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Sammanfattning:  

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka elevernas inställning till den grundläggande 

tabellträningen i skolan och huruvida de genom olika träningsmetoder kan förbättra sina 

resultat. 

Undersökningen bygger på en elevenkät, ett förkunskaps- och ett uppföljningstest, som 

eleverna fått genomföra under tidspress, samt intervjuer med några elever och inblandade 

lärare. 

Resultatet visar att de flesta elever har en god inställning till tabellträningen i skolan och att 

träningsmetoderna, trots sina likheter och olikheter, medförde att de flesta eleverna lyckades 

förbättra sina resultat.   

Slutsatserna är att majoriteten av eleverna i den här undersökningen har en god inställning till 

tabellträningen och när dessa elever själva fick välja den träningsmetod de trivdes bäst med, 

presterade de ett bättre resultat på kunskapstestet.  
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1 INLEDNING 
I detta examensarbete har jag valt att undersöka elevernas inställning till och upplevelse av 

automatiseringsträningen för de grundläggande tabellkunskaperna, med anledning av 

resultatet av årskurs 3 nationella prov i våras. I det provet uppenbarades det vissa brister i 

elevernas förståelse för våra fyra räknesätt, vilket ledde mig in på detta spår. Jag kommer att 

presentera fyra olika metoder, förutom den muntliga metoden, som kan användas för att 

elever ska automatisera de grundläggande tabellkunskaperna. Jag har även tittat på elevernas 

inställning gentemot dessa metoder. Elevens självuppfattning av sin egen förmåga i 

korrelation med deras verkliga resultat på kunskapstesten, var ännu en aspekt, som jag ville 

titta närmare på, eftersom jag tror att självförtroendet hos eleven kan påverka dess prestation.   

Eleverna har fått göra två tabelltester under tidspress, svarat på en enkät där de fått redogöra 

för både sin egen uppfattning om den egna kunskapsnivån samt sin inställning till ämnet. 

Det jag tycker är intressant att titta på idag är huruvida tabellträningen fortfarande är relevant 

med tanke på att vi i dagens samhälle är omgivna av miniräknare, handdatorer och 

mobiltelefoner med inbyggda miniräknare. Detta kan medföra att det är svårare att motivera 

eleven till att vilja lära sig tabellerna, eftersom de kan anse tabellkunskapen som onödig. Men 

den är viktigt, eftersom du måste ha en grundläggande tabellkunskap, dels för att kunna utföra 

de enklaste överslagsräkningarna och dels för att kunna avgöra rimlighet i de resultat som du 

erhåller av hjälpmedlen som finns till hands idag, men även för att kunna effektivisera ditt 

användande av dessa hjälpmedel (Hedrén 2000).  

Det är många aspekter i det här momentet som är intressanta. Bl.a. vilka attityder eleven har 

till tabellträningen, hur eleven lär sig tabellerna, vilka ämnesdidaktiska metoder som används, 

hur eleven tänker, vilket material som finns till förfogande, vilka svårigheter eleven upplever 

samt hur mycket lärarens ambition och engagemang influerar och påverkar elevens faktiska 

inlärning, samt attityd till träningsmetoderna. Detta arbete hade kunnat skenat iväg och blivit 

en stor forskningsrapport, varpå en avgränsning blev att i huvudsak titta på elevernas 

inställning till metoderna och hur deras självuppfattning om sin egen kunskapsnivå i relation 

till deras prestation och resultat förhåller sig.    

Eftersom var och en lär på sitt sätt, menar jag, att alla elever kanske inte lär bäst genom en 

och samma metod. Jag anser, att man som lärare, måste kunna presentera olika metoder för att 

eleverna själva ska känna att de kan tillgodose sig kunskapen, på för dem, det effektivaste 

sättet. Av den anledningen har jag medvetet valt ut fyra olika metoder som jag har testat och 

undersökt. Dessa metoder är: arbetsblad med olika övningar runt tabellkunskaper, lådkorten, 

datorn och då syftar jag främst på websidan http://mult.se där eleverna kan träna på 

multiplikationstabellen, och sist men inte minst hade de även de s.k. ”fiskarkorten” som jag 

kom i kontakt med på en föreläsning i matematik ” Muntlig matematik” arrangerad av min 

partnerskolas arbetsgrupp i matematik.  

1.1 Bakgrund  

I skolan finns det många moment av undervisningen som verkar vara självklara moment för 

lärare. Automatiseringen av kunskapstabellerna är inget undantag, men då man tittar närmare 

på det momentet står det inte så mycket om det i litteraturen, som var väntat att finna. 

Mätningar av attityden till ämnet matematik har gjorts i omgångar i de stora PISA 

undersökningarna men även i separata attitydundersökningar som utförts av skolverket. 

