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Sammanfattning: Syftet med arbetet är att skapa en bild av matematiklärares uppfattning om 

automatisering av multiplikationstabellerna samt att redogöra för både för- och nackdelar med 

automatiserad kunskap. Syftet är även att belysa och diskutera olika automatiseringsmetoder 

som på olika sätt främjar eller hindrar elevernas matematikutveckling. Det gjordes en digital 

enkätundersökning där urvalet utgörs av 333 frivilliga matematiklärare representerade från 

olika undervisningsnivåer. Resultatet visar att matematiklärare anser att det är nödvändigt att 

eleverna automatiserar multiplikationstabellerna för att få en chans att utvecklas inom 

matematiken på bästa sätt, men att det kan ske på olika sätt, med olika metoder. Den mest 

fördelaktiga metoden verkar vara att kombinera färdighetsträning med att lära ut 

beräkningsstrategier för att kunskapen ska bestå.      
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1 INLEDNING 

”Matematik är vida känt som ett ämne som det är svårt att lyckas i” beskriver Ernest (2007, 

s.171). Det är inte konstigt om man som blivande matematiklärare känner att man ibland 

arbetar i uppförsbacke. Lägg sedan till frågan om multiplikationstabellernas vara eller icke 

vara i matematikundervisningen, vilket är ett hett ämne som de flesta som har gått i skolan har 

åsikter om och gärna diskuterar när matematik förs på tal. Man diskuterar då om 

tabellkunskaper är en nödvändig kunskap för en samhällsmedborgare eller ej. Behöver man 

verkligen kunna gångertabellerna utantill? Synen på multiplikationstabellernas betydelse, 

samt automatisering av kunskapen, tycks även vara splittrad hos lärarna (Mörk, 2016). Vissa 

menar att det är helt onödigt kunnande medan andra anser att det är en viktig del i 

matematikundervisningen för att eleverna senare ska kunna utveckla sin matematiska förmåga 

på bästa sätt.  

 

Skolmatematiken är under förändring. Tidigare dominerades undervisningen av att eleverna 

skulle känna till och kunna använda olika begrepp och metoder. I de senare kursplanerna ska 

eleverna dessutom klara av att undersöka, förklara, förutsäga samband och upptäcka olika 

mönster (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010). Undervisningen koncentreras allt mer på 

problemlösning. Samtidigt oroas forskare över att de svenska eleverna saknar de mest basala 

kunskaperna i matematik (Rennstam, 2016).  

 

Dagens skola strävar efter att eleverna ska utveckla färdigheter och förmågor, lära sig 

resonera, kommunicera och se samband för att bli världsmedborgare i det 

informationssamhälle vi lever i. Det läggs större vikt vid att lära sig att hitta och hantera 

information än att minnas faktakunskaper (Echazarra, Salinas, Méndez, Denis & Rech, 2016). 

Men vissa faktakunskaper finns det fortfarande en poäng i att lära sig utantill och till och med 

automatisera. Automatisering innebär att kunna svara snabbt och korrekt på en uppgift, utan 

att behöva tänka efter (Parkhurst et al., 2010). Ett exempel på automatiserad kunskap är att 

kunna multiplikationstabellerna utantill.  

 

När automatisering i ämnet svenska diskuteras – alltså avkodning av bokstäverna vid läsning, 

håller nog de flesta med om att det är en kunskap av yttersta vikt, att det är nödvändigt att 

kunna. Men när man pratar om automatisering i ämnet matematik – att kunna svara på 

rutinuppgifter i exempelvis multiplikation snabbt och korrekt utan betänketid, råder alltså 

skilda meningar. Vissa anser att automatisering i matematik är lika viktig som automatisk 

avkodning av bokstäverna vid läsning (bl.a Löwing, 2008; Kelly, 2008, refererad i Musti-Rao 

& Plati, 2015) medan andra anser att det är helt onödigt att traggla och lära sig 

multiplikationstabellerna utantill, eftersom miniräknaren alltid finns tillgänglig i den smarta 

telefonen (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

 

Forskning, (bl.a. Knowles, 2010; Löwing, 2008), visar att automatisering av 

multiplikationstabellerna frigör arbetsminne, som resulterar i att elever kan lösa svårare 

matematikuppgifter och problem. Detta leder till att eleverna får större möjlighet att utveckla 

sin matematiska förmåga. Ju mindre arbetsminne (uträknande), eller administrerande av olika 

operationer, som krävs för att lösa rutinuppgifter, desto mer arbetsminne finns till förfogande 

och kan användas till att lösa svårare matematiska problem och flerstegsoperationer. Elever 

som behärskar multiplikationstabellerna får ett bättre flyt vid både skriftlig räkning samt 

huvudräkning. De eleverna gör också färre fel (Löwing, 2008). Knowles (2010) menar att 

automatisering av multiplikationstabellerna är grunden för att utvecklas inom matematiken. 
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Med den informationen borde väl alla matematiklärare lägga stor vikt vid inlärningen eller till 

och med automatisering av multiplikationstabellerna i sin undervisning, eller?  

 

Det finns också nackdelar med automatiseringsträning. Främst diskuteras de elever som av 

olika anledningar inte har möjlighet att automatisera, bland annat på grund av nedsatt 

arbetsminne. Dessa elever får genom att misslyckas gång på gång en uppfattning om att 

matematik är svårt, att de är dåliga eller osmarta eftersom de inte lyckas fullfölja testerna på 

tid vilket kan medföra att eleverna utvecklar matematikångest. Men en ny studie (Sorvo et al., 

2017) av finska elever visar att matematikångest är mer utbrett än så. En tredjedel av alla 

eleverna i studien upplevde matematikångest. Sorvo et al., upptäckte även att 

matematikångest förekommer redan i andra klass hos de finska eleverna. En av orsakerna till 

matematikångest är att eleverna måste utföra matematiktest på tid (Boaler, 2014). 

 

Syftet med arbetet är att skapa en bild av matematiklärares uppfattning om automatisering av 

multiplikationstabellerna samt att redogöra för både för- och nackdelar med automatiserad 

kunskap. Arbetet belyser forskning samt samlad beprövad erfarenhet från deltagarna i 

enkätundersökningen för att man som ny eller redan verksam matematiklärare ska kunna ta 

ställning till om och hur man bör undervisa för att eleverna ska få möjlighet utvecklas inom 

matematiken på bästa sätt. Som blivande matematiklärare behöver man dessutom samla på sig 

en metodbank med olika automatiseringsmetoder för att klara av detta. Arbetet syftar därför 

även till att presentera olika metoder som på olika sätt främjar automatisering av 

multiplikationstabellerna samt diskutera konsekvenser av användandet av olika metoder för 

att undvika uppkomsten av matematikångest hos eleverna. 

 

 

1.1 Bakgrund 

I kursplanen för matematik beskriver man matematiken på följande sätt: 
 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 

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

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser (Skolverket, 2016a, s. 55). 

 

Med det menar Skolverket att människan behöver tillgodogöra sig kunskaper i matematik för 

att kunna leva och fungera på ett tillfredställande sätt i samhället. Matematikkunskaper 

behövs för att vara med i utvecklingen, inte enbart den tekniska utvecklingen som man kanske 

kan tro utan även i den samhälleliga och sociala utvecklingen har alltså matematiken 

betydelse. Ernest (2007) följer samma linje som Skolverket och menar att elever behöver 

uppnå ett grundläggande minimikrav inom matematiken. De behöver tillägna sig en 

baskunskap inom matematik (Löwing, 2016) innan de lämnar skolan för att kunna fungera i 

samhället och klara av enklare arbeten. Detta lärandemål betecknar Ernest (2007, s. 169) som 

”nyttoinriktad kunskap” och förklarar den som ”att kunna uppvisa användbara matematiska 

färdigheter och en taluppfattning som räcker för att klara enklare arbete och att fungera i 

samhället” (ibid, s. 169).  

 

Vad innebär då användbara matematiska färdigheter och en tillräcklig taluppfattning? Löwing 

(2008) förklarar grundläggande taluppfattning med att ha en känsla för hur tal är uppbyggda 

för att kunna operera med talen direkt utan att behöva tänka efter, alltså automatiserat, på 
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samma sätt som vid avkodning av bokstäver vid läsning. I grundläggande taluppfattning ingår 

(ibid, s. 40): 

 att behärska talens ordning och dess grannar  

 behärska positionssystemet med basen 10 samt 10- och 100-övergångar  

 behärska och kunna tillämpa de grundläggande räknelagarna 

 att behärska tals uppdelning i termer och faktorer 

 att kunna avgöra tals storleksordning och att avrunda tal  

Löwing menar vidare att taluppfattning inte är något som skapas av sig själv utan det krävs en 

välplanerad undervisning för att utveckla detta. 

 

För att klara av livet i samhället bör eleven även kunna uppvisa ”användbara matematiska 

färdigheter” enligt Ernest (2007, s. 169). Samtidigt beskriver läroplanen att skolan har ansvar 

för att varje elev ska kunna ”använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i 

vardagslivet” (Skolverket, 2016a). Det kan tolkas som att eleverna bör ha grundläggande 

kunskaper i de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation samt division innan de 

lämnar skolan. Löwing (2016) benämner de grundläggande aritmetikkunskaperna inom de 

fyra räknesätten som basfakta eller tabellkunskaper och dessa baskunskaper ska behärskas 

automatiserat. Detta är alltså minimikravet av matematikkunskaper för att fungera i dagens 

samhälle.  

 

Eleverna behöver inte bara grundläggande matematikkunskaper för att klara livet i samhället. 

Eleverna behöver också förvärva baskunskaper inom matematiken för att klara av sin 

pågående skolgång. För att kunna tolka och bearbeta numerisk information i andra ämnen, 

exempelvis för att jämföra olika länders befolkningsmängd, tolka en tabell, beräkna 

materialåtgång i slöjden eller för att kunna läsa ett recept i hem och konsumentkunskapen, 

behövs en baskunskap inom matematik (Löwing & Kilborn, 2002). Vidare behöver eleverna 

behärska multiplikation för att beräkna multiplikationer med tvåsiffriga tal, division med 

heltal, bråkräkning, räkna med decimaltal och för att förstå förhållanden. Till vilken grad en 

elev kommer att bemästra detta beror på hur väl hen behärskar grundläggande multiplikation 

(Knowles, 2010).  

 

Automatisering är inte ett begrepp som används i läroplanen, däremot beskriver syftestexten 

och de långsiktiga målen att eleverna ska utveckla sin förmåga att ”välja och använda 

lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket, 

2016a, s.56). Att ha multiplikationstabellen automatiserad är ett av verktygen, en lämplig 

metod, för att utföra beräkningar och lösa uppgifter.  

 

I det centrala innehållet för alla årskurserna: 3, 6 och 9 beskrivs att eleverna ska lära sig 

centrala metoder för huvudräkning (ibid) och där torde huvudräkning av 

multiplikationsuppgifter ingå. För att bemästra huvudräkning krävs det att man har en god 

taluppfattning, bra tabellkunskaper och fungerande strategier (Emanuelsson, 1988). Eleverna 

ska också kunna utföra olika beräkningar med skriftliga metoder i alla årskurserna 

(Skolverket, 2016a). 

 

I årskurserna 1-3 ska eleverna introduceras till de fyra räknesätten (ibid, s. 56) vilket innebär 

att eleverna redan i tidiga år bör få en förståelse för vad multiplikation är och hur den 

används. Multiplikation är sedan en nödvändig förkunskap inom många områden i 

matematiken och de elever som inte kan hantera operationerna med flyt får ofta stora 

svårigheter med både huvudräkning och skriftlig räkning (Löwing, 2008).  
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Syftestexten i kursplanen beskriver att matematikundervisningen ska ”bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang” (Skolverket, 2016a, s. 55). Samt att undervisningen ska bidra till att eleverna 

”utvecklar sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder” (ibid, s. 56).  

 

I Kommentarmaterial till kursplanen i matematik tar man upp att när eleverna behärskar olika 

metoder väl, såsom de fyra räknesätten, möjliggör det för dem att utföra mer avancerade 

beräkningar och operationer med liten tankemässig insats. Det innebär att eleverna kan 

fokusera på själva problemlösningen istället för att använda all tankekraft åt att genomföra 

beräkningar (Skolverket, 2011). De elever som inte behärskar de grundläggande 

räkneoperationerna med flyt kommer att få svårigheter med att analysera och arbeta med den 

matematik som krävs vid problemlösning (Löwing, 2008).  

 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

Nedan följer en genomgång på vad forskningen säger om automatisering av 

multiplikationstabellerna samt vikten av repetition. Vidare följer ett avsnitt om hur hjärnan 

och minnet fungerar. Därefter nämns elevers självförtroende kopplat till matematik samt 

matematikångest. Vidare presenteras resultat från PISA och TIMSS följt av en beskrivning av 

de vanligaste automatiseringsmetoderna som figurerade i undersökningen och litteraturen.  

 

 

1.2.1 Automatisering  

Bentley & Bentley (2016) definierar automatisering som att resultaten av färdiga aritmetiska 

operationer finns lagrade i långtidsminnet för att kunna hämtas fram utan ansträngning. Man 

ska inte behöva tänka efter eller räkna ut uppgifterna. De ska vara memorerade och det 

korrekta svaret ska komma snabbt (Parkhurst et al., 2010). För att automatisering ska uppnås 

behöver man utveckla både flyt, alltså hastighet, och korrekthet. Automatisering innebär 

följaktligen en snabb, automatisk hämtning av korrekt kunskap.  

