matematik. Sedan följde ett tvåårigt 
undervisningsexperiment med eleverna. I den 
andra studien undersöktes hur 72 elever i åldern 
åtta till tolv år lärde sig division och multiplikat-
ion. De 72 eleverna intervjuades. 

Resultatet visade att matematiksvårigheter orsakas av 
bristande talförståelse. Eleverna saknade förståelse för 
sambanden mellan räknesätten. Enbart tabellträning ger 
inte eleverna en utvecklad talförståelse. 
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Syftet var att ta reda på om 
det är någon skillnad mellan 
att undervisa 200 kombinat-
ioner i addition och subtr-
aktion eller att undervisa 
enbart 110. 

Urvalet bestod av elever i åldrarna sju till åtta år. 
Författaren gjorde två testomgångar med olika 
elever. I första omgången delades urvalet upp i 
två grupper. Grupp A bestod av 100 elever som 
under fem veckor fick undervisning i multipli-
kationstabellen genom repetition sedan ingen 
undervisning under 12 veckor. Grupp B bestod 
av 86 elever och de fick ingen undervisning. 
Detta test gjordes för att se att undervisning i 
form av repetition faktiskt ökar elevernas för-
måga att lösa multiplikationer. 
Sedan gjordes en till undersökningsomgång där 
två grupper av 296 elever i varje grupp testades. 
Ena gruppen tränades i 110 kombinationer och 
andra gruppen i 200 kombinationer. Eleverna 
testades 4 gånger. 

Resultatet visade att eleverna med instruktion lärde sig 
mer än de utan. Elever som studerat 110 kombinationer 
får lika goda resultat som de som studerat 200 kombinat-
ioner.  
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Studiens syfte var att under-
söka elevers tillägnande av 
utantillkunskap och strate-
gier i multiplikation. 

Urvalet bestod av 241 elever i åldrarna sju till 
tolv år. Eleverna hade varierad begåvning, till-
hörde olika socioekonomisk bakgrund och hade 
olika etnisk bakgrund. 
 
De fick svara på 144 flersvarsfrågor på en dator. 
Varje uppgift hade fem svarsalternativ. Uppgif-

terna var alla kombinationer från 1·2 till 12·12. 
Svarstiden och antalet korrekta svar insamlades. 
Eleverna testades enskilt och observerades un-
der testen för att ta reda på hur de löste uppgif-
terna. Svarade eleven korrekt och direkt klassifi-
cerades det som utantillkunskap. Använde ele-
ven exempelvis fingrarna när de räknade klassi-
ficerades det som räkning. Räknade eleven med 
ett steg i taget klassificerades det som att eleven 
inte hade någon strategi. Sedan samtalade eleven 
och testaren om hur eleven kom fram till svaret 
och testaren fick veta om eleven använt sig av 
någon strategi och om sin observation varit kor-
rekt.  

Eleverna använde sig av utantillkunskap, härledning och 
räknade exempelvis 2, 4, 6. 
En del sju-, åtta- och nioåringar använde inga strategier. 
Eleverna använde ofta olika strategier på olika uppgifter. 
Få elever använde sig enbart av utantillkunskap. Ju äldre 
eleverna var desto mer övergav de strategier för utantill-
kunskap. Vid multiplikationer med sju och tolv använde 
sig eleverna ofta av strategier. 
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Syftet var att undersöka ef-
fekten av undervisning om 
strategier för att minnas 
kombinationerna i alla fyra 
räknesätten. 

Det gjordes två parallella undersökningar med 
andra- och fjärdeklasselever. Eleverna kom från 
två olika skolor med liknade socioekonomisk 
bakgrund. 
Eleverna gjorde ett förtest, sedan fick de åtta 
veckors instruktion som var byggd på strategier. 
Instruktionstiden avslutades med ett eftertest. 
Därefter gjordes ännu ett test efter två veckor 
utan undervisning i strategier. Eleverna intervju-
ades även och de fick berätta hur de löste olika 
multiplikationer. 
Data från antalet korrekta svar under testen ana-
lyserades tillsammans med elevernas beskriv-
ningar av hur de löste uppgifterna. 

Resultatet visade att strategier stödjer memorering av 
kombinationerna. Både låg- och högpresterande elever i 
testen visade under intervjuerna att de har lärt sig strate-
gier. I jämförelse med de högpresterande sjönk de lågpre-
sterandes resultat mer efter de två veckor långa uppehål-
let. 
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Syftet med studien var att 
undersöka vad en integrerad 
undervisning av multiplikat-
ionstabellen har för effekter 
på elever i årskurs 4 med 
och utan matematiksvårig-
heter. 

I studien deltog 58 fjärdeklassare. En del elever 
hade matematiksvårigheter. Eleverna delades in 
i två grupper, en grupp undervisades genom en 
integrerad undervisning och den andra gruppen 
undervisades genom repetition. Integrerad 
undervisning innebar strategibaserad undervis-
ning kombinerad med repetition. 
Eleverna fick tre olika test, ett förtest, ett efter-
test och ett test fyra veckor efter avslutad under-
visning. Sedan jämfördes de två gruppernas re-
sultat. 

Resultatet visade att båda tillvägagångssätten var effektiva 
i att hjälpa eleverna att uppnå en automatiserad multipli-
kationstabell. De elever som hade blivit undervisade ge-
nom integrerad undervisning fick generellt sätt något 
bättre resultat på ett högre talområde och testet som togs 
efter fyra veckor. Den integrerade undervisning och repe-
titionsmetoden hade liknande effekt på automatiseringen 
av multiplikationstabellen. 

 

 