 

http://mult.se/
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1.1.1 Läroplanen (Lpo94) 

Vårt offentliga skolväsende i Sverige bygger på vår demokratis grunder. Det är regeringen 

som genom Skollagen (1985:1100) bestämt att verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med Sveriges grundläggande demokratiska värderingar. Där står också att 

utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 

2 §). Normen för denna likvärdighet anges i de nationella målen.  

Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. Det finns tre 

läroplaner för våra olika skolformer; (Lpfö98), som gäller för förskolan, (Lpo94), som gäller för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem och (Lpf94), som gäller för de 

frivilliga skolformerna.  

Läroplanen är indelad i olika huvudområden som t ex mål och riktlinjer, normer och värden, 

kunskaper, betyg och bedömning, m.fl. Inom varje huvudområde anger läroplanen mål och 

riktlinjer för arbetet. Målen i sig är uppdelande i mål som skolan ska sträva mot att eleverna 

uppnår samt mål som skolan ska se till att eleverna minst har uppnått när de gått ur skolan.   

Bland kunskapsmålen som skolan ska sträva mot, i vår nuvarande läroplan (Lpo94) för det 

obligatoriska skolväsendet, står att läsa följande: 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

 • utvecklar sitt eget sätt att lära, 

 • utvecklar tillit till sin egen förmåga,[…] 

 • tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och 

få beredskap för livet, […] 

Bland kunskapsmålen som skolan ska se till att eleven uppnår står följande: 

• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet, 

I vår läroplan under skolans värdegrund finns definitionen av en likvärdig utbildning där det 

står att läsa följande:  

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” 

 

1.1.2 Kursplanen för Matematik 

Kursplanen för matematik bygger på och utgår från läroplanen, men den är mer 

ämnesspecificerad i målen. Kursplanen tar upp syftet med ämnet och dess roll från grundskola 

upp till gymnasienivå samt motivet till att ämnet ingår i utbildningen. Här finns inte några 

detaljer på hur arbetet ska genomföras, utan enbart vilka mål skolan ska sträva mot att eleven 

når genom hela sin skolgång genom grundskolan, samt vilka mål som eleven lägst måste 

uppnå.  

Mål att sträva mot är generella och gäller för grundskolans alla årskurser och underlättar 

planeringen för lärarna så att de kan arbeta mot ett gemensamt mål. Här står bland annat att 

skolan ska sträva mot att eleverna: 

”– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,” 

 



 3 

De mål eleven lägst ska uppnå specificerar vad som är lägsta godkända kunskapsnivå. Dessa 

mål är ett krav som skolan ska garantera varje elev att nå, för att ge dem tillräcklig kunskap 

och säkra en likvärdig utbildning oavsett vilka förutsättningar eleven har från början.  

För eleverna i årskurs 3 gäller bland andra detta lägsta uppnående mål vad gäller räkning med 

positiva heltal: 

”- kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom 

heltalsområdet 0-20…”   

För eleverna i årskurs 5 gäller bland andra dessa uppnående mål när det gäller räkning med 

naturliga heltal: 

” – ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal…,  

   – förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division…, 

   – kunna räkna med naturliga tal – i huvudet,…” 

Slutligen i årskurs 9 gäller bland andra dessa uppnående mål vid räkning av heltal: 

” – ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal… 

– ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga 

tal…” 

1.1.3 Tabellträningsmetoderna 

Lådkorten är uppbyggda som en kortlek där det finns tre rutor (s.k. lådor) varav det i två av 

dem finns siffror angivna. Det kan antingen vara de ingående talen där summa eller skillnaden 

inte finns angivet, eller så saknas något av de ingående talen men summan eller skillnaden är 

angiven. Inga andra tecken som kan tänkas störa tankegångarna finns representerade på 

korten.  

 

 

 

 

 
Bild 1: Visar lådkortens uppbyggnad (en talfamilj), Additions-/Subtraktionskorten  

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2: Visar lådkortens uppbyggnad (en talfamilj). Multiplikations-/divisionskorten 

Barnen som tränade med dessa lådkort var motiverade och engagerade i sin egen inlärning. 

De kunde muntligt redogöra för sina tankegångar och jag upplevde att de hade nått en god 

matematisk medvetenhet.  Genom att ge barnen en god insikt om sin egen tankeprocess ger 

man dem ett bra verktyg till att följa sin egen matematiska utveckling och de kan själv se sina 

egna framsteg, vilket bidrar till att öka deras självförtroende inom matematiken (Ljungblad, 

2001). 
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Datorn (www.mult.se) är en webbsida på nätet där barn i olika åldrar kan gå in och träna sin 

multiplikationstabellkunskap på tid. Den visar både med siffror och visuellt med block vilket 

talet är. En nackdel är att den inte visar när produkten är fel på annat sätt än att man får 

fortsätta gissa tills man lyckats ”hitta rätt” produkt. Man kan välja vilken tabell man vill träna 

eller så tränar man alla tabeller på samma gång. Man tävlar mot sig själv hela tiden vilket kan 

motivera lusten att bli bättre, eftersom programmet är självrättande och man får resultatet på 

en gång. Ett par lärare uttryckte en avsaknad att det inte fanns liknande sidor för de övriga 

räknesätten. 