 

För att uppmäta hastigheten och få fram om eleverna lyckats automatisera 

multiplikationstabellerna använder många forskare (bl.a Poncy, Skinner & Axtell, 2010; Ok 

& Bryant, 2016; Parkhurst et al., 2010) sig av Deno och Mirkins (1977) gränsdragningar för 

matematiska uträkningar. Då mäts hastigheten i Digit Correct per Minute (DCM), alltså antal 

korrekta siffror i svaret per minut. För att få poäng ska siffran i svaret vara korrekt samt 

placerad på rätt plats. Man får ett poäng för varje korrekt placerad siffra i svaret. Vid 

tvåsiffriga svar får man alltså två poäng om båda siffrorna är korrekta och placerade på rätt 

plats och ett poäng om enbart en av siffrorna är rätt. Är ingen av siffrorna i svaret korrekt och 

på rätt plats får man följaktligen noll poäng. De olika gränsdragningarna är: frustrationsnivå – 

svårighetsgraden är för hög och kunskapen är inte automatiserad, instruktionsnivå – 

svårigheten är lagom utmanande men kunskapen är ännu inte automatiserad och 

bemästringsnivå – eleverna bemästrar uppgifterna och kunskapen är automatiserad. Följande 

gäller enligt Deno och Mirkins (1977): 
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För årskurs 1-3: 

Frustrationsnivå: 0 - 9 DCM 

Instruktionsnivå: 10 - 19 DCM 

Bemästringsnivå: 20 ≤ DCM   

Årskurs 4 och uppåt:       

Frustrationsnivå: 0 - 19 DCM och/eller ≥ 8 fel 

Instruktionsnivå: 20 - 39 DCM och/eller 3 - 7 fel 

Bemästringsnivå: 40 ≤ DCM och/eller ≤ 2 fel   

 

Det finns fler sätt och andra gränsdragningar för att räkna ut om elever har automatiserat 

multiplikationstabellerna. Vissa (bl.a Knowles, 2010) räknar ett poäng per korrekt svar och 

kan således inte använda sig av Deno och Mirkins gränsdragningar. Medan andra (bl.a Musti-

Rao & Plati, 2015; Burns, VanDerHeyden & Jiban, 2006) räknar poäng på samma sätt som 

Deno och Mirkin men använder sig av andra gränsdragningar för de olika nivåerna. 

 

 

Vad innebär automatisering? 

Marton och Booth (2000, s.83) beskriver att räknefärdigheter förvärvas i tre steg: 

1. Att forma: Föremål eller fingrar används för att forma och lösa problemet.  

2. Räknestrategier: Att räkna utan att använda föremål. 

3. Talfakta: Att minnas olika sifferkombinationer för att tillämpa dessa vid 

problemlösning av olika slag.  

Bentley & Bentley (2016, s. 38) fastställer att behärska talfakta innebär att ”resultatet av 

färdiga aritmetiska operationer finns lagrade i långtidsminnet och kan hämtas därifrån till 

arbetsminnet”, även kallat att kunskapen automatiserats. Om en elev klarar av att svara 

korrekt inom tre sekunder, vilket är den internationella normen (ibid s. 44), alltså om svaret 

kommer snabbare än vad det tar att utföra beräkningen i huvudet med hjälp av någon strategi 

(Burns, Ysseldyke, Nelson & Kanive, 2015), har hen utvecklat talfakta och kunskapen är 

automatiserad. Om det finns en brist på talfakta hos eleverna kan en blockering skapas och 

eleverna kan få svårt att följa med i undervisningen (Bentley & Bentley, 2016). 

 

I en undersökning gjord av Russell och Ginsburg (1984, refererad i Marton och Booth, 2000) 

jämfördes den matematiska förmågan hos barn både med och utan matematiksvårigheter. Det 

visade sig att det som skiljde de båda grupperna åt var att de barn som hade 

matematiksvårigheter inte behärskade grundläggande talfakta, medan barnen utan svårigheter 

behärskade detta. Barnen med svårigheter var följaktligen på steg två i hur räknefärdigheter 

förvärvas enligt Marton och Booth men de hade alltså inte nått upp till steg tre.  

 

Löwing (2016) menar att de elever som lärt sig det hon kallar för ”multiplikationsfakta”, alltså 

automatiserat multiplikationstabellerna, även kan generalisera dessa fakta för att kunna utföra 

beräkningar inom större talområden, både skriftligt och som huvudräkning. Löwings studie 

visar att det krävs att eleverna behärskar dessa multiplikationsfakta för att förstå och 

genomföra mer komplexa beräkningar, vilka eleverna kommer att möta i sin fortsatta 

skolgång. Elever ska behärska alla basfakta automatiserat för att inte behöva lägga tankekraft 

på att räkna ut detta vid mer komplexa beräkningar och problemlösning. Löwings intervjuer 

med elever bekräftar att det är just bristen på multiplikationsfakta som hindrar eleverna från 

att lösa uppgifterna i undersökningens tester på ett korrekt sätt. Löwings studie stämmer väl 

överens med det senaste resultatet från TIMSS samt Nortvedts studie.  
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I den norska studien (Nortvedt, 2010) där 13-åriga elever fick lösa textuppgifter i form av 

flerstegsproblem fann man att eleverna framförallt hade problem inom tre områden: att 

konstruera en modell, att genomföra de grundläggande beräkningarna samt att hämta talfakta 

från minnet. Hälften av eleverna i studien misslyckades med uppgiften eftersom 

beräkningarna genomfördes på ett felaktigt sätt eller för att eleverna inte hade automatiserat 

grundläggande talfakta, främst handlade det om multiplikationstabellerna.         

 

 

När bör automatiseringen ske? 

Caron (2007), som är verksam i USA, menar att eleverna ska automatisera 

multiplikationstabellerna mellan tredje och fjärde klass. Enligt Storbritanniens läroplan ska 

deras elever memorera alla multiplikationstabellerna upp till 12 ·12 vid nio års ålder (Boaler, 

2015). Även Bentley & Bentley (2016) som är verksamma i Sverige anser att 

multiplikationskombinationerna bör övas in i de tidigare skolåren, gärna före årskurs fyra. I 

Steel och Funnells studie (refererad i Knowles, 2010) drog man slutsatsen att de elever som 

inte förvärvat grundläggande multiplikationsfakta vid 11 års ålder, kunde med stor 

sannolikhet inte använda sig utav dem på ett effektivt sätt i senare årskurser heller.    

 

 

1.2.2 Förståelse, mekanisk nötning och memorering 

Echazarra et al. (2016) betonar att även om det finns fördelar med automatisering inom 

matematiken borde det inte vara huvudsyftet. Matematikundervisningens huvudsyfte och mål 

borde vara förståelse. Många pedagoger går nu ifrån automatisering av olika rutinuppgifter till 

att undervisa för att eleverna ska få ökad förståelse, se samband, lära sig kritiskt tänkande och 

att kunna finna nya sätt att lösa olika uppgifter och problem på.  

 

Skott et al. (2010) argumenterar för att vi nu, till skillnad för några år sedan, har elektroniska 

hjälpmedel som hjälper oss att utföra olika beräkningar som man förr var tvungen att räkna ut 

på papper. De anser att en del av undervisningen som handlade om färdighetsträning nu inte 

är lika betydelsefull längre tack vare den tekniska utvecklingen. Löwing och Kilborn (2003) 

däremot ser ett problem med att man satsar på förståelse utan färdighet. De menar att det 

sällan räcker att bara förstå något om man inte kan kombinera det med en färdighet i att utföra 

de operationer som man förstår. I de tidigare åren när eleverna ofta har hjälp av fingrarna eller 

föremål när de utför beräkningarna har de möjlighet att komma fram till rätt svar. Men allt 

eftersom talområdet blir större, på högstadiet och gymnasiet, får allt fler elever problem 

eftersom de saknar flyt i sitt räknande.  

 

Boaler (2015) anser att eleverna ska utveckla god taluppfattning och lära sig strategier för att 

räkna ut de olika multiplikationsuppgifterna genom att använda dem och sätta dem i ett 

sammanhang. Bästa sättet att skapa gott flyt med tal är att skapa en god taluppfattning samt att 

arbeta med tal på olika sätt. Automatisering av multiplikationstabellerna uppnås genom 

förståelse för nummer och tal samt genom användningen av olika beräkningsstrategier. 

Forskning visar att den mest framgångsrika matematikundervisningen är den där eleverna lär 

sig talfakta och taluppfattning genom engagerande aktiviteter som fokuserar på matematisk 

förståelse hellre än memorering (ibid). Löwing & Kilborn (2003) varnar dock för en 

förekommande missuppfattning om att förståelse i sig direkt skulle leda till färdighet, vilket 

sällan är fallet.      
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Echazarra et al. (2016, s.72) beskriver att automatisering kan ske på två olika sätt. Antingen 

som ett ”dåligt” utantill-lärande där eleverna får lära sig fakta rakt av utan en kontext, utan att 

sätta kunskapen i ett sammanhang. Eller där faktakunskapen kommer ur ett sammanhang och 

själva memoreringen av fakta är en repetition eller upprepning av tidigare kända fakta. För att 

exemplifiera med multiplikationstabellen så kan den alltså läras på ett ”dåligt” sätt genom att 

enbart nöta in tabellerna som sifferkombinationer utan att veta innebörden av själva 

multiplikationen. Det ”bra” sättet att automatisera multiplikationstabellerna skulle då vara 

genom att först förstå vad multiplikation innebär och se mönster för att sedan lära sig 

strategier för att beräkna de olika uppgifterna innan man lär sig tabellerna utantill. Genom att 

ge de olika uppgifterna mening och struktur kan automatiseringen bli både lämplig och 

effektiv (ibid). Marton och Booth (2000) gör även de skillnad på mekanisk memorering, alltså 

utantillinlärning, och memorering med avsikten att förstå. De menar att den som anstränger 

sig för att memorera information samtidigt som man har för avsikt att erhålla förståelse når ett 

djupare lärande. Löwing (2016) förtydligar att utanill-kunskaper inte är en motsättning till 

förståelse utan de snarare kompletterar varandra.  

 

Även Caron (2007) anser att eleverna behöver förståelse för själva multiplikationsprocessen 

samt för hur och när de ska använda dessa fakta innan eller parallellt med 

automatiseringsträning. Men han påpekar även att elever som inte har automatiserat tabellerna 

när de kommer upp på högstadiet enbart kommer att kunna utvecklas minimalt inom 

matematiken eller matematikrelaterade ämnen under sin fortsatta skolgång och vidare i livet. 

Det räcker inte att enbart memorera fakta, alltså automatisera multiplikationstabellerna, om 

man vill kunna utföra mer komplicerade beräkningar, men automatiseringen kan hjälpa 

eleverna att bygga grunden inom matematiken (Echazarra et al., 2016). 

 

Alla bitar behövs inom matematiken, både fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Skolverket (2016a, s. 10) sammanfattar det på ett tydligt sätt:  

 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 

med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskaps-

former och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 

 

 

1.2.3 Repetition 

Det de flesta forskare och författare är överens om vid automatisering är att det krävs mycket 

övning, nötande och repetition för att få kunskaperna att sitta (se bl.a Caron, 2007; Klingberg, 

2011). Repetition är avgörande för om kunskaperna ligger kvar en längre tid i långtidsminnet. 

Psykologer verkar vara överens beträffande hur repetitionerna bör spridas ut över tid. 

Repetitionen bör spridas ut gradvis för att ge optimal effekt. Klingberg (2011, s. 62) beskriver 

Ebbinghaus glömskekurva som innebär att minnet avtar enligt en regelbunden funktion 

beroende av tiden. Kurvan visar att utan repetition minns man, efter några dagar, endast 

omkring tjugo procent av det man ursprungligen kunde. Men om man repeterar informationen 

förnyas minnet och man gör en slags återinlärning. Direkt efter repetitionen minns man mer 

samtidigt som glömskekurvan därefter inte sluttar lika brant. Efter den andra återinlärningen 

minns man ungefär fyrtio procent av informationen. Den första repetitionen ska alltså ske, 

tidsmässigt, i nära anslutning till det initiala inlärningstillfället. Därefter kan repetitionerna 

ske med stigande tidsintervall. Den mest gynnsamma tiden för repetition kan vara då man 

fortfarande minns omkring nittio procent av informationen (ibid).  
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När repetitionen bör ske skiljer sig alltså från individ till individ. Men Burns et al., (2015) 

studie antyder att vissa av multiplikationstabellerna kräver mer repetition för att lära sig än 

andra. Studien visade också att yngre elever eller elever med matematiksvårigheter behöver 

längre tid och fler repetitioner för att lära sig tabellerna till skillnad från de äldre eleverna 

samt eleverna utan matematiksvårigheter. Elever med matematiksvårigheter har svårare att 

automatisera multiplikationstabellerna men de som ändå lyckas med detta upplever stora 

vinster i sin matematikutveckling (Stickney, Sharp & Kenyon, 2012).            

 

 

1.2.4 Minnet 

Vid matematikinlärning och problemlösning benämns ofta två centrala begrepp – 

långtidsminnet och arbetsminnet, ibland kallat korttidsminnet. Långtidsminnet är där vi lagrar 

inlärd fakta, kunskap och regler samt namn, händelser, var vi bor och personliga erfarenheter. 

Matematisk kunskap, fakta i form av ”utantillkunskaper”, bland annat tiokompisar och 

multiplikationstabeller lagras också i långtidsminnet. För att kunna hämta fram resultatet av 

en multiplikation måste både multiplikationskombinationen och dess produkt vara lagrade i 

långtidsminnet (Bentley & Bentley, 2016). Arbetsminnet däremot håller information aktuell 

just när vi behöver informationen och använder den. Arbetsminnet används bland annat för att 

hålla instruktionen i huvudet om vad vi ska göra härnäst (Klingberg, 2011) eller för att 

tillfälligt komma ihåg ett telefonnummer medan vi slår det (Bentley & Bentley, 2016). Om du 

exempelvis får en instruktion om att hämta en penna måste arbetsminnet hela tiden komma 

ihåg att pennan ska hämtas för att du inte ska glömma bort vad du skulle göra. Arbetsminnet 

behöver alltså konstant hålla informationen aktuell. För att hålla informationen i arbetsminnet 

måste man ständigt koncentrera sig på den (Klingberg, 2011).   

 

I matematiken behövs arbetsminnet för att minnas de mellanliggande stegen i uträkningar som 

kräver fler operationer (ibid). Vid kognitivt belastande uppgifter som problemlösning eller vid 

uträkningar som kräver fler operationer måste arbetsminnet inte enbart hålla informationen 

aktuell utan måste även ägna kraft åt att räkna ut deluppgifter – samtidigt som man ska 

koncentrera sig på att hålla kvar ursprungsproblemet i minnet. Om svaren till deluppgifterna, i 

det här fallet i form av multiplikationstabeller, istället finns lagrade i långtidsminnet behöver 

hjärnan bara hämta fram svaret därifrån och på så sätt lösa deluppgiften med minimal 

ansträngning på arbetsminnet. Arbetsminnet kan då lägga sin fulla kapacitet och 

koncentration på huvudproblemet istället. Om data hämtas från långtidsminnet istället för att 

processas i arbetsminnet kan arbetsminnet fungera optimalt. Att belasta arbetsminnet med 

beräkningar leder till att arbetsminnets kapacitet minskar (Bentley & Bentley, 2016).  

 

Man har olika hög kapacitet i arbetsminnet. Vanligen innebär en hög kapacitet i arbetsminnet 

också att man presterar bättre i uppgifter som handlar om problemlösning eller resonemang 

(Ramirez, Gunderson, Levine & Beilock, 2013). Elever som har nedsatt arbetsminne kan man 

ge olika hjälpmedel för att avlasta informationsbördan (Klingberg, 2011). Att ge kortare 

instruktioner eller att använda miniräknare vid problemlösning är sådana exempel. Det är 

också viktigt att minska mängden distraktioner för de elever som har nedsatt arbetsminne 

exempelvis genom att låta dem använda hörlurar eller genom att låta dem arbeta ostört med 

skärmar runt skolbänken (ibid) för att ge eleven förutsättningar till att kunna koncentrera sig 

på det aktuella problemet.  
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Inlärning 

Bentley & Bentley (2016) beskriver vidare att vid inlärning hamnar information först i 

arbetsminnet för att sedan mellanlagras i en annan del av hjärnan, kallad hippocampus. För att 

inlärning ska ske måste sedan informationen överföras från hippocampus till långtidsminnet 

för att lagras där. En av förutsättningarna för att minnen och information permanent ska 

stanna i långtidsminnet är att man får en normal natts sömn. Känslotillståndet vid inlärningen 

spelar också en viktig roll huruvida informationen överförs till långtidsminnet eller inte. Om 

känslotillståndet är positivt eller negativt laddat vid inlärningstillfället sker oftast en 

överföring av information men om känslotillståndet är likgiltigt kommer antagligen ingen 

överföring till långtidsminnet att ske. Lärarens uppmärksamhet och engagemang blir då 

betydelsefull för om ny information och kunskap kommer att befästas i elevernas 

långtidsminnen. Bentley & Bentley befarar att likgiltigheten lättare får fäste om eleverna 

arbetar mycket själva i sin lärobok till skillnad från tillfällen då läraren har genomgångar och 

kan betona vad som är viktigt.  

 

Bentley & Bentley lyfter ytterligare ett problem som kan uppstå när läraren inte är 

närvarande, ger korrekt feedback och korrigerar fel och det är att eleverna lyckas lära sig och 

lagra fel information i långtidsminnet. Eleverna kan exempelvis lära sig att 3 · 2 = 5 istället 

för 6 vilket ger dem stora problem i framtiden. Eleverna kan dessutom lära sig och lagra det 

korrekta resultatet (6) vilket leder till att de har två resultat av samma uppgift lagrade i sitt 

långtidsminne. När eleverna har två eller fler korrekta resultat av en uppgift lagrade i 

långtidsminnet kommer de få svårigheter att se regelbundenheter och mönster eftersom dessa 

inte stämmer överens med elevernas lagrade resultat.  

 

 

1.2.5 Självförtroende och matematikångest 

Echazarra et al. (2016) menar att det finns fördelar med att använda automatisering av 

kunskap inom matematiken. Det frigör inte bara minne och tid. Utantillinlärning kan även ge 

eleverna ökat självförtroende och en tro på sin egen förmåga inom matematiken om man 

skalar ner matematiken till att enbart kunna basfaktakunskaper och procedurer utantill. 

Matematiken kan då kännas mer lätthanterlig. När eleverna har automatiserat multiplikations-

tabellerna så att både multiplikationskombinationen samt produkten finns lagrade i 

långtidsminnet får de också mer arbetsminne över för att lösa svårare uppgifter och problem. 

När eleverna får mer arbetsminne över till detta kan de uppleva en känsla av att matematiken 

blir lättare och genom det kan eleverna få ökat självförtroende och en tilltro till sin egen 

förmåga. Eleverna kan hitta glädjen i matematiken när viss kunskap är automatiserad (ibid).  

 

Ett intensivt testande av tabellkunskaper, med ständigt dåliga resultat kan å andra sidan leda 

till sämre självförtroende. Om man däremot använder en genomtänkt automatiseringsmetod 

som exempelvis Carons (2007) stödmetod där eleverna inte kan misslyckas eller blir utsatta 

för tidspress, kan man öka elevernas motivation och självförtroende inom matematiken. Caron 

kritiserar testandet av tabellkunskaperna med olika slags prov och diagnoser. Han menar att 

det är betydelselöst att testa tabellkunskaperna ofta eftersom själva testandet i sig inte ger 

förbättrat resultat. Det är bättre att lägga den testtiden på att öva in tabellerna istället. Knowles 

(2010), som testar elevernas kunskaper på tid, utförde en studie som visade att med 3 minuters 

skriftlig träning per dag förbättrades elevernas tabellkunskaper. Knowles forskning säger dock 

ingenting om själva testandet skulle vara fördelaktigt eller inte för eleverna.   
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Boaler (2015) menar att det sker ett stort missförstånd när man hävdar att studenter som är 

starka i matematik också skulle vara snabba på att räkna. Boaler beskriver att hastighet i 

matematik inte är relevant alls. Det viktiga är att eleverna verkligen förstår matematiken. 

Elever som är långsamma och djupa tänkare och utsätts för matematiktester på tid får dåligt 

självförtroende och en tro på att de inte skulle vara bra på matematik eftersom de inte är 

tillräckligt snabba. Hon menar att tabellkunskaper är viktigt att kunna, men att lära sig dem 

utantill genom att memorera dem genom nötning, repetition och tester på tid är både onödigt 

och skadligt. Boaler menar att om tabellkunskaperna memoreras som lösryckta fakta blir 

eleverna ofta begränsade i sitt tänkande och gör fler fel. Elever som inte klarar av att 

memorera tabellerna tror ofta att de aldrig kommer lyckas inom matematiken och avfärdar 

ämnet. För ungefär en tredjedel av eleverna är det användandet av tester på tid som skapar en 

extrem stress hos dem vilket leder till en begynnande ”matematikångest”.  

 

Matematikångest definieras som att det uppstår känslor som spänning, oro eller rädsla som 

påverkar prestationen, när man ska hantera siffror och lösa matematiska problem (Ashcraft, 

2002). Matematikångest i sin tur blockerar arbetsminnet vilket leder till att olika beräkningar 

och matematiska problem blir svåra att utföra. Man beskriver att ångest stör den pågående 

processen i arbetsminnet eftersom personer med ångest ägnar sin uppmärksamhet åt 

påträngande negativa tankar och bekymmer istället för att koncentrera sig på att behålla 

matematikproblemet eller uppgiften aktuell i arbetsminnet (ibid). Negativa 

matematikrelaterade känslor kan därför ge en ogynnsam utveckling av matematiska 

färdigheter (Sorvo et al., 2017).   

 

Personer med matematikångest undviker matematik och som konsekvens lär de sig mindre 

matematik, har en lägre matematisk kompetens och får också sämre betyg i ämnet. De har en 

negativ inställning till matematik och underskattar ofta sin egen matematiska förmåga 

(Ashcraft, 2002). Man har också sett att matematikångest är direkt kopplat till räkneflyt 

(Sorvo et al., 2017). Personer med matematikångest väljer i allmänhet inte en utbildning, en 

karriär eller ett arbete där matematik är dominerande (Ashcraft, 2002).  

 

Studier (Sorvo et al., 2017; Ramirez, et al., 2013) visar att det förekommer matematikångest 

redan hos elever i årskurs ett och två. I Finland som har rapporterats som ett land där 

matematikångest bland elever är låg upptäckte man att ungefär en tredjedel av alla eleverna i 

studien, som gick i årskurserna 2-5, beskrev ångest över att inte kunna utföra en 

huvudräkningsuppgift, matematikläxa eller något som handlade om matematik i allmänhet 

(Sorvo et al., 2017).  

 

I studien gjord av Ramirez et al., (2013) såg man att matematikångest främst påverkar de 

elever med högre arbetsminne negativt. De elever som har större kapacitet i arbetsminnet kan 

hålla mer i minnet när de exempelvis löser problem till skillnad från de elever som har lägre 

arbetsminne. När en elev med hög arbetsminneskapacitet drabbas av matematikångest 

kommer en stor del av arbetsminnet ägnas åt de ångestrelaterade tankarna istället för att 

användas till att lösa det matematiska problemet. En elev med högre arbetsminne är också van 

att kunna använda olika och mer avancerade strategier, som kräver mer arbetsminne, för att 

lösa problem. När stora delar av arbetsminnet istället blockeras av ångestfyllda tankar finns 

det inte lika mycket arbetsminne till förfogande och eleven har inte kapacitet nog att använda 

de strategier hen är van att använda. Följaktligen kommer eleven med högre arbetsminne att 

prestera under sin potentiella förmåga i situationer som framkallar matematikångest. De 

elever med lägre arbetsminne är istället mer vana att använda enklare strategier som inte 

kräver lika mycket arbetsminne vilket kan vara en anledning till att matematikångesten inte 
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påverkade prestationen i så hög grad hos eleverna med lägre arbetsminne i studien (ibid). 

Andra studier visar däremot att barn med lågt arbetsminne har en lägre självkänsla 

(Klingberg, 2011).  

    

Det är inte enbart elevens egen matematikångest som påverkar prestationerna utan en 

undersökning (Maloney, Ramirez, Gunderson, Levine & Beilock, 2015) visar att lärarens eller 

föräldrars matematikångest också kan påverka barnens prestationer negativt. Studien visar att 

elever med föräldrar som är oroliga över matematik också lär sig mindre matematik under ett 

skolår samt oftare har matematikångest. Men resultatet gäller enbart för de elever med 

föräldrar som rapporterat att de hjälper sitt barn med matematikläxorna regelbundet. Elever 

med föräldrar som inte hjälpte till med matematikläxorna regelbundet påverkades inte av 

föräldrarnas känslor om matematik.  

 

 

1.2.6 PISA och TIMSS 

Granskningar av den svenska skolan har påvisat att eleverna har en begränsad möjlighet att 

utveckla sin förmåga att lösa problem när undervisningen främst består av enskild räkning 

(Skolverket, 2011). I Skolinspektionens (2009) kvalitetsgranskning upptäckte man att enskilt 

arbete är den undervisningsform som dominerar matematikundervisningen i svenska skolor. 

Svenska elever ägnar stora delar av tiden åt mekaniskt räknande i läroboken istället för att 

föra gemensamma samtal om matematiska fenomen och problemlösning. Problemlösning är 

en av de förmågor som testas på de nationella proven och det har visat sig att de svenska 

eleverna får för lite träning i detta.  

 

PISA, Programme for International Student Assessment, undersöker i vilken grad 

utbildningssystemet bidrar till att ge femtonåriga elever förutsättningar att möta framtiden 

med fokus på elevers förmåga att använda kunskaper i ett relevant sammanhang (Oskarsson et 

al., 2016). Inom matematiken testas elevernas förmågor inom problemlösning. Man 

undersöker om eleverna kan förstå processer samt tolka och reflektera över information vid 

problemlösning (Löwing, 2016). I den senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 2016c) 

visade det sig att de svenska eleverna förbättrat sina resultat något sedan den senaste 

undersökningen och de svenska eleverna presterade strax över OECD-genomsnittet. Man ser 

också att det inte är någon skillnad på de svenska eleverna, både de svenska pojkarna och 

flickorna presterade på samma nivå inom matematiken. 21 % av de svenska eleverna 

hamnade under prestationsnivå 2, som utgör en basnivå för matematiskt kunnande. Endast 10 

% av de svenska eleverna presterar på nivå 5 eller över och visade att de kan modellera 

komplexa problem och visa prov på avancerat matematiskt tänkande.  

 

TIMSS, Trends in International Mathematics and Sience Study, undersöker och jämför 

elevers kunskaper inom naturvetenskap och matematik i ett internationellt perspektiv. Det 

senaste resultatet i TIMSS visade visserligen att de svenska eleverna hade förbättrat sina 

resultat något i matematik och resultatet från TIMSS lyfter fram att eleverna är bra på att 

resonera men att de är svagare inom området veta (Skolverket, 2016b), alltså att de har sämre 

basfaktakunskaper såsom multiplikationsfakta. 

 

I exempelvis Japan och Singapore som återigen ligger i toppen i PISA- och TIMSS-

undersökningen ser man det som en självklarhet att eleverna redan i tidiga skolår ska behärska 

de fyra räknesätten, både skriftligt och som huvudräkning (Löwing, 2008). En anledning till 

att Singapore presterar bra i undersökningarna kan vara att deras skolor har en god balans 

mellan traditionell och modern undervisning, lärarledd undervisning och egenstudier samt 
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mellan djupinlärning, ytinlärning och lärandet av strategier. Studier visar att elever som möter 

en mer kognitivt utmanande undervisning har större chans att svara rätt på matematikfrågorna 

i PISA-tester och de har också en större chans att lyckas på alla svårighetsnivåer om de kan 

utföra kognitivt tänkande (Echazarra et al., 2016).      

 

 

1.2.7 Automatiseringsmetoder 

Alla elever lär sig på olika sätt och det finns en mängd olika automatiseringsmetoder, både 

vetenskapligt beprövade metoder och välfungerande metoder som utarbetats, anpassats och 

justerats för att fungera i det specifika klassrummet där de används. Vissa metoder går ut på 

att lära sig multiplikationsuppgifterna och svaren utantill, ibland på tid, medan andra metoder 

fokuserar på förståelse och att utveckla elevens taluppfattning. Nedan följer en kort 

beskrivning av olika metoder som nämndes i undersökningen.  

 

 

5-veckorsmetoden  

En metod som fått stort genomslag och som många lärare i undersökningen nämnde, är 

metoden som kallas för 5-veckorsmetoden. Den finns i lite olika versioner men grundidén är 

densamma och här presenteras Löwing & Kilborns (2003) variant: Eleverna får börja med att 

lära sig att använda en lathund, (se figur 1), över multiplikationstabellerna. Med stöd av 

lathunden övar eleverna genom att svara på uppgifter på ett arbetsblad. Om eleven inte kan 

det korrekta svaret ska hen använda lathunden för att lösa uppgiften. Eleverna arbetar med 

arbetsbladet några minuter varje dag. I första steget omfattar övningarna enbart uppgifter upp 

till 4 · 4. Efter några dagars träning testas eleverna på de aktuella uppgifterna i form av ett 

skriftligt test med 20 uppgifter där eleverna har två minuter på sig att slutföra testet, utan att 

använda lathunden. De elever som inte klarar testet får fortsätta att öva ett tag till på steg 1. 