 

        
  
Bild 3: Visar utseendet på webbsidan www.mult.se  (hämtad 2009-11-10)  

Tabellkorten de sk. ”Fiskarkorten” består av olika uppsättningar kort uppdelade på de olika 

tabellerna, där både siffror och symboler är utskrivna förutom resultatet. 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Illustrerar tabellkortens (fiskarkortens) utseende för de olika räknesätten. 

Varför de kom att kallas för ”fiskarkort” har att göra med att eleverna fick göra egna små 

askar i papper som de fick förvara dem i. När de sedan tränade så ”fiskades” korten upp ur 

asken – därav uppkom detta namn. En del lärare kallar dem enbart för tabellkort. Dessa kort 

kunde de antingen träna på en och en eller två och två. Ibland tävlade de med sig själva eller 

mot varandra genom att ta tid. De kort som de var tveksamma på lades åt sidan för att inte 

förlora värdefull tid med att behöva tänka. Sedan kunde de träna extra på de kort som de 

tvekat på, för att förbättra sin automatisering. Då eleven känner att han eller hon kan 

tabellerna kollar läraren av, genom förhör, att alla tabellkorten verkligen är automatiserade.  

Tabellerna är uppdelade i två svårighetsgrader t ex. i multiplikationstabellen ingår endast 

tabellerna 2,3,4 och 5 i den första nivån medan den andra nivån även har tabellerna 6,7,8,9 

och 10. 

Arbetsbladen som eleverna tränade tabellerna med var hämtade från en webbsida 

(http://www.lektion.se). Det var olika arbetsblad beroende på vilken tabell de arbetade med. 

Det vanligaste arbetsbladet var instruktioner för ett tärningsspel, där man satt två och två och 

slog två tärningar T10 (dvs. tärningar med tio sidor) dessutom hade de en varsin färgad penna 

och fyllde i ett rutsystem där alla produkterna/summorna fanns representerade. Den som hade 

flest ifyllda rutor vann spelet. 

Den muntliga metoden går ut på att en motpartner säger en talkombination ur den tabell man 

tränar och man själv snabbt ska leverera svaret. Eleverna kan arbeta två och två, med en 

förälder på hemmaplan eller så ropar läraren ut olika talkombinationer till klassen och de får 
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tävla mot varandra. Antingen levererar de svaret muntligt eller så får eleverna skriva ner 

svaret på ett papper. 

1.2 Litteraturgenomgång 

I den här litteraturgenomgången kommer jag att behandla tidigare forskning och ta upp en del 

av vad grundläggande matematik och tabellkunskap är samt dess betydelse. Jag kommer att 

ge exempel på internationella/nationella studier och vad de säger om svenska elevers 

prestationer vad gäller tabellkunskaper i de fyra räknesätten och attityder till skolämnet 

matematik. 

1.2.1 Grundläggande matematik 

Det är inte många ämnen som kräver lika mycket förförståelse och förkunskaper som ämnet 

matematik. Trots detta har skolans matematik brutits ner i beståndsdelar och teoretiserats så 

hårt att det har lett till att det har hamnat långt ifrån vår vardagsmatematik. Av den 

anledningen är det många elever som inte klarar av att ta till sig skolans matematik, eftersom 

de inte kan se kopplingen mellan sin egen vardagsmatematik, som de tillämpar praktiskt 

dagligen, till skolans teoretiserade matematik. (Löwing & Kilborn, 2002) 

Matematiska beräkningar använder vi oss av både i vårt vardagsliv samt i vårt yrkesliv.  

Begrepp, modeller och metoder ifrån matematiken nyttjas såväl i samhälleliga såsom i 

vetenskapliga verksamheter. Det ökar vårt självförtroende och vår kompetens för att kunna 

delta i samhällets olika beslut, som är en demokratisk rättighet. (Skolverket, 2003) 

De baskunskaper som krävs för att klara av matematiken är indelade i två områden. Dels 

bygger det på hur man rent konkret löser olika typer av problem genom, en för sig, förenklad 

metod. Dels bygger matematiken på specifika tidigare kunskaper och erfarenheter dvs. 

matematiken är kumulativt uppbyggd. (Löwing & Kilborn, 2002) 

Redan tidigt i åldern kan barn addera två mindre mängder av föremål genom att föra samman 

mängderna och sedan räkna alla föremålen tillsammans. Men vid större mängder blir denna 

metod tidsödande. Då kommer nästa steg, att utgå från den ena mängden och fortsätta med 

den andra mängden, snart når de ytterligare ett steg i utvecklingen dvs. att barnen utgår från 

den större mängden och räknar vidare. Viktigt i det här steget är att man ger barnen utrymme 

att upptäcka den kommutativa räknelagen för addition. Denna räknelag blir oerhört viktig 

senare vid huvudräkning och absolut vid algebraräkning. (Löwing & Kilborn, 2002) 