Om eleverna klarar testet genom att svara rätt på alla uppgifter går de vidare till steg 2. Där 

möter eleverna uppgifter upp till 6 · 6. Eleverna möter alltså både gamla uppgifter, som de 

redan visat att de behärskar, samt några nya. Eleverna tilldelas en ny lathund där svaren upp 

till 4 · 4 är borttagna, eftersom eleverna bevisligen redan kan dessa. Lathunden ska användas 

till de nya uppgifterna. Eleverna fortsätter att öva och när de känner sig redo testas de på 

samma sätt som i steg 1. De sista tre stegen utförs på samma sätt och består av uppgifter upp 

till 7 · 7, 8 · 8 och slutligen alla uppgifter upp till 9 · 9. Om eleverna möter ett fåtal uppgifter 

gång på gång sker inlärningen automatiskt (Löwing & Kilborn, 2003). När eleverna klarat av 

det sista testet har de lyckats att automatisera alla multiplikationstabellerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Lathund över multiplikationstabellerna ur Löwing & Kilborn (2003, s. 108) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 
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Arbetsblad med eller utan tidtagning 

Arbetsblad eller stenciler är det klassiska övningsformatet där eleverna får ett papper med 

multiplikationsuppgifter med svaret utelämnat. Eleverna ska då beräkna uppgiften, helst ska 

de kunna besvara uppgiften automatiserat, utan att behöva beräkna, och fylla i rätt svar (eg. 6 ·
8 = ___). Man kan arbeta med arbetsbladen med eller utan tidtagning. Vid tidtagning ska 

eleverna räkna så många uppgifter som möjligt under en begränsad tid exempelvis under en 

minut. Arbetet med arbetsbladen sker ofta intensivt exempelvis varje dag eller varje 

matematiklektion under ett antal veckor.  

 

I Knowles (2010) undersökning fick eleverna tre minuter på sig att lösa så många uppgifter 

som möjligt av de 111 multiplikationsuppgifterna på arbetsbladet. Eleverna delades in i tre 

grupper där den första gruppen fick öva varje dag under åtta veckor, den andra gruppen övade 

en gång i veckan i sex veckor medan kontrollgruppen inte fick öva alls. Kontrollgruppen 

genomförde endast för- och eftertest med åtta veckors mellanrum. Resultaten var tydliga: den 

elevgrupp som fick öva dagligen förbättrade sina resultat i hög grad (+33 poäng), de som 

övade veckovis förbättrade sitt genomsnittliga resultat med + 17 poäng, medan de som inte 

övat alls endast förbättrade sin genomsnittliga poäng något (+3 poäng).  

 

 

Arbetsblad med stöd 

Det finns även en variant av 5-veckorsmetoden som här benämns som stödmetoden där man 

inte använder en lathund utan uppgifterna inklusive de korrekta svaren står överst på 

arbetsbladet. I övrigt ser arbetsbladet ut som ett vanligt arbetsblad med uppgifter och luckor 

där eleverna ska fylla i svaren. Det är meningen att eleverna får och ska ”fuska” genom att 

titta på svaren om de inte kan svaret automatiskt. Den här metoden fokuserar enbart på att 

färdighetsträna och eventuellt att fullfölja arbetsbladet snabbare än sist men eleverna testas 

aldrig på uppgifterna. Caron (2007) som är upphovsman till metoden ser ingen vinst med att 

testa kunskapen utan menar att det är bättre att lägga den tiden på att öva eftersom eleverna 

ändå inte lär sig något av att testas. 

 

 

Arbetsblad med svarsalternativ 

Ytterligare ett sätt att arbeta med arbetsblad eller stencil är att använda sig utav 

svarsalternativ. Istället för att svaret är utelämnat står där istället två svarsalternativ, 

konkurrerande svar, varav det ena svaret är korrekt medan det andra svarsalternativet är ett 

varligt förekommande felsvar på just den multiplikationsuppgiften (eg. 7 · 8 = 56   54). I en 

studie (Reed et al., 2015) visade det sig att metoden leder till samma resultat i hastighet och 

korrekthet som arbetet med de klassiska arbetsbladen på tid där svaret är utelämnat. Men man 

upptäckte även att metoden var mer tidseffektiv att använda eftersom eleverna egentligen inte 

behöver räkna ut uppgifterna.  

 

Det kan dock uppstå ett hinder ifall eleverna lär sig eller ”nöter” in fel svar på 

multiplikationsuppgifterna med den här metoden om de inte får feedback och felen 

korrigerade. Bentley & Bentley (2016) ser en risk med att lagra felsvaren i långtidsminnet 

eftersom det kan ge problem i framtiden bland annat i form av svårigheter att se mönster.  
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Winnetkakort  

Winnetkakort är kort i ungefär samma storlek som en kortlek där det på ena sidan står en 

uppgift utan svar (eg. 6 · 8 = ___) och på andra sidan av kortet står hela uppgiften inklusive 

det korrekta svaret (6 · 8 = 48). Eleverna arbetar med korten i mindre grupper. I gruppen är 

det en av eleverna som håller upp Winnetkakortet med sidan utan svar synligt för de andra 

eleverna samtidigt som hen läser uppgiften högt. De andra eleverna ska svara på uppgiften. 

Eleven som håller i korten kontrollerar de andras svar genom att kolla på baksidan av korten. 

Om eleven kan svara korrekt utan betänketid läggs kortet med uppgiften åt höger. Om svaret 

är fel eller om eleven behöver lång betänketid för att svara läggs kortet till vänster. Om alla 

korten hamnar i den högra högen är eleven klar med träningen och har automatiserat de 

uppgifterna hen arbetar med. Om eleven får kort i den vänstra högen betyder det att hen 

behöver arbeta mer med de uppgifterna. Även fast det är de elever som svarar i övningen som 

testas på uppgifterna är det den elev som håller i korten och frågar, samtidigt som hen ser 

svaret som får mest träning i den här övningen (Löwing & Kilborn, 2003). Metoden, eller 

varianter av den omnämns också som tabellkort och flashcards. 

   

 

Uppräkning/Rabbla/Skutträkning 

I fler generationer har elever strävat efter att lära sig multiplikationstabellerna utantill genom 

att rabbla dessa rad för rad som ramsor exempelvis som ”tvåskutt”, alltså 2, 4, 6, 8, 10,12 osv. 

Ibland görs detta genom att sjunga de olika tabellerna (se bl.a 

http://www.kunskapshubben.se/2ans-tabell/) för att lättare lära sig dem utantill. På det här 

viset lär sig eleverna att känna igen produkterna i de olika tabellerna. Oftast använder man 

fingrarna för att hålla ordning på hur många steg man har hoppat i tabellen. Det är en 

fungerande metod men den tar tid (Löwing, 2008). Metoden är vanlig i tidigare åldrar och 

som en introduktion till multiplikation. Elever som fortsätter att använda metoden kan få 

problem senare i livet eftersom uppräkningen upptar mycket av arbetsminnet som krävs för att 

utföra mer komplexa operationer (Löwing & Kilborn, 2003). Knowles (2010) beskriver att 

elever som enbart tillförlitar sig på metoden uppräkning oftare har problem att generalisera 

och använda räknelagar. Läraren måste vara medveten om att metoden speglar upprepad 

addition och inte synliggör de utmärkande egenskaperna för multiplikation (Löwing & 

Kilborn, 2003). I Steel och Funnells studie (refererad i Knowles, 2010) visade det sig att 

uppräkning var den minst effektiva multiplikationsmetoden i studien och att det var med den 

metoden eleverna gjorde flest fel. 

 

 

Gotlandsmodellen 

Gotlandsmodellen är en metod som, till skillnad från den traditionella 

multiplikationsinlärningen, utgår från produkterna (svaren). Eftersom modellen fokuserar på 

produkterna är det endast de 31 produkterna som eleverna ska lära sig istället för de 81 

multiplikationskombinationerna (eller 36 om eleverna förstår kommutativa lagen) som i 

traditionell multiplikationsinlärning. De 31 produkterna har delats in i sex olika områden, 

multiplikation A-F där A omfattar produkterna upp till 10, alltså: 4, 6, 8 och 9. Område B 

omfattar produkterna mellan 10 och 20: 10, 12, 14, 15, 16 och 18. Område C: 20, 21, 24, 25, 

27, 28. Område D: 30, 32, 35, 36. Område E: 40, 42, 45, 48, 49. Slutligen omfattar 

tabellområde F produkterna mellan 50 och 100: 54, 56, 63, 64, 72, 81. De olika områdena 

består antingen av 4, 5 eller 6 olika produkter och eleverna lär in ett tabellområde i taget 

genom olika övningar. Det finns stenciler, övningskort, multiplikationsräkneberättelser, samt 

spel att arbeta med. Eleverna får också var sin multiplikationsplatta som används som ett slags 

protokoll där eleverna fyller i vilka produkter hen behärskar. Kunskaperna testas med 
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diagnoser. När man utgår från produkten lär sig eleverna inte enbart produkterna utan också 

vilka multiplikationskombinationer som hör ihop med dessa. Övergången till division 

underlättas också eftersom eleverna redan lärt sig de olika talens delare (Sefastsson, 2003).     

 

 

Digitala undervisningsverktyg 

Att använda sig av olika digitala undervisningsverktyg, såsom surfplattor och datorer, för att 

lära eleverna multiplikationstabellerna blir allt mer vanligt i takt med att skolorna 

digitaliseras. Idag finns det många appar, program och webbsidor som kan användas i syfte att 

automatisera multiplikationstabellerna, som fokuserar på själva färdighetsträningen, helt 

enkelt att svara rätt på multiplikationsuppgifter på olika sätt. Vissa har en enklare design 

medan andra är utformade som spel där eleverna måste svara rätt för att komma vidare. 

Eleverna får alltså direkt feedback på sitt svar. Eleverna uppskattar när apparna och 

programmen är spelbaserade vilket leder till att eleverna blir mer motiverade till att lära sig 

(Ashman & Elkins, 2009, refererad i Main & O’Rourke, 2011). Lärandet sker omedvetet 

eftersom det som ska läras göms i spelen som är skapade för att väcka elevernas intresse 

(Roschell, et al. refererad i Main & O’Rourke, 2011). Forskning (bl.a. Musti-Rao & Plati, 

2015; Ok & Bryant, 2016; Main & O’Rourke, 2011) framhåller positiva resultat när man har 

undersökt om elever förbättrar sina multiplikationskunskaper genom att använda appar. I alla 

ovan nämnda undersökningar förbättrade eleverna sina resultat och ökade automatiseringen 

av sina matematikkunskaper.  

 

Det finns appar och program som går att skräddarsy utefter sina behov, exempelvis appen 

Math drills, medan andra inte går att anpassa utan de används så som de är. De digitala 

verktygen har många positiva egenskaper men Musti-Rao & Plati (2015) påpekar ändå att 

läraren bör fundera över om den aktuella appen eller programmet fyller den funktion man 

strävar efter, innan den används i klassrummet. Exempel på appar, spel och webbsidor som 

nämndes i undersökningen är NOMP, elevspel.se och King of Math.  

 

 

Spel 

Matematiklärare använder olika spelformer i sin multiplikationsundervisning. Att ”nöta” in 

multiplikationstabellerna kan ske med olika slags spel skapade för ändamålet där brädspel, 

kortlekar, pussel och tärningar är vanligt förekommande. Alla spel går i princip ut på samma 

sak och det är att på olika, ofta roliga eller tävlingsinriktade sätt öva in och repetera 

multiplikationstabellerna.    

 

 

Analysera tabellernas struktur 

Att tillsammans med eleverna analysera multiplikationstabellernas struktur genom att använda 

en tabell likt den i figur 1 kan inlärningen bli enklare samtidigt som eleverna lär sig 

matematik. Inledningsvis kan man visa det grundläggande mönstret som är en direkt 

konsekvens av den kommutativa lagen och således kan 36 av 81 kombinationer (under 

förutsättning att eleverna kan hantera multiplikationer med 0 och 10) plockas bort eftersom 

man vet att 3 · 4 = 4 · 3 enligt räknelagen. Vidare kan man visa att eleverna kan multiplicera 

med 1 samt att de behärskar dubblorna sedan tidigare, följaktligen kan man plocka bort ettan 

och tvåans multiplikationstabell ur tabellen och får då kvar 28 kombinationer. Därefter 

fortsätter man att finna nya mönster exempelvis dubbelt dubbelt, multiplikation med 3 och 5, 

att alla tal i nians multiplikationstabell har siffersumman 9 och så vidare tills eleverna har lärt 

sig alla multiplikationskombinationer (Löwing, 2008) 
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Multiplikationsstrategier 

Det finns en mängd olika multiplikationsstrategier, tre av dem kommer att presenteras här. 

Även om behärskandet av olika beräkningsstrategier inte explicit skulle leda till 

automatisering av tabellena är det ändå en viktig del i arbetet med multiplikation eftersom den 

skapar förståelse och är en metod som matematiklärare i undersökningen använde sig av. Att 

lära eleverna olika beräkningsstrategier underlättar när de ska utföra olika beräkningar med 

multiplikation, främst i form av huvudräkning. En strategi är omgruppering med multiplikativ 

uppdelning (Bentley & Bentley, 2016, s. 48) där eleverna utnyttjar kommutativa och 

associativa lagen för multiplikation för att dela upp och beräkna uppgifter på det sätt som 

eleven finner enklast, eftersom produkten blir densamma oavsett vilken ordning faktorerna 

multipliceras. Exempelvis kan 16 · 4 beräknas på följande olika sätt: 16 · 4 = 8 · 2 · 4 = 8 · 8 

= 64 eller 16 · 4 = 16 · 2 · 2 = 32 · 2 = 64.  

 

Man kan också använda distributiva lagen genom att kombinera multiplikativ och additiv 

uppdelning för att underlätta beräkningar (ibid). Då skulle beräkningen av 16 · 4 göras enligt 

följande: 16 · 4 = 10 · 4 + 6 · 4 = 40 + 24 = 40 + 20 + 4 = 64.  

 

Att använda överslagsräkning och runda tal i kombination är också en framgångsrik strategi 

eftersom det är lättare att hålla de runda talen i minnet när man opererar (Löwing, 2008). 

Beräkningen av uppgiften 16 · 4 utförs då: 16 · 4 = (15 + 1) · 4 = 15 · 4 + 1 · 4 = 60 + 4 = 64. 

Dubbling, halvering, konjugatregeln och första kvadreringsregeln tillsammans med de ovan 

nämnda strategierna är de strategier som man oftast använder sig av vid multiplikation (ibid). 

 

I Woodwards (2006) undersökning jämfördes två elevgrupper som övade på stenciler på tid 

varav den ena gruppen parallellt även fick lära sig olika beräkningsstrategier. Man såg att 

båda grupperna förbättrade sitt resultat betydligt men gruppen som även lärde sig strategier 

uppnådde något bättre resultat. Man utförde även ett långtidstest för att se om kunskaperna 

bestod. Det visade att elevgruppen som också lärde sig strategier fortfarande låg kvar på 

samma nivå vid långtidstestet som vid sluttestet, medan den andra gruppens resultat sjunkit. 

Detta visar att även om olika beräkningsstrategier inte uttryckligen handlar om 

automatisering, leder de till något bättre automatisering och framförallt till att kunskapen 

verkar bestå.        

 

 

Number talks 

Number talks är en metod som är utvecklad av Ruth Parker och Kathy Richardson. Det är en 

kort aktivitet som går ut på att lösa en uppgift på olika sätt, med olika strategier. Eleverna ska 

berätta hur de tänkte när de löste uppgiften. Läraren samlar sedan in de olika strategierna, 

visar upp dem och förklarar varför just de fungerar. På det sättet synliggör läraren olika 

beräkningsstrategier, eleverna tränar huvudräkning och de utvecklar en förståelse för tal och 

räknelagarna samtidigt som eleverna har möjlighet att memorera olika matematikfakta 

(Boaler 2015). Metoden fungerar väl i klasser och grupper med blandade elever. De starkare 

eleverna är oftast intresserade och fascinerade av att se och förstå olika metoder medan de 

svagare eleverna får hjälp med att se de olika strategierna och på så sätt lära sig att utföra 

olika beräkningar (Boaler, 2014).              
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att skapa en bild av matematiklärares uppfattning om automatisering av 

multiplikationstabellerna samt att redogöra för både för- och nackdelar med automatiserad 

kunskap. Anser matematiklärarna i undersökningen att det är nödvändigt att eleverna 

automatiserar multiplikationstabellerna och när bör det således ske för att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande på bästa sätt? Skiljer sig exempelvis 

gymnasielärarnas syn på automatisering från mellanstadielärarnas? Använder 

matematiklärarna en särskild automatiseringsmetod för att eleverna ska uppnå gott resultat 

och hur arbetar matematiklärare med automatisering i sin matematikundervisning? Arbetet 

syftar även till att presentera olika metoder som på olika sätt främjar automatisering av 

multiplikationstabellerna. Arbetet ger svar på följande frågeställningar: 

1) Vilken uppfattning har matematiklärare om automatisering av multiplikationstabellerna? 

2) På vilket sätt arbetar matematiklärare med automatisering av multiplikationstabeller?  
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2 METOD 

Metodavsnittet inleds med att beskriva hur urvalet till undersökningen gått till. Därefter 

redovisas datainsamlingsmetoden som använts samt hur enkätfrågorna utformats. Vidare 

beskrivs proceduren där det redovisas hur enkäten administrerats och genomförts. 

Metodavsnittet avslutas med att redovisa för hur det insamlade materialet har bearbetats och 

vilka analysmetoder som använts. 

 

  

2.1 Urval 

376 personer deltog i enkäten, varav 333 st. genomförde hela enkäten vilka kommer att ligga 

till grund för resultatet. Genom att endast analysera de enkäter som slutförs ökar 

jämförbarheten i svaren (Bryman, 2011). Det slutgiltiga urvalet består av 333 matematiklärare 

fördelat på: 1 matematiklärare som arbetar i förskoleklass, 38 arbetar på lågstadiet, 158 på 

mellanstadiet, 65 på högstadiet, 52 på gymnasiet, 1 på högskola/universitetet, 6 i 

vuxenutbildningen, 10 undervisar inte just nu och 2 st. valde att inte svara på den frågan.  

 

Urvalet utgörs av frivilliga matematiklärare representerade från alla undervisningsnivåer och 

är medlemmar i någon av Facebookgrupperna: ”Matematikundervisning”, ”Matematik 4-6 

utan lärobok” eller ”Utmanande undervisning”. I dessa grupper finns matematiklärare från 

hela landet och på alla nivåer, vilket skulle kunna ge en bredare och mer tillförlitlig bild om 

vad lärare anser om automatisering av multiplikationstabellerna än om enkäten enbart skulle 

skickas ut till hemkommunens skolor. Undersökningen syftar bland annat till att undersöka 

om matematiklärares synsätt skiljer sig åt beroende på vilken nivå de undervisar på. När 

enkäten publicerades hade grupperna sammanlagt 24320 medlemmar 

(Matematikundervisning: 12769 st., Matematik 4-6 utan lärobok: 1149 st. samt Utmanande 

undervisning: 10402 st.). Vissa matematiklärare är sannolikt medlemmar i fler av grupperna. 

De matematiklärare som inte har Facebook eller är aktiva medlemmar i någon av grupperna 

exkluderas alltså ur undersökningen och resultatet kommer inte att kunna generaliseras och 

representera alla matematiklärare (Bryman, 2011). Risken med att använda sig av frivilliga 

respondenter är att urvalet kan bli skevt och inte nödvändigtvis representativt för populationen 

och möjligheten till generaliseringar begränsas (Olsson & Sörensen, 2001). Att använda 

frivilliga respondenter ansågs ändå som den insamlingsmetod som skulle kunna ge flest 

respondenter och möjlighet till en mer omfattande bild om vad matematiklärare anser om att 

automatisera multiplikationstabellerna.  

 

Forskningen följer de forskningsetiska principer som finns skrivna av Vetenskapsrådet 

(2011). För att uppfylla de forskningsetiska kraven utformades ett kort följebrev (se bilaga 1) 

där respondenterna informerades om syftet med undersökningen, att deltagandet var frivilligt, 

att det går bra att avstå från att svara på frågor eller avbryta enkäten, att deltagarna är och 

förblir anonyma genom hela processen samt var de kan vända sig om mer information önskas, 

enligt Johansson och Svedners (2010, s. 22) rekommendationer.        

  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att möta arbetets syfte och forskningsfrågor användes en kvantitativ insamlingsmetod som 

primärmaterial, med syfte att samla in data från så många respondenter som möjligt, från 

olika undervisningsnivåer, för att sedan kunna jämföra resultatet. För att få en översiktlig bild 
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om vilken uppfattning matematiklärare har angående automatisering av 

multiplikationstabellerna, samt vilka metoder som används flitigast i skolorna gjordes en 

kartläggande enkätundersökning (Johansson & Svedner, 2010, s. 17). 

 

Enkäten (se bilaga 2) börjar med en textsida med information, alltså följebrevet, följt av 

bakgrundsfrågor, för att sedan leda till frågorna för undersökningen. Enkätfrågorna 

utformades på så sätt att de flesta (14 st.) bestod av fasta svarsalternativ, varav 2 av dessa 

hade fasta svarsalternativ samt ett öppet svarsalternativ, medan 6 st. av frågorna hade öppna 

svar, där deltagarna kunde svara fritt. De slutna frågorna ökar jämförbarheten i svaren medan 

de öppna frågorna ger respondenterna utrymme att svara med egna ord och beskriva deras 

uppfattningar i frågan (Bryman, 2011). Enkäten är uppbyggd på sätt att de öppna frågorna är 

följdfrågor till frågorna med fasta svarsalternativ så respondenten har möjlighet att utveckla 

sitt svar. Ingen av frågorna var obligatoriska och kunde lätt hoppas över om man inte ville 

svara. Eftersom de öppna frågorna var följdfrågor beroende på vad respondenten svarat 

visades inte alla frågor för alla deltagare. 

 

 

2.3 Procedur 

Efter grundläggande inläsning på ämnet skapades enkäten samt följebrev (se bilaga 1 och 2) 

på webbsidan webbankater.se. En pilotundersökning med tre respondenter 

(matematiklärarstudenter) utfördes för att få en bild av hur tekniken fungerade samt om 

enkätfrågorna var relevanta, var i lämplig ordningsföljd och formulerade på ett begripligt sätt. 

Efter feedbacken i pilotundersökningen reviderades enkäten något för att bli ännu tydligare 

och få en bättre ordningsföljd på frågorna.  

 

En länk till enkäten, tillsammans med en kort beskrivning av undersökningen (se bilaga 3) 

postades i de tre Facebookgrupperna ”Matematikundervisning”, ”Matematik 4-6 utan 

lärobok” samt ”Utmanande undervisning”. Fem dygn efter enkäten publicerades togs beslutet 

att avsluta den. Intresset för att medverka hade då svalnat och det fanns tillräckligt med 

underlag insamlat för att gå vidare och analysera enkätsvaren. Rådatat exporterades från 

webbsidan till ett EXCEL-dokument för bearbetning. 

 

 

2.4 Analysmetoder 

De slutna frågorna i enkätsvaren analyserades genom ett statistiskt förfaringssätt. Svaren 

bearbetades först var för sig, univariat bearbetning. Därefter bearbetades variablerna parvis, 

bivartiat bearbetning. För att avslutningsvis analyseras tre eller fler i taget, multivariat 

bearbetning, (Olsson & Sörensen, 2001, s. 118). Filterfunktionen i EXCEL användes för att 

utföra detta.     

 

Först filtrerades alla enkäter som inte var slutförda bort för att öka jämförbarheten av svaren. 

Därefter utfördes en filtrering för att få fram resultaten på varje fråga. Vidare bearbetades två 

variabler parvis, exempelvis hur lärare från olika undervisningsnivåer svarat på varje fråga 

och vad förstelärare ansåg om automatisering. Avslutningsvis bearbetades tre eller fler 

variabler i taget, exempelvis anledningen till varför gymnasielärare inte ger läxor i 

multiplikation. Allt dokumenterades i tabeller i Word för att resultaten skulle bli 

lättöverskådliga och kunna jämföras. Resultatet presenteras i sin helhet i resultatavsnittet med 
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figurer och som löpande text. Fråga nummer 11 ”När, i vilken årskurs, anser du att eleverna 

bör ha automatiserat de multiplikationstabeller du kryssade för i föregående fråga?” 

besvarades endast av 17 deltagare. Det är oklart om deltagarna aktivt valde att inte svara på 

den frågan. Mest troligt är ändå att frågan av någon anledning inte visades för majoriteten av 

deltagarna då det är 316 st. blanka svar i rådatat. Svaren från de 17 deltagare som besvarat 

frågan kommer ändå att redovisas.  

 

Svaren i de öppna frågorna bearbetades genom att bilda olika kategorier av variationen av 

uppfattningarna. Svaren bearbetades för att upptäcka skillnader och likheter i 

matematiklärarnas uppfattningar i de olika frågeställningarna, detta kan jämföras med ett 

fenomenografiskt analyssätt (Marton & Booth, 2000).  Parallellt som svaren bearbetades 

uppmärksammades olika teman som användes vid kodning av svaren. Svaren kategoriserades 

och de olika svaren färgkodades och sorterades bland annat genom att använda 

filterfunktionen i EXCEL.  

 

Resultatredovisningen av de öppna frågorna sker i löpande text och i figurer i 

resultatavsnittet. Citaten i resultatavsnittet kommer från enkätdeltagarnas svar i de öppna 

frågorna.  
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3 RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan genom att besvara en frågeställning i taget. Den första 

frågeställningen: Vilken uppfattning har matematiklärare om automatisering av 

multiplikationstabellen? kommer att besvaras utifrån både slutna och öppna frågor från 

enkätundersökningen, frågorna 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 22 och presenteras med figurer samt i 

löpande text. Citaten är utdrag ur deltagarnas svar i de öppna frågorna. 

 

Arbetets andra frågeställning: På vilket sätt arbetar matematiklärare med automatisering av 

multiplikationstabeller? besvaras genom en sammanställning av svaren på frågorna i enkäten 

som behandlar just detta, frågorna 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22. Resultatet 

presenteras i löpande text och med figurer. Citaten är även här hämtade från respondenternas 

svar i de öppna frågorna. 

 

Båda resultatavsnitten avslutas med en kort sammanfattning för att belysa det viktigaste. 

Resultatet representerar matematiklärare som är aktiva på Facebook och kan inte generaliseras 

för alla lärare (Bryman, 2011, s.199). 

 

 

3.1 Matematiklärares uppfattning om automatisering av multiplikationstabeller 

267 av 333 matematiklärare, 80,2 %, som deltog i enkätundersökningen anser att det är 

nödvändigt att eleverna automatiserar multiplikationstabellerna (se figur 2). 

 

 

                     
Figur 2: Matematiklärarnas uppfattning om automatisering är nödvändigt. Presenterat utan hänsyn 

till vilken nivå matematiklärarna undervisar på. 

 

 

34 (87,2%) förskollärare och lågstadielärare, 130 (82,3 %) mellanstadielärare, 49 (75,4 %) 

högstadielärare, 42 (80,8 %) gymnasielärare, 4 (57,1 %) matematiklärare vid 

högskola/universitet och vuxenutbildning och 8 (80 %) matematiklärare som inte undervisar 

just nu svarade ja på frågan om automatisering av multiplikationstabeller var nödvändigt i 

enkätundersökningen. 2 respondenter svarade inte på frågan. Fördelningen redovisas i figur 3 

utifrån vilken nivå matematiklärarna arbetar på. 
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Figur 3: Matematiklärarnas uppfattning om automatisering. Presenterat utifrån vilken nivå 

matematiklärarna undervisar på. 

 

69 förstelärare i matematik deltog i enkätundersökningen och 58 av dem, 84,1 %, anser att 

automatiseringen är nödvändig. 242 av 329 matematiklärare, 73,6 %, anser att eleverna bör 

automatisera alla tabellerna från 0 · 0 till 10 · 10 och 13 av 17 matematiklärare, anser att 

automatiseringen bör ske på mellanstadiet. ”Hur väl eleven automatiserar grundläggande 

räknefärdigheter under mellanstadiet är direkt avgörande för hur de klarar av 

gymnasiematematiken”.  

 

Matematiklärarna som svarat att det är nödvändigt att automatisera multiplikationstabellerna 

motiverar det med att det ”lägger grund för effektivt fortsatt lärande”, ”tabellerna är som 

mattens alfabet”, att det ökar elevernas tilltro till sin egen förmåga inom matematiken, det 

”underlättar för eleverna”, ger eleverna en känsla för tal, en ökad förståelse samt ökad 

förmåga att se samband. Man är överens om att eleverna bör automatisera tabellerna för att 

”minska belastningen på arbetsminnet”, ”för att frigöra tankeutrymme till de matematiska 

problem de räknar istället för att lägga kraft på rutinuppgifter”, för att spara tid, kraft och 

energi till att lösa flerstegsuppgifter.  

 

60 % av respondenterna som anser att det är nödvändigt att eleverna automatiserar 

multiplikationstabeller nämner att det är nödvändigt för att klara av problemlösning, algebra 

och ekvationer. ”Genom att automatisera grundläggande operationer kan eleverna fokusera på 

att förstå och lösa det aktuella problemet. Att i varje problem utföra grundläggande 

beräkningar tar kraft och skapar onödiga hinder i problemlösningsprocessen”. ”De kommer 

att lösa matematiska problem där tabellerna inte är målet utan en del i processen”. 