En viktig del i barns förståelse av talbegreppet är den additiva del-helhetsaspekten, dvs. att 

känna till de ingående talen av ett tal. T ex. i talet åtta ingår talen 5 och 3 samt 4 och 4 men 

även talen 2 och 6. Denna förståelse är avgörande för barns senare utveckling av olika 

beräkningsstrategier. Den multiplikativa del-helhetsaspekten av talbegreppet är en ofta 

negligerad del i matematiken. Det vill säga, att känna till delarna i helheten till exempel att i 

talet 12 finns talen 4 och 3 men även talen 2 och 6. När begreppet proportionalitet behandlas i 

undervisningen har förståelse för denna aspekt visat sig vara särskilt betydelsefull,. 

Centralt för elevers förståelse av talbegreppet, är begreppet platsvärde, som är förknippat med 

vårt positionssystem. Detta visar sig speciellt vid subtraktioner, som kräver växling mellan 

olika talsorter. (Skolverket, 2008) 

Vikten av att tala matematik i klassrummet, har man läst om mycket i litteraturen. 

Matematiken är inte en enmanssport utan i matematiken ska man interagera med andra för att 

nå förståelse. Vygotskij framhåller hur viktig kommunikationen är för lärandeprocessen. Han 
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menar att kopplingen mellan språket och tanken är en levande process och den gäller även för 

matematiken. Vygotskij hävdar också att barn med en försenad språkutveckling kan hindras 

från att utveckla det logiska tänkandet och med det också begreppsbildningen. Detta visar på 

innebörden av hur stor språkets betydelse är, för utvecklingen av matematiska tankestrukturer, 

menar han. Piaget anser att barnen har olika stadier av utveckling för sitt logiska tänkande, 

som är helt avhängigt barnets fysiska ålder. Har inte barnet nått en viss ålder så är det inte 

mentalt moget att klara av nästa utvecklingsstadie för sitt logiska tänkande.(Malmer, 2002)   

1.2.2 Grundläggande tabellkunskap 

Automatisering är i mångt och mycket huvudräkning och det är något som Malmer (2002) 

anser att skolan absolut inte får negligera i undervisningen. Huvudräkningen menar hon är att 

betrakta som en ”konst” av den anledningen, att den ger utrymme för både kreativitet och 

fantasi. Hon påpekar även att de flesta idag har insett vikten av huvudräkning. Det allt 

vanligare brukandet av tekniska hjälpmedel, där man ibland snabbt, genom överslag, ska 

kunna sortera bort orimliga resultat, påvisar vikten av hur nödvändigt det är att kunna de 

grundläggande kunskapstabellerna. Orimliga resultat kan t ex genereras av ett enkelt feltryck 

på miniräknaren eller helt enkelt pga att man valt fel räknestrategi för hjälpmedlet.  

Enligt Levander (2009), har vår hjärna en inlärningsförmåga och minneskapacitet som är 

obegripligt stor, men den har även sina begränsningar. Hjärnan kan maximalt hantera sju 

informationskanaler aktivt samtidigt och i praktiken är det färre. Den mesta hanteringen sker 

med automatik och hjärnan är uppdelad med två olika minnesfunktioner. En del är vårt 

långtidsminne, härifrån sker många av våra automatiserade handlingar som t ex att gå, tala 

men även de mödosamt inövade matematiktabellerna lagras här. Dessa automatiserade 

handlingar tar inte kraft och energi från våra mer uppmärksamhetskrävande uppgifter, som 

sker med vårt korttidsminne. Lösningen på detta är att hjärnan arbetar på två nivåer, en 

bakgrundsnivå (långtidsminne) och en aktiv nivå (korttidsminne), jmfr. datorns hårddisk, där 

informationen lagras, och dess arbetsminne, som används vid de aktiva programmens körning 

men inte för lagring.  

Unenge, Sandahl & Wyndham (1994) uppger att forskarna är samstämmiga i övertygelsen om 

att korttidsminnet normalt kan rymma från fem till nio ”bollar” samtidigt. En 

huvudräkningsuppgift, som inte finns lagrad i långtidsminnet, kan då vara besvärlig för en 

elev om han/hon inte fått hjälp med någon bra strategi, som minskar antalet deluppgifter i 

korttidsminnet.  

Sterner & Lundberg (2002) slår fast att de elever som har god kunskap i och behärskar enkel 

aritmetik klarar av att hämta alla basala fakta från långtidsminnet utan några problem. De 

menar vidare, att denna kompetens, som är mycket viktig, underlättar den fortsatta 

utvecklingen av deras mer komplexa matematiska kompetens. Desto mer erfarenheter eleven 

har anskaffat sig, desto mer ökar sannolikheten att de klarar av att hämta talfakta direkt ur 

långtidsminnet.  