Matematiklärarna beskriver automatiseringen som en grundläggande färdighet och nödvändig 

för att eleverna ska kunna utvecklas och komma vidare inom matematiken. ”Om inte så har 

du stängt dörren till algebran, där elever ska se mönster och kunna generalisera och beskriva 

mönstret på matematikspråket”. ”Att elever inte kan multiplikationstabellen hämmar dem vid 

lösning av uppgifter genom att de antingen räknar fel, lägger för stor del av sin tid på ren 
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beräkning eller inte kan se orimligheten i sitt svar”. Man ser automatiseringen som ett 

”verktyg i all senare matematikinlärning” och att ”alla grundläggande procedurer behöver 

automatiseras för att kunna använda dessa som verktyg i problemlösningen” samt att det är 

den matematikkunskap som ”man behöver mest i vardagslivet, rent praktiskt”. 

 

Över hälften av matematiklärarna, 68 %, av de som svarat att automatisering av 

multiplikationstabellerna inte är nödvändig anser ändå att det är ”bra men inte nödvändigt”, 

”värdefullt”, ”önskvärt”, ”viktigt”, ”en mycket god hjälp i en stor del av den framtida 

matematiken”, och att det underlättar om eleverna automatiserat tabellerna. Matematiklärare 

som inte anser att automatisering är nödvändig betonar vikten av att eleverna ska förstå 

multiplikation samt att eleverna hellre ska ha fungerande strategier för att beräkna de 

grundläggande multiplikationsuppgifterna än att ”rabbla dem utantill”. Matematiklärarna 

beskriver också automatiseringsträningen som negativ, speciellt när den sker på tid. De anser 

att automatiseringsträningen är stressande för de elever som inte lyckas, eller inte är 

tillräckligt snabba. Matematiklärarna beskriver att eleverna då upplever sig själva som 

”dumma” vilket kan medföra en risk att elevernas matematikintresse slocknar. ”Tabellträning 

ska hjälpa och avlasta arbetsminnet, inte stjälpa ett matematiskt självförtroende”. 

Matematiklärarna lyfter fram de elever som av olika anledningar inte kan klara av att 

automatisera multiplikationstabellerna och beskriver att dessa inte ska behöva ha kravet om 

automatisering på sig utan det går lika bra att använda olika hjälpmedel för att klara av 

matematiken.  

 

 

Sammanfattning 

Majoriteten av matematiklärarna i undersökningen anser att det är nödvändigt eller åtminstone 

bra om eleverna automatiserar multiplikationstabellerna, men inte på bekostnad av 

självförtroendet i matematiken. Förstelärarna i matematik anser att automatisering är 

nödvändigt i något högre utsträckning än genomsnittet. Multiplikationstabellerna som 

matematiklärarna anser att eleverna bör automatisera är främst de från 0 · 0 till 10 · 10 och att 

detta ska ske på mellanstadiet.   

 

 

3.2 Matematiklärares arbete med automatisering  

Av 329 respondenter anger 138 st., 41,9 %, att de använder en särskild metod eller material 

vid inlärningen av multiplikationstabellerna. 165 matematiklärare., 50,2%, svarade att de inte 

gör det, varav 73 av dessa arbetar på högstadiet eller gymnasiet. 26 respondenter, 7,9 %, 

svarade ”vet ej” på frågan. 

 

På frågan om vilken metod matematiklärarna använder sig av redovisades många olika 

metoder. Eftersom det var en öppen fråga fanns möjligheten att ange fler olika metoder och 

material. Alla metoder och material registrerades med en markering. De mest använda 

metoderna matematiklärarna i undersökningen använder sig av, (med 59 markeringar), är 

digitala verktyg i form av datorer och surfplattor. På dessa används både webbsidor, appar 

och dataprogram. NOMP och elevspel är de som omnämns flest gånger. Även icke digitala 

metoder såsom spel och lekar (49 markeringar) samt arbetsblad och diagnoser, både med och 

utan tidtagning, används också flitigt, (49 markeringar). Att använda vanliga spelkort på olika 

sätt för att automatisera multiplikationstabellerna visade sig vara ett ”spel” som många 

använde sig av (14 markeringar). Många matematiklärare arbetar med förståelse och/eller 

strategier för att eleverna ska automatisera tabellerna (29 markeringar). Matematiklärarna 
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nämner också specifika material och metoder där ”Multiplikationstabellen på 5 veckor” 

nämns 19 gånger och ”Gotlandsmetoden” nämns 9 gånger. Att sjunga in eller rabbla 

tabellerna är också en populär metod (23 markeringar). Tabellkort, flashcards och 

Winnetkakort används också för automatisering (16 markeringar). Matematiklärarna beskriver 

att de använder de olika metoderna eftersom de upplever dem som framgångsrika, effektiva 

och väl fungerande. De flesta matematiklärarna använder flertalet olika metoder, allt för att 

kunna individanpassa undervisningen. 

 

53 av respondenterna svarar att de planerar att prova en ny automatiseringsmetod. Den metod 

som omnämns flest gånger (14 gånger) är ”Multiplikationstabellen på 5 veckor”. 9 

matematiklärare vill prova olika minnesmetoder, exempelvis Ribbings metod ur boken Fatta 

matte, samt använda bildstöd. 5 gånger nämns ”Gotlandsmodellen”. Sjunga tabellerna och att 

undervisa om olika strategier, visa på samband och arbeta med mönster nämns också (3 

respektive 7 gånger).      

 

Högstadielärare och gymnasielärare beskriver att de känner till andra automatiseringsmetoder 

men att det inte finns något utrymme till att prova på dessa under sina lektioner. 

Högstadielärare och gymnasielärare nämner att de helt enkelt inte har tid att öva 

multiplikation under lektionstid. Matematiklärarna på gymnasiet och högstadiet förutsätter att 

eleverna kan multiplikationstabellerna när de kommer upp till dessa nivåer.  

 

246 av 326 matematiklärare, 75,5 %, svarar att de avsätter lektionstid för 

multiplikationsträning (se figur 4). 12 av lärarna på mellanstadiet svarar att de inte avsätter 

lektionstid till att öva tabeller men 10 av dessa 12 svarar i nästa fråga som handlar om 

frekvensen, hur ofta de har multiplikationsträning med sin klass eller grupp, att det 

förekommer tabellträning minst ”som en intensivträning 1 gång per termin” upp till som mest 

”en gång i veckan”.  

 

              
Figur 4: Antalet matematiklärare som låter eleverna öva på multiplikationstabellerna under 

lektionstid. Presenterat med hänsyn till undervisningsnivå. 
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44 av de 333 matematiklärarna svarar att de aldrig har multiplikationsträning med sin klass 

eller grupp (se figur 5) 33 av dessa undervisar på gymnasiet eller vid högre utbildning. 

Resterande respondenter anger att de arbetar med multiplikationsträning i klassrummet i olika 

hög grad. Att arbeta med multiplikation intensivt i perioder visar sig vara det mest 

förekommande arbetssättet, 89 matematiklärare anger detta i de fasta svarsalternativet och i de 

öppna alternativet angav närmare hälften, 34 av 76 matematiklärare att de arbetar med 

multiplikationsträning periodvis, ofta i form av intensivare träning i början på en årskurs för 

att sedan repetera vid behov. 

 

Förskoleklass- och lågstadielärarna beskriver i det öppna svarsalternativet att de 

multiplikationstränar med sin klass intensivt ”i perioder”. Likaså svarar mellanstadielärarna 

att multiplikationsträningen sker periodvis med intensivare träning i årskurs 4 för att trappa 

ner i årskurs 5 och 6 och då enbart som repetition i perioder. Högstadielärarna beskriver att 

multiplikationsträningen sker som del av uppgifter, som avbrott när elever behöver det, som 

periodvis träning och som hemmaträning där eleverna själva får ta ansvar för att lära sig 

tabellerna. Gymnasielärarna som svarat i det öppna svarsalternativet beskriver att ren 

multiplikationsträning inte ingår på gymnasiet men att det kan ske vid behov men då får 

eleverna främst träna hemma.      

 

 

 

                
Figur 5: Så ofta har man multiplikationsträning på de olika nivåerna. 

 

 

På frågan om hur matematiklärarna testar elevernas tabellkunskaper valde 140 deltagare att 

välja flera svar på frågan, alltså att de testar elevernas tabellkunskaper på fler än ett sätt. 7 st. 

valde att inte svara alls. 83 matematiklärare anger att de inte alls testar elevernas 

tabellkunskaper. Att testa elevernas tabellkunskaper i form av en skriftlig diagnos på tid är 

den vanligast förekommande svaret, 147 svar. 117 anger att de testar eleverna skriftligt utan 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Hur ofta multiplikationstränar du med din 
klass/grupp?

Förskoleklass & lågstadiet Mellanstadiet

Högstadiet Gymnasiet

Högskola & Vuxenutbildning Undervisar inte

Inte angett undervisningsnivå



 26 

tidtagning, 97 svarar att de testar muntligt och 24 matematiklärare testar tabellkunskaperna 

som ett muntligt prov på tid. 

  

11 matematiklärare anger i det öppna svarsalternativet att de testar elevernas tabellkunskaper 

med hjälp av någon digital resurs (app, webbsida eller datorprogram). 14 matematiklärare 

anger att de testar elevernas tabellkunskaper genom gemensamma övningar, spel, lekar, 

tävlingar och frågesport. 16 st. beskriver att de inte testar multiplikationskunskaper enskilt 

utan att det sker i det dagliga arbetet, ”det märks när de går vidare i matematiken” och ”det 

testas hela tiden då eleverna arbetar på lektionerna. Det går snabbt att bilda sig en uppfattning 

vilka elever som saknar automatisering och förståelse”.        

 

178 (53,5 %) matematiklärare svarar att de ger multiplikationstabellerna som läxa medan 148 

st. (44,5 %) svarar nej på frågan. 7 st. lämnar blankt. Fördelningen ser lite annorlunda ut när 

man jämför svaren från de olika åren. 73,6 % av matematiklärarna i de tidigare åren 

(förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet) har svarat ja på frågan medan 24,6 % av 

matematiklärarna i de senare åren (högstadiet, gymnasiet, högskola/universitet, 

vuxenutbildning) samt de matematiklärare som inte undervisar just nu anger att de ger 

multiplikationstabellen som läxa.     

 

Av de 164 svaren på varför matematiklärarna ger multiplikationstabellerna som läxa angav 

109 matematiklärare att de ger multiplikationsläxa eftersom eleverna behöver ”fler 

träningstillfällen”. Eleverna behöver ”repetera”, ”nöta”, ”mängdträna” och ”färdighetsträna” 

utöver tiden i skolan för att multiplikationskunskaperna ska sitta. Nästan en tredjedel (32,1 %) 

av dessa matematiklärare angav att de ger multiplikationstabellerna som läxa eftersom tiden i 

skolan inte räcker till för att befästa tabellerna eller för att matematiktimmarna prioriterades 

till annat. 27 av matematiklärarna anger att just tabellträning är en läxa som är lätt att göra 

hemma och som eleverna behärskar oavsett om de får hjälp av föräldrar. Några 

matematiklärare (12 st.) beskriver att de ger multiplikationsläxa till de elever som ”behöver 

lite extra träning hemma”, som inte lyckas lära sig under lektionstid. ”De som har tuffare 

behöver nöta”. Matematiklärare nämner också att genom att ge eleverna läxa får de ”träna sitt 

ansvarstagande”.      

 

Av de 148 matematiklärarna som svarade att de inte ger multiplikationstabellerna som läxa 

besvarade 124 st. frågan om varför de inte gör detta. 29 matematiklärare, 23,4 %, beskriver att 

de aldrig, eller ytterst sällan ger läxor i matematik. 48 matematiklärare, 38,7 %, främst 

gymnasielärare beskriver att de inte ger tabelläxor eftersom de förväntar sig att eleverna redan 

kan detta när de kommer till deras årskurser och att man arbetar med svårare moment och 

fokuserar på andra saker i matematiken än baskunskaper. 20 matematiklärare, 16,1 %, anser 

att undervisningen ska ske i skolan med stöd av läraren och den tiden som ges bör räcka till 

detta och således behövs inga läxor. 15 matematiklärare, 12,1 %, lyfter en problematik med 

läxor, att eleverna helt enkelt inte gör läxorna, eleverna vet inte hur de ska träna och att de 

inte har stödet hemifrån. ”De elever som bäst behöver göra det hemma har i regel mycket 

annat de också behöver göra hemma. Och de är ofta de som har störst behov av sin fritid för 

vila och återhämtning”. En matematiklärare argumenterar för att vi inte ska ha läxor alls: ”Vi 

tjatar på att vuxna ej ska ta med jobb hem och skilja på arbete och fritid. Varför ska vi då 

utbilda barn i att just ta med sig arbete hem?” 
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Sammanfattning 

Uppdelningen är nästan 50/50 på om matematiklärarna använder sig av någon speciell metod 

eller material vid inlärningen av multiplikationstabellerna eller inte. Man redovisar ett antal 

skilda automatiseringsmetoder men anger att det mest framgångsrika är att växla mellan olika 

metoder för att på bästa sätt anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. 

Högstadielärare och gymnasielärare utmärker sig då de beskriver att de inte arbetar med några 

automatiseringsmetoder eftersom de förväntar sig att eleverna ska ha automatiserat 

multiplikationstabellerna när de kommer upp till den nivån. Av samma anledning ger de inte 

heller någon multiplikationsläxa och de flesta högstadie- och gymnasielärarna lägger inte 

någon lektionstid på multiplikation i sig utan det sker som del av andra uppgifter. I princip 

alla mellanstadielärarna däremot, (alla utom två), anger att de avsätter lektionstid för 

multiplikationsträning åtminstone som intensivträning en gång per termin. Att arbeta intensivt 

med multiplikationstabellerna i perioder är också det vanligaste arbetssättet. Testandet av 

tabellkunskaperna sker på olika sätt där uppdelningen är ungefär 50/50 om kunskapen testas 

på tid eller inte. 83 matematiklärare testar inte kunskapen alls. Av matematiklärarna i de 

tidigare åren ger närmare 75 % av dem multiplikationsläxa eftersom de anser att kunskapen 

behöver repeteras ofta.          
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4 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning av det mest väsentliga resultatet. Därefter 

behandlas arbetets tillförlitlighet och en metoddisskussion förs. Vidare görs en teoretisk 

tolkning där resultatet och litteratur samt tidigare forskning diskuteras, ställs emot varandra 

och jämförs. Slutligen beskrivs ett förslag på hur arbetat kan användas under rubriken praktisk 

tillämpning samt några förslag till fortsatt forskning ges.  