Även Bentley tar upp detta fenomen i sin rapport med dessa ord: 

När till exempel stegvis beräkning eller kompensationsberäkning används, så ökar belastningen, 

men när talfakta används blir belastningen låg eller ingen alls. […]Om elever inte har utvecklat 

talfakta, så belastas deras arbetsminne i högre grad vid beräkningar. Detta gör att 

uppmärksamhet inte kan riktas mot mycket annat än själva beräkningen. Om undervisningen 

behandlar exempelvis ett geometriskt innehåll och en beräkning ingår, så kommer de elever, 



 7 

som inte utvecklat talfakta, att behöva lägga en stor del eller hela sin uppmärksamhet på själva 

beräkningen och liten eller ingen alls på det geometriska innehållet. (Skolverket, 2008, s.18)  

Det kommer krävas mer kapacitet av vårt korttidssminne, när vi stöter på nya problem, om vi 

inte har en tillräcklig mängd inövade handlingar lagrade i vårt långtidsminne, vidhåller 

Levander (2009). Eftersom det aktiva korttidsminnet då får fler uppgifter att hantera leder 

således detta till att hanteringen tar längre tid och vilket gör oss sämre rustade inför dessa nya 

problemlösningssituationer, resonerar han.  

Även Unenge et al (1994) påpekar vikten av att de grundläggande tabellerna bör vara 

automatiserade. Han framhåller självklarheten i att multiplikationstabellen ska finnas lagrad i 

långtidsminnet, eftersom det är en given förutsättning för att behärska många olika variationer 

av beräkningar både exakt och som överslag. Detta hävdar han även gäller för division. 

Löwing & Kilborn (2002), betonar vikten av flyt i räkneproceduren när eleverna jobbar med 

problemlösning, för om de hela tiden blir tvungna att bryta sina tankeprocesser, för att till 

exempel utföra en enklare beräkning, stör detta deras tankeprocesser vid problemlösandet 

menligt.  

Det är även viktigt, anser Ljungblad (2001), att barnen förstår och kan se mönstret i våra 

räknelagar som tex. den kommutativa räknelagen för addition och multiplikation. Dvs. att 8+3 

= 3+8 och 3∙4 = 4∙3, då inser de plötsligt att det inte alls är så många tal i tabellerna som 

behöver tränas in.  

Unenge et al (1994) tillkännager, att det tidigare ofta var brukligt att lära ut multiplikations- 

tabellen genom en sorts ”rabbelmetod”. T ex att eleverna får lära sig ”fyrans tabell”, 

”femmans tabell” osv. Idag, påpekar han, att det skulle vara svårt att få något stöd för en 

sådan inlärningsmetod från gängse inlärningsforskare. Att bryta ut de olika tabellerna ur sitt 

sammanhang för att mekaniskt träna dem, ligger långt från kravet på ”det meningsfulla 

lärandet”, som det står i läroplanen, och erbjuder inte eleverna ett relevant syfte för sin 

träning. 

Magne (1998) tar upp vikten av att låta eleverna laborera med tabellerna för att upptäcka 

mönster, regler, räknelagar och kombinationer, som får dem motiverade att lära sig tabellerna. 

Han poängterar även att man inte behöver träna tabellerna i någon speciell ordning, men att 

man bör träna t ex division tillsammans med multiplikation eftersom de kompletterar varandra 

för taluppfattningen. Genom att låta eleverna, genom handlednig, få laborera med tabellerna, 

kommer de förhoppningsvis på egen hand, förutom att se mönster, även upptäcka att det 

egentligen inte är så många tal i tabellerna de behöver kunna, tack vare den kommutativa 

räknelagen. 

Även Malmer (2002) betonar vikten av att låta eleverna utarbeta sina egna tankestrategier. 

Hon menar, att om man, som lärare, går in för tidigt och stör i elevernas tankegångar, kan man 

förstöra mer än man hjälper eleven. I värsta fall kan eleven fastna i den modell, som läraren 

välmenande föreslår, och bli beroende av en tankemodell som eleven egentligen inte förstår. 

Det bästa anser hon är att man försiktigt möter eleverna och vägleder dem, men ändå låta dem 

behålla initiativet. 

1.2.3 Elevernas inställning till ämnet matematik och sin egen förmåga. 

I Skolverkets rapport nr 221 (Skolverket 2003) har de undersökt hur elevens tilltro till sin 

egen förmåga att lära påverkar deras inställning samt deras prestation i ämnet matematik. De 



 8 

menar att en god självtillit har en tendens att höja elevens prestation över elevens egna 

förväntningar likväl som en dålig självtillit på samma sätt kan sänka prestationen. Utifrån 

denna iakttagelse påpekar de att det är av stor betydelse vilken inställning eleven har till sig 

själv eftersom det påverkar hur eleven tar sig an skolarbetet.  

Undersökningen visade även hur betygen hängde samman med elevens prestationstillit. Den 

indikerade att de elever med god självkänsla hade i högre grad, men inte alltid, ett högre betyg 

och de med sämre självkänsla hade i de flesta fall lägre betyg. De anser att det är på sikt av 

stor vikt att man har en rimligt god självkänsla och tilltro till sin prestationsförmåga, eftersom 

detta motiverar eleven att fortsätta anstränga sig i sitt skolarbete. En ängslan att inte vara 

tillräckligt bra och duga i skolan beror inte enbart på låg självkänsla utan hit hör även de som 

inte har en god tilltro på sin egen förmåga. Den här prestationsängslan visar sig vara något 

vanligare bland flickorna. En bidragande orsak till detta enligt elevernas enkätsvar, var att de 

upplevde att det var för höga krav ställda på dem och det speciellt i ämnet matematik. 

(Skolverket 2003) 

Skolverket började med sina attitydundersökningar regelbundet redan 1993, men då ingick 

enbart årskurserna 7-9 och gymnasieskolorna. Inte förrän 2003 omfattades de yngre eleverna 

från årskurs 4-6 i dessa attitydundersökningar. Ett syfte med de här undersökningarna är att de 

ska komplettera den nationella uppföljningen och utvärderingen av svensk grund- och 

gymnasieskola genom att ge olika gruppers syn på, upplevelse av och attityd till skolan. 

Resultatet ska förhoppningsvis bidra till att ge signaler om vilka andra typer av 

undersökningar inom skolområdet som behöver göras. (Skolverket, 2007b)     

 I den undersökning, som utfördes av Skolverket 2003, gjordes en attitydundersökning bland 

de yngre barnen, i skolår 4-6, om deras attityd till skolan. Där framkom det, att det främst är 

elever med utländsk bakgrund och elever i årskurs 4 som tycker matematik är roligt av de nio 

skolämnen de fick bedöma. Undersökningen visade även att inställningen till skolan och 

skolarbetet skiljer sig mellan pojkar och flickor samt mellan årskurserna. Till exempel är det 

vanligare att elever i årskurs 4 och flickor trivs bra med skolan och bryr sig om skolarbetet än 

vad pojkar och elever i årskurs 6 gör. De flesta elever trivs bra med sina lärare. (Skolverket, 

2004b)  

I den attitydundersökning, som utfördes 2006 av Skolverket, framkom det att elevernas 

engagemang gentemot skolan har ökat sedan den tidigare undersökningen 2003. Den påvisar 

även brister vad gäller elevernas tilltro till lärarnas förmåga att engagera och motivera 

eleverna i skolarbetet, men ändå är eleverna positiva till lärarnas undervisning, 

förhållningssätt samt förmågor inom olika ämnen. Det har även skett en positiv utveckling 

vad gäller attityden gentemot skolan och skolarbetet. Det har skett en ökning av elever i de 

yngre åldrarna (skolår 4-6), som tycker om skolan och bryr sig om skolarbetet, men det är 

fortfarande skillnad mellan könen. Det är fortfarande fler flickor som ställer sig positiva till 

skolan och skillnaden är så stor som 10 procentenheter. (Skolverket, 2007b) 

1.2.4 Vad säger tidigare forskning och undersökningar? 

Nationella provet för årskurs 3 genomfördes under våren 2009 för första gången och det 

visade på brister. Enligt en artikel på skolverkets webbsida går att läsa följande: 

I matematik gjordes nio delprov. Eleverna nådde bäst resultat i delprovet om geometriska 

figurer, 93 procent uppnådde kravnivån. I delprovet om förståelsen för de fyra räknesätten 

klarade bara 73 procent av eleverna att uppnå kravnivån. Det är det delprov som sticker ut med 

de svagaste resultaten bland delproven. (Skolverket, 2009b) 



 9 

Sammanställningen visade även att flickor presterade bättre än pojkarna. Skolorna ska 

använda resultatet av detta till att göra medvetna insatser där brister har upptäckts. 

(Skolverket, 2009b) 

PISA är en internationell undersökning som syftar till att mäta i vilken grad elever i slutet av 

grundskolan har tillgodogjort sig de kunskaper och färdigheter, som är nödvändiga för ett 

komplett deltagande i samhällslivet. Genom prov mäter man kunskaper och färdigheter inom 

fyra olika områden. Matematik är ett av dessa områden som undersöks. Genom att delta i 

detta kan varje land upptäcka sina starka och svaga sidor, vilket, är meningen, ska leda till en 

förbättrad skola. PISA genomförs vart tredje år. 2006 deltog 57 länder och man väntar sig att 

2009 ska ännu fler länder delta. Under två timmar får eleverna arbeta med två olika typer av 

frågor, öppna och flervals frågor, som är relaterade till vardagsproblem. (Skolverket, 2 

007:306)  

År 2000 stod läsförståelsen i fokus och det var första året som Sverige deltog och de svenska 

eleverna låg över OECD-genomsnittet. Eftersom inte matematiken var i fokus kunde inte 

någon detaljerad kunskapsbild tas fram. Det framkom ändå i denna undersökning att svenska 

elever var bra på statistik och rumsuppfattning men sämre på algebra. Bland de svenska 

eleverna var det ingen större skillnad i resultaten mellan könen, förutom att pojkarna var mer 

intresserade av och har bättre självuppfattning i matematiken än flickorna. 