 

 

4.1 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av de resultat från enkätundersökningen som anses mest 

väsentligt och som kommer att diskuteras vidare och besvaras under teoretisk tolkning. 

Sammanfattningen är uppdelad utefter frågeställningarna för att besvara dessa på ett tydligt 

sätt. 

  

 

4.1.1 Matematiklärares uppfattning om automatisering av multiplikationstabeller 

Majoriteten av matematiklärarna i undersökningen anser att det är nödvändigt eller åtminstone 

bra eller önskvärt att eleverna automatiserar multiplikationstabellerna. Detta för att minska 

belastningen på arbetsminnet och frigöra tankeutrymme. Matematiklärarna är överens om att 

det underlättar elevernas fortsatta lärande om multiplikationstabellerna är automatiserade. De 

beskriver även att automatiserade tabellkunskaper är nödvändigt för att klara av 

problemlösning, algebra och ekvationer samt för att utvecklas och komma vidare inom 

matematiken. Matematiklärare, främst i de senare årskurserna, ser automatiseringen som ett 

verktyg i den fortsatta matematikinlärningen och inte som ett mål i sig.  

 

De matematiklärare som inte anser att automatisering av multiplikationstabeller är nödvändigt 

beskriver ofta automatiseringen som ett utantill-lärande utan sammanhang. De ser istället att 

undervisningen ska fokusera på förståelse och att eleverna hellre ska få lära sig fungerande 

strategier för att beräkna grundläggande multiplikationsuppgifter. De matematiklärarna är 

även kritiska till tidspressen och testandet i automatiseringsträningen. De beskriver att det är 

stressande för eleverna, eleverna känner sig dumma när de misslyckas och de riskerar att 

tappa intresset för matematik. Matematiklärarna anser att automatisering kan vara bra men 

inte på bekostnad av självförtroendet i matematiken. 

 

Matematiklärarna i enkätundersökningen anser att eleverna främst bör automatisera 

multiplikationstabellerna från 0 · 0 till 10 · 10 och att detta ska ske som senast under 

mellanstadiet.   

 

 

4.1.2 Matematiklärares arbete med automatisering 

Närmare hälften av matematiklärarna i undersökningen använder sig av en särskild metod 

eller material vid inlärning av multiplikationstabeller. Enkätundersökningen visar att 

matematiklärarna verkar ha välfyllda metodbanker, vilket gör att de använder sig av många 

olika metoder, allt för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och 

behov. Digitala verktyg, som oftast är spelbaserade är den populäraste metoden. Icke digitala 

spel och lekar används också flitigt. Det klassiska arbetsbladet och diagnoser både med och 

utan tidtagning ligger också i toppen över metoder som används i arbetet med att automatisera 
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multiplikationstabeller. Att sjunga och rabbla tabellerna är också populärt, främst i de tidigare 

åldrarna. Matematiklärare anser också att det är viktigt att arbeta med förståelse och olika 

beräkningsstrategier när man automatiserar multiplikationstabeller.        

 

Högstadielärare och gymnasielärare utmärker sig då de beskriver att de inte arbetar med några 

automatiseringsmetoder eftersom de förväntar sig att eleverna ska ha automatiserat 

multiplikationstabellerna när de kommer upp till dessa nivåer. Av samma anledning ger de 

inte heller någon multiplikationsläxa och de flesta högstadie- och gymnasielärarna lägger inte 

någon lektionstid på multiplikation i sig utan det sker som del av andra uppgifter. Låg- och 

mellanstadielärarna däremot anger att de avsätter lektionstid för multiplikationsträning 

åtminstone periodvis, som minst i form av intensivträning en gång per termin upp till så ofta 

som varje dag. Närmare 75 % av matematiklärarna i de tidigare åren ger också eleverna 

multiplikationstabeller som läxa eftersom de anser att eleverna behöver repetera tabellerna 

ofta. En tredjedel av dessa anser också att tiden i skolan inte räcker till för att eleverna ska 

befästa tabellkunskaperna och att multiplikationsläxa är en typ av läxa som föräldrar oftast 

kan hjälpa till med, om eleverna behöver hjälp. De matematiklärare som å andra sidan inte ger 

multiplikationstabeller som läxa argumenterar för att undervisningen ska ske i skolan med 

stöd av läraren eftersom alla elever inte har möjlighet att få hjälp och stöd hemma.  

 

Testandet av tabellkunskaper sker på olika sätt, både muntligt, skriftligt och med hjälp av 

digitala resurser, där ungefär hälften av matematiklärarna anger att de testar elevernas 

multiplikationskunskaper på tid. En fjärdedel av matematiklärarna testar inte elevernas 

multiplikationskunskaper alls, de menar att det märks i det dagliga arbetet om eleverna kan 

dem eller inte.   

 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Deltagarna i undersökningen består enbart av matematiklärare som är medlemmar i de tre 

Facebookgrupperna ”Matematikundervisning”, ”Matematik 4-6 utan lärobok” och 

”Utmanande undervisning”, övriga svenska matematiklärare är således exkluderade ur 

undersökningen. Urvalet är därför inte representativt för hela populationen. Resultatet kan 

därför endast ge en bild av hur matematiklärare som är aktiva i dessa Facebookgrupper 

arbetar med multiplikationstabeller och kan inte generaliseras till hela populationen (Bryman, 

2011), alltså alla verksamma matematiklärare i landet. Resultatet kan däremot ge en 

fingervisning om hur matematiklärare arbetar samt ge förslag på användbara 

automatiseringsmetoder.  

 

Eftersom enkätundersökningen publicerades i tre Facebookgrupper för lärare och baseras på 

ett frivilligt deltagande är det inte möjligt att värdera det externa bortfallet (Johansson & 

Svedner, 2010) i undersökningen. Det går inte att säga hur många eller vilka som såg 

undersökningen men valde att avstå. Det interna bortfallet (ibid) däremot går att diskutera. 

Enkäten var uppbyggd på så vis att ingen fråga var obligatorisk och det var möjligt att hoppa 

över alla frågor. Detta gjordes för att inte riskera att deltagare skulle avstå från att besvara 

enkäten eftersom de inte ville eller kunde besvara en specifik fråga. Möjligheten att hoppa 

över frågor ledde till att det finns ett visst bortfall på varje fråga. För att öka jämförbarheten 

av frågorna något valdes att enbart analysera resultaten av de slutförda enkäterna, alltså de 

enkäter där deltagarna nått till slutsidan.  
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Eftersom enkäten är digital går det inte att garantera att alla frågor visades för alla deltagare. 

Det fanns en möjlighet att gå vidare i enkäten utan att besvara en fråga. Det är därför oklart 

om respondenter klickat förbi frågor och medvetet inte svarat på dem eller om faktiskt inte 

alla frågor visades för alla deltagare. Fråga nr. 11: När, i vilken årskurs, anser du att eleverna 

bör ha automatiserat de multiplikationstabeller du kryssade för i föregående fråga? 

besvarades endast av 17 deltagare varför det finns misstanke om att den frågan av någon 

anledning enbart visades för några få deltagare.  

 

Enkäten bestod av både frågor med fasta svarsalternativ samt frågor med öppna svar där 

deltagarna kunde skriva fritt. De öppna svaren, som var följdfrågor, gjorde det möjligt för 

deltagarna att utveckla sina svar och medförde ett djup i undersökningen och 

forskningsfrågorna kunde besvaras på ett nyanserat sätt som annars inte skulle uppnås av 

enbart en enkätundersökning med fasta svarsalternativ.    

 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

Nedan diskuteras undersökningens resultat tillsammans med tidigare forskning och litteratur. 

Diskussionen sker med arbetets frågeställningar som utgångspunkt.  

 

 

4.3.1 Matematiklärares uppfattning om automatisering av multiplikationstabeller 

Både verksamma matematiklärare i undersökningen, samt tidigare forskning och litteratur 

(bl.a. Löwing & Kilborn, 2002; Löwing, 2008; Knowles, 2010; Parkhurst et al., 2010; Poncy, 

Skinner & Axtell, 2010; Kelly, 2008, refererad i Musti-Rao & Plati, 2015; Bentley & Bentley, 

2016; Löwing, 2016; Ok & Bryant, 2016) är överens. Det är nödvändigt eller åtminstone 

önskvärt att eleverna i dagens skola automatiserar multiplikationstabeller. Det är bra om de 

enkla baskunskaperna, i detta fall att multiplikationstabellerna från 0 · 0 till 10 · 10 är 

automatiserade eftersom det då ger eleverna mer utrymme i arbetsminnet till att beräkna 

flerstegsoperationer och lösa problem på ett effektivt sätt (Klingberg, 2011: Bentley & 

Bentley, 2016). Man vill att eleverna ska ha möjlighet att lägga energin på problemlösning 

istället för på att lösa rutinuppgifter (Echazarra et al., 2016; Löwing, 2016). Både enligt 

Skolinspektionen (2009), i PISA-tester (Skolverket, 2016c; Oskarsson et al., 2016) och 

TIMSS-tester (Skolverket 2016b), samt i kursplanen (Skolverket 2016a) betonas 

problemlösning som kanske den mest framträdande förmågan som de svenska eleverna ska 

behärska inom matematiken. Det är därför viktigt att matematiklärare tränar för och ger 

eleverna de verktyg som behövs för att kunna lösa problem på bästa sätt. Ett av dessa verktyg 

är att behärska multiplikationstabellerna till största delen automatiserat.    

 

Det finns både matematiklärare i undersökningen och forskare (Boaler, 2015) som inte anser 

att det är nödvändigt att automatisera multiplikationstabellerna. Det främsta argumentet mot 

automatisering är själva tidtagningen, alltså att kunskapen testas på tid samt vilken 

automatiseringsmetod som används. Man menar att det är bättre att lära eleverna effektiva 

strategier för att beräkna rutinuppgifter och låta eleverna lära sig genom engagerande och 

meningsfulla aktiviteter som fokuserar på förståelse snarare än att nöta in tabellerna utantill.  

 

Utantillinlärningen kan ske på olika sätt (Echazarra et al., 2016) både som nötning av 

sifferkombinationer och inlärning av tabeller ur ett meningsfullt sammanhang. Inlärningen 

kan vara både positiv och negativ för eleverna beroende på vilket sätt just de eleverna lär sig 
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bäst. Elever med matematiksvårigheter har oftast svårare att automatisera 

multiplikationstabeller men om de lyckas upplevs ofta stora vinster i den fortsatta 

matematikutvecklingen (Stickney, Sharp & Kenyon, 2012). Det är oftast bristen på talfakta, 

utantillkunskapen som gör att elever misslyckas inom matematiken (Nortvedt, 2010; Löwing, 

2016; Skolverket (2016b). Egentligen borde det inte vara en fråga om antingen eller när det 

kommer till på vilket sätt automatisering av multiplikationstabeller bör ske eftersom 

utantillinlärning (fakta) och förståelse kompletterar varandra (Löwing, 2016) och båda behövs 

tillsammans med färdighet och förtrogenhet i skapandet av kunskap (Skolverket, 2016a). 

 

Likt författare (Caron, 2007; Knowles, 2010; Bentley & Bentley, 2016;) anser även 

matematiklärare i undersökningen att eleverna bör arbeta med och automatisera 

multiplikationstabeller i tidigare åldrar, trots att kursplanen inte nämner detta alls, i någon 

årskurs. Kursplanen (Skolverket, 2016a) benämner endast att eleverna ska kunna utföra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat, i samtliga årskurser. Bentley 

& Bentley (2016) bedömer att multiplikationskombinationerna bör övas in före årskurs fyra. 

Detta faller i sådana fall på lågstadielärarnas bord. Kan då vi som arbetar på mellanstadiet 

förvänta oss att eleverna kan multiplikationstabellerna när de kommer upp till oss i årskurs 

fyra? Hur ska vi kunna förvänta oss det när det inte nämns som ett kunskapskrav vid slutet av 

årskurs tre? Eftersom det inte nämns som ett kunskapskrav i någon årskurs kan vi egentligen 

inte förvänta oss att eleverna har automatiserat multiplikationstabellerna alls, i någon årskurs. 

Samtidigt beskriver både högstadielärare och gymnasielärare i undersökningen att de faktiskt 

förväntar sig att eleverna har de grundläggande matematikkunskaperna som automatiserade 

multiplikationstabeller eftersom man på de stadierna ägnar sig åt mer avancerad matematik. 

En matematiklärare i undersökningen berättar: ”En elev som skriver diagnosen i början av 

gymnasiet och inte kan multiplikationstabellerna är chanslös”. Även Caron (2007) påpekar att 

de elever som inte har automatiserat multiplikationstabellerna när de börjar högstadiet endast 

har möjlighet att utvecklas minimalt inom matematiken och inom matematikrelaterade ämnen 

under sin fortsatta skolgång och vidare i livet. Av den anledningen borde alla matematiklärare 

arbeta för automatisering av multiplikationstabeller, för elevernas bästa. En gymnasielärare i 

undersökningen skriver: ”Att inte träna för automatisering av tabellerna är som att välja bort 

matematik på gymnasiet och det valet ska ju inte läraren göra åt dem!”.  

 

I de senare årskurserna är automatiseringen nödvändig, inte som ett mål i sig som den kan 

beskrivas i de tidigare årskurserna, trots att kursplanen inte säger något om detta. Men på 

högstadiet och gymnasiet är automatiseringen viktig eftersom den är ett verktyg i den fortsatta 

matematikinlärningen. Automatisering av multiplikationstabellerna är grunden för att 

utvecklas inom matematiken (Knowles, 2010). Att ge eleverna verktyg för att klara av de 

fortsatta studierna och livet i övrigt är väl exakt det vi lärare ska göra. Om vi för en dialog 

med varandra mellan stadienivåerna kan vi få reda på vad matematiklärarna som tar emot 

eleverna i nästa stadie förväntar sig att eleverna ska kunna, och också se till att eleverna kan 

detta när vi släpper iväg dem. På så sätt kan vi underlätta för både elever och lärare och 

säkerställa att eleverna har med sig de kunskaper som de behöver till nästa stadie för att få 

möjlighet att utvecklas inom matematiken på bästa sätt.  

 

Trots att de flesta matematiklärarna anser att automatisering är bra får det inte ske till vilket 

pris som helst, som flertalet matematiklärare i undersökningen påpekade. Man rapporterade 

om elever som blir stressade och pressade av tidtagningen som vanligen används i 

automatiseringsträningen för att se om eleverna klarar kriterierna för om kunskapen 

automatiserats. Matematiklärare beskrev att elever blev knäckta och tappar sitt självförtroende 

när de gång på gång misslyckas att räkna klart alla givna uppgifter på den utsatta tiden. Man 
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såg att det ledde till att eleverna tappar sitt intresse för matematiken och att det till och med 

kunde skapa ångest hos eleverna, kallat matematikångest. Dessa problem rapporterar även 

forskare om (Ashcraft, 2002; Ramirez et al., 2013; Boaler, 2015; Maloney et al., 2015; Sorvo 

et al., 2017).  