2003 stod matematiken i fokus. Nu låg Sverige lite över OECD-genomsnittet. I den här 

undersökningen framkom en tydligare och mer detaljerad bild över kunskapen i matematik. 

Fyra av fem svenska elever låg på en grundläggande kunskapsnivå. Här framkom att pojkarna 

marginellt låg bättre till kunskapsmässigt, men att flickorna var bättre på problemlösning. De 

svenska eleverna visar större intresse för och bättre självuppfattning i matematik 2003 än 

2000, jämfört med OECD-genomsnittet. 

2006 stod naturvetenskapen i fokus. Svenska elever hade presterat sämre men låg fortfarande 

över OECD-genomsnittet. Även denna undersökning visar fortfarande ett bättre resultat bland 

pojkarna men skillnaden är densamma som år 2000 och 2003. 

TIMSS – (Trends in International Mathematics and Science Study). Denna studie, som 

återkommer var fjärde år, undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i 

årskurserna 4 och 8. Resultatet av år 2007 undersökning visar att svenska elevers 

matematikkunskaper har sjunkit vid varje testomgång sedan starten 1995 i de tre mätningarna 

(1995, 1999, 2003) som Sverige ännu har deltagit i. I årskurs 4 presterar pojkar i genomsnitt 

något bättre än flickor i matematik. 

Enligt Bentley (2008), som är vetenskaplig ledare för en studie av matematikdelen i TIMSS, 

menar, att vår matematikundervisning är alldeles för läroboksbunden, vilket leder till mycket 

självstudier, i ett ämne där eleverna behöver diskutera för att nå full förståelse av begrepp och 

beräkningsprocedurer. Han anser därför att det är av stor vikt att lärarna ” prata matematik med 

eleverna för att upptäcka vad de inte förstår och prata om beräkningsprocedurer så att inte 

enskilda elever blir utlämnade åt sig själva.” Vidare anser han att det är viktigt för eleverna 

att de får bekräftelse på att de verkligen har förstått begreppen på rätt sätt.  

Eklöf (2006), som har tittat på motivationsgraden hos de elever som gjort TIMSS tester, 

tester, som inte påverkar elevernas betyg. Hon menar, att just eftersom de inte har någon 

individuell inverkan, har eleverna lägre motivation till prestation och gör inte sitt yttersta på 

dessa tester, som till exempel det nationella provet. Men å andra sidan borde de göra bättre 
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ifrån sig, eftersom det inte innebär någon prestationspress på dem. Då borde eleverna vara 

lugnare, mera avslappnade och ha bättre fokus på testet än de tester som inverkar på deras 

betyg, trots att de inte är maximalt motiverade.  

I en annan undersökning, utförd av Skolverket, där man undersökt vad som påverkar 

elevernas resultat i den svenska grundskolan, står att läsa, angående individualiserad 

undervisning: 

Sammantaget visar forskningen på att förändringar i riktning mot mer eget arbete inte gynnar 

elevernas kunskapsutveckling. I en sammanställning av forskning om individualisering i 

undervisningen (Vinterek, 2006) konstateras att en hög andel individuellt arbete får till följd att 

eleverna blir mindre engagerade i skolarbetet och att det finns samband mellan en ökad andel 

eget arbete och att eleverna uppnår sämre studieresultat. (Skolverket, 2009a, s.41) 

1.4 Frågeställningar 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1) Vad har eleverna för inställning till den grundläggande tabellträningen? 

2) Vad har eleverna och lärarna för inställning till de olika metoderna för tabellträningen? 

3) Visar den valda träningsmetoden någon skillnad i resultatet?  

4) Hur ser korrelationen mellan elevens självuppfattning och resultat ut? 
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2 METOD 
Metoddelen inleds med hur urvalet av undersökningsgruppen har gått till, sedan följer en 

presentation av vilka datainsamlingsmetoder som har använts i detta arbete och hur de har 

utformats. Därefter följer proceduren med en redogörelse för hur enkäten, kunskapstesterna, 

intervjuer och observationer har genomförts. Avslutningsvis i denna metoddel kommer en 

redogörelse över hur det insamlade materialet har bearbetats, analyserats och redovisas i detta 

arbete.  