 

Forskning (Sorvo et al., 2017) visar att en tredjedel av eleverna i Finland drabbas av 

matematikångest, man kan anta att den siffran kan gälla även för Sverige. Ofta handlar 

matematikångesten om att utföra beräkningar i huvudet som exempelvis beräkna enkla 

multiplikationsuppgifter. Om eleverna istället får möjlighet att lära sig dessa, alltså 

automatisera multiplikationsuppgifter på ett lämpligt sätt, utan tidtagning och press, kanske 

det kan leda till att eleverna inte drabbas av matematikångest, blir knäckta och förlorar 

självförtroende i lika stor utsträckning.  

 

  

4.3.2 Matematiklärares arbete med automatisering 

På vilket sätt bör då automatiseringsträningen ske? Självfallet beror det på vilken elevgrupp 

man arbetar med för tillfället eftersom vi är skyldiga att anpassa undervisningen utefter varje 

individs förutsättningar och behov (Skolverket 2016a). Alla automatiseringsmetoder passar 

inte alla elever. För att möjliggöra anpassad undervisning, i det här fallet 

automatiseringsträning, efter varje elevs behov bör matematiklärare vara flexibla och inneha 

och använda sig av en omfattande metodbank med varierande metoder för en lyckad 

automatiseringsträning.  

 

I motsats till många forskare, som oftast förespråkar och undersöker enbart en 

automatiseringsmetod, anser matematiklärarna i undersökningen att det mest framgångsrika är 

att kombinera olika metoder när eleverna ska automatisera multiplikationstabeller, allt för att 

kunna individanpassa undervisningen. Tillika visar Woodward (2006) i sin undersökning att 

det är fördelaktigt om eleverna kombinerar arbetet med arbetsblad på tid med att lära sig olika 

strategier för att beräkna och minnas multiplikationstabeller. Woodwards undersökning tyder 

på att de elever som fick lära sig strategier samtidigt som de arbetade med det klassiska 

arbetsbladet på tid bevarade kunskapen, medan de elever som inte fick lära sig strategier utan 

enbart arbetade med arbetsbladen inte kunde bevara sin kunskap över tid. För att bevara 

kunskapen måste kunskapen lagras i långtidsminnet (Bentley & Bentley, 2016). Även om 

kunskapen lagrats avtar minnet enligt en regelbunden funktion beroende av tiden (Klingberg, 

2011), vilket innebär att kunskapen glöms bort om den inte repeteras och används 

regelbundet. Att kombinera automatiseringsträningen eller själva ”nötningen” med att lära ut 

olika beräkningsstrategier verkar alltså vara framgångsrikt för att få kunskapen att bestå. Trots 

det är det endast en bråkdel av matematiklärarna i undersökningen som nämner att de arbetar 

med förståelse och beräkningsstrategier för att automatisera multiplikationstabeller. 

Matematiklärarna erbjuder snarare olika metoder som alla fokuserar på själva ”nötningen”, 

färdighetsträningen, istället för att låta eleverna lära sig beräkningsstrategier, söka mönster 

och analysera tabellernas struktur.  

 

Den populäraste metoden i undersökningen, som användes av flest matematiklärare, är inte 

helt oväntat att använda spelbaserade digitala verktyg för färdighetsträning. Här får eleverna 

direkt feedback och måste korrigera sitt svar för att komma vidare i spelet vilket gör att man 

till hög grad kan undvika problemet med att elever lagrar fel eller fler ”korrekta” svar på en 

uppgift i sitt långtidsminne vilket Bentley & Bentley (2016) varnar för. Eleverna känner också 

igen och uppskattar ofta spelbaserade digitala verktyg vilket gör dem mer motiverade till att 

lära sig (Ashman & Elkins, 2009, refererad i Main & O’Rourke, 2011). Enligt 



 33 

matematiklärarna i undersökningen tycker eleverna också om icke digitala spel, alltså 

kortspel, brädspel och lekar för att befästa tabellkunskaperna. Svårigheten med dessa spel är 

huruvida eleverna får korrekt feedback och får eventuella fel korrigerade om inte 

matematikläraren är med och spelar. Det finns alltså en risk att eleverna befäster felsvar om 

de lämnas att spela på egen hand.   

 

Precis som forskare (bl.a: Knowles, 2010; Parkhurst et al., 2010; Poncy, Skinner & Axtell, 

2010) använder många matematiklärare i undersökningen tidtagning för att kontrollera om 

tabellkunskaperna automatiserats samt vid själva inlärningen. Är det verkligen nödvändigt? 

Vilken funktion fyller tidtagningen mer än som en kontroll om eleven är tillräckligt snabb på 

att räkna de givna uppgifterna? Boaler (2015) menar till och med att det är skadligt för 

eleverna att utsättas för tidtagningen. Eleverna blir stressade och pressade vilket kan leda till 

begynnande matematikångest.   

 

Ny forskning (Sorvo et al., 2017) vittnar om att matematikångest hos barn är vanligt 

förekommande. Hela en tredjedel av de finska eleverna rapporterar ångestkänslor över 

matematikrelaterade uppgifter och aktiviteter och matematikångesten förekommer redan i 

första och andra klass (Sorvo et al., 2017; Ramirez, et al., 2013). Samtidigt beskriver 

kursplanen att matematikundervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar intresse för 

matematik och tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang” 

(Skolverket, 2016a, s. 55). Någonstans har det gått fel. Istället för att eleverna ska blir 

intresserade och stärkta av matematiken skapar den istället ångest och oro. Matematikångest 

leder till att eleverna blir begränsade i sina fortsatta liv eftersom personer med 

matematikångest ofta väljer bort utbildningar och karriärval där matematiken är framträdande 

(Ashcraft, 2002). Med dagens digitalisering kommer matematik och logik vara viktiga 

komponenter i framtida yrken. Hur ska man då göra för att avdramatisera matematiken och 

visa att det inte alls behöver vara svårt och krångligt och istället göra matematikinlärningen 

lustfylld snarare än ångestfylld?       

 

Ernest (2007) hävdar att matematik är känt som ett ämne som det är svårt att lyckas i, att det 

skulle vara den allmänna uppfattningen. Om det är den allmänna uppfattningen är det inte så 

konstigt om eleverna redan vid skolstart tror att matematik är svårt och är oroliga inför 

matematiklektionerna. Rädsla och oro över matematik skapar en blockering i arbetsminnet 

vilket medför att eleven inte kan utnyttja sin fulla kapacitet vid beräkningar (Ashcraft, 2002). 

Då blir matematiken svår. Maloney et al. (2015) visar att yttre omständigheter såsom 

föräldrarnas oro över matematik påverkar eleverna negativt. Om hela samhället oroar sig över 

matematik kommer också våra barn att göra det och i värsta fall utveckla matematikångest. 

Samhällets åsikter är svåra att påverka på kort sikt men det kanske är nödvändigt att göra som 

ett antal matematiklärare i undersökningen föreslår: se till att all matematikundervisning sker i 

skolan med stöd av en utbildad matematiklärare. 

 

 

4.4 Praktisk tillämpning 

Arbetet kan användas av blivande matematiklärare eller redan verksamma matematiklärare 

som underlag för att skapa sin egen uppfattning om hur man kan eller bör arbeta med 

automatisering av multiplikationstabeller i sin undervisning. Detta examensarbete kan utgöra 

en plattform av information i bildandet av sin egen uppfattning, eftersom man samlat både 

vad forskningen säger om ämnet samt resultatet av undersökningen om redan verksamma 

matematiklärares uppfattning i frågan. Arbetet innehåller även förslag på ett antal 
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framgångsrika metoder som matematiklärare använder i det dagliga arbetet samt även vad 

forskning säger om de olika metoderna samt konsekvenser av att använda just dessa. 

Examensarbetet kan utgöra en grund, ett startpaket, i skapandet av den egna metodbanken.   

 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom det framkom i den här undersökningen att de flesta matematiklärare anser att 

automatisering av multiplikationstabeller är nödvändigt skulle det vara intressant att utföra 

undersökningen i större skala för att se vad de svenska matematiklärarna anser och hur de 

arbetar med automatiseringsträning. Vilka automatiseringsmetoder är det fördelaktigt att 

kombinera i undervisningen och vilka metoder bör man undvika?  

 

Det skulle också vara intressant att undersöka hur utbredd matematikångesten är i de svenska 

skolorna. Trots att Finland rapporterats som ett land med låg matematikångest visar en ny 

undersökning (Sorvo et al., 2017) att en tredjedel av de finska eleverna kände oro över 

matematik. Hur ser det då ut här i Sverige där det är allmänt känt att matematik är svårt?  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Följebrev 

 
 

Matematiklärares uppfattning om automatisering av multiplikationstabellerna. 

 

Jag heter Therese Gunnarsson och utbildar mig till Grundlärare för årskurs 4 - 6 vid 

Högskolan i Gävle. 

Jag skriver nu mitt examensarbete på 30 hp inom matematik med ämnesdidaktisk inriktning. 

Denna enkät kommer att vara mitt primärmaterial. 

Jag kommer i mitt arbete att undersöka matematiklärares uppfattning om automatisering av 

multiplikationstabellerna.  

Deltagandet är frivilligt och tar ca 5 minuter. Det går att hoppa över frågor. 

Du kommer att vara anonym. 

Om du önskar mer information om undersökningen kontakta mig gärna på 

xxxx@student.hig.se Tack för att du tar dig tid!  
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Bilaga 2  

Enkät 

 

1. Din ålder 

□ 18 - 25 år 

□ 26 - 35 år 

□ 36 - 45 år 

□ 46 - 55 år 

□ 56 - 65 år 

□ Över 65 år 

 

 

2. Du är 

□ Kvinna   

□ Man 

□ Annat/vill inte svara 

  

 

3. Hur länge har du arbetat som matematiklärare? 

□ Nyexaminerad   

□ 1-4 år 

□ 5-10 år 

□ 11-20 år 

□ 21-30 år 

□ Över 30 år 
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4. På vilken nivå undervisar du matematik just nu? 

□ Förskoleklass  

□ Lågstadiet   

□ Mellanstadiet   

□ Högstadiet   

□ Gymnasiet 

□ Högskola/Universitet   

□ Vuxenutbildning 

□ Undervisar inte just nu 

 

 

5. Har du behörighet att undervisa i matematik på din nivå? 

□ Ja  

□ Nej 

□ Vill inte svara 

 

 

6. Är du förstelärare i matematik? 

□ Ja   

□ Nej 

□ Vill inte svara 
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7. Automatisering innebär att kunna svara på rutinuppgifter, i exempelvis 

multiplikation, snabbt och rätt utan betänketid, utan att behöva räkna ut svaret. 

Anser du att det är nödvändigt att eleverna automatiserar multiplikationstabeller? 

□ Ja  

□ Nej 

□ Kanske/Vet ej 

 

 

8. Varför anser du att det är nödvändigt att eleverna automatiserar 

multiplikationstabeller? 

 

 

  

 

 

 

 

9. Varför anser du att automatisering av multiplikationstabeller inte är nödvändig? 
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10. Vilka tabeller anser du att eleverna bör automatisera? (fler val möjligt) 

□ 0 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 

□ 6 

□ 7 

□ 8 

□ 9 

□ 10 

□ 11 

□ 12 

□ 13 

□ 14 

□ 15 

□ Ingen 
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11. När, i vilken årskurs, anser du att eleverna bör ha automatiserat de 

multiplikationstabeller du kryssade för i föregående fråga? 

□ Förskoleklass   

□ Åk 1 

□ Åk 2 

□ Åk 3 

□ Åk 4 

□ Åk 5 

□ Åk 6 

□ Åk 7 

□ Åk 8 

□ Åk 9 

□ Gymnasiet 

□ Eleverna behöver inte automatisera multiplikationstabellerna 

 

 

12. Använder du dig av en särskild metod eller material vid inlärningen av 

multiplikationstabellerna? 

□ Ja   

□ Nej 

□ Vet ej 

  

13. Vilken/vilka metoder och material använder du? 
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14. Varför använder du just dessa metoder och material? 

 

 

 

 

  

 

 

15. Känner du till någon framgångsrik automatiseringsmetod som du planerar att 

prova? 

 

 

  

 

 

 

 

16. Avsätter du lektionstid för multiplikationsträning? 

□ Ja 

□ Nej 
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17. Hur ofta har du multiplikationsträning med din klass/grupp? 

□ Aldrig   

□ Varje dag 

□ Någon gång i veckan     

□ En gång i veckan      

□ En gång i månaden 

□ Som intensivträning 1 gång per läsår   

□ Som intensivträning 1 gång per termin     

□ Som intensivträning 2 gånger per termin 

□ Annat 

 

 

18. Hur testar du elevernas tabellkunskaper? (fler val möjligt) 

□ Skriftlig diagnos 

□ Skriftlig diagnos på tid   

□ Muntligt prov 

□ Muntligt prov på tid    

□ Testar inte alls 

□ Annat 

 

 

19. Ger du multiplikationstabellerna som läxa? 

□ Ja 

□ Nej 
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20. Av vilken anledning ger du multiplikationstabellerna som läxa? 

 

 

  

 

 

 

21. Av vilken anledning ger du inte multiplikationstabellerna som läxa? 

 

 

  

 

 

 

22. Finns det något du vill tillägga om din uppfattning om automatisering av 

multiplikationstabellerna? 

 

 

 

  

 

 

23. Kan du tänka dig att ställa upp på en kort intervju via Skype med fördjupande 

frågor om automatisering av multiplikationstabellerna? 

□ Ja 

□ Nej 

  

24. Tack för att du kan tänka dig att ställa upp på en kort intervju! 

Skriv namn och mejladress nedan så kontaktar jag dig om det blir aktuellt. 
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Bilaga 3 

Inlägget med länken i Facebookgrupperna 
 

Hej alla matematiklärare! 

 

Jag utbildar mig till Grundlärare för årskurs 4 - 6 vid Högskolan i Gävle. Just nu skriver jag 

mitt examensarbete på 30 hp inom matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Jag kommer i 

mitt arbete att undersöka matematiklärares uppfattning om automatisering av 

multiplikationstabellerna. Jag skulle bli väldigt glad om ni kunde tänka er att avvara 5 minuter 

och svara på några frågor.  

Jag postar en länk till enkäten här: [länk] 