2.1 Urval 

Lärarna har tillfrågats personligen och informerats om detta arbetets upplägg och de har 

godkänt att arbetet genomförs. För att uppfylla de forskningsetiska kraven informerades 

föräldrar och målsmän om syftet med undersökningen. Detta gjordes på föräldramötena för de 

klasser där det var möjligt. De fick med sig ett informationsbrev (bilaga 1) där det framgick 

tydligt vilka typer av undersökningar som skulle komma ifråga för eleverna och samt hur det 

insamlade materialet senare skulle hanteras. Där framgår även hur man kunde komma i 

kontakt med mig eller min handledare för vidare frågor. Med detta informtionsbrev fick de en 

lapp där de kunde skriva på om de godkände att deras barn deltog i undersökningarna. I de två 

klasser där föräldramötena krockat med annat lämnades informationsbrevet ut av respektive 

lärare.  

Undersökningen har genomförts i fyra olika klasser; inom årskurserna 3 till 5 på två olika 

centrala skolor i två mindre svenska landsorter. Dessa årskurser har avkodats och namnges i 

detta arbete som klass A, B, C och D. 

Efter insamlandet av föräldrarnas godkännande har två kunskapstester (ett förkunskapstest 

och ett uppföljningstest) och en enkät genomförts på samtliga elever i de fyra klasserna. 

Eftersom det endast var ett fåtal elever i varje klass som ej skulle delta gjordes övervägandet 

att alla elever, som var närvarande vid testtillfällena, har fått göra testerna, för att ingen elev 

skulle känna sig utpekad eller bli ifrågasatt av sina klasskamrater. De elevers tester och 

enkätsvar där godkännande från målsman inte funnits, har plockats ur före sammanställning 

och databearbetning. Intervjuer har genomförts med de fyra inblandade lärarna och sju av de 

äldre eleverna har handplockats för intervju. 

Av totalt 103 elever var det 81 elever, varav 49 flickor och 32 pojkar, som deltog i 

enkätundersökningen och av dessa var det endast 79 st giltiga resultat av kunskapstesterna 

som kunde användas. De elever, som inte hade föräldrarnas godkännande, har plockats ur 

innan databearbetningen. De elever som deltog, men inte i båda kunskapstesterna, har även de 

plockats bort från resultatet vid databearbetningen. Dessutom uppdagades det att några elever 

fuskat. Dessa resultat har också plockats ur, eftersom de resultaten skulle vara missvisande.  

Inga namn på lärare, elever eller skolor kommer att uppges i detta arbete. 

Inga individuella resultat kommer att redovisas i detta arbete. 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

Olika datainsamlingsmetoder har använts för att belysa de olika frågeställningarna för att 

kunna ge en så bred och varierad bild av resultatet som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Visar vilka datainsamlingsmetoder som svarar på vilken fråga. 

 

Enkäten (bilaga 2) är uppbyggd med fyra fasta svarsalternativ, för att kunna ge ett klarare 

utslag, men detta kan också begränsa försökspersonen, vilket man får ha i åtanke vid 

bearbetningen av datan. De fasta svarsalternativen till frågorna sattes till:  bra, ganska bra, 

mindre bra och inte bra alls. Utifrån frågornas reflektiva natur var det inte lämpligt att ha ett 

helt neutralt alternativ. Detta alternativ togs bort efter en testomgång, som visade att 

majoriteten av eleverna valt det neutrala svarsalternativet. Enkäten, som är årskursanpassad, 

var tänkt att visa på vilken attityd eleverna har till skolämnet  matematik och tabellträningen, 

men även deras uppfattning om sin egen kunskap vad gäller de olika tabellerna. Enkäten 

följdes upp av en fördjupande intervju med några utvalda elever ur klass D.    

Med förkunskapstestet (bilaga 3), som är årskursanpassat, mättes vilken utgångspunkt 

eleverna stod på innan de började träna med sina olika träningsmetoder. På detta 

förkunskapstest fick de börja med att göra en egen bedömning över hur de skulle lyckas med 

testet. Den yngsta gruppen valde jag att exkludera. Efter en veckas tabellträning fick de göra 

om samma test igen, men då var frågan om hur de trodde sig klara av testet borttaget. Klass D, 

som hade tränat med olika metoder, fick här börja med att svara på vilken träningsmetod de 

använt inför eftertestet (bilaga 4). Testen för klasserna A, B och C var uppdelade i fyra 

kolumner, där kolumn ett och tre var additionsuppgifter och kolumn två och fyra var 

subtraktionsuppgifter. Klass B och C som testades på alla fyra räknesätt hade två sidor av fyra 

kolumner. På första sidan var det additionsuppgifter och subtraktionsuppgifter och på sida två 
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var det i kolumn ett och tre multiplikationsuppgifter och i kolumn två och fyra divisons-

uppgifter.  Klass D hade multiplikationsuppgifter på första sidan och divisionsuppgifter på 

andra sidan på sina tester. 

Vid klassrumsobservationerna har attityden gentemot kunskapstesten främst observerats.   

De inblandade lärarna intervjuades även de, för att undersöka huruvida deras inställning till de 

olika metoderna påverkar deras sätt att lära ut och varför de valde den metod de valt att 

använda i sin undervisning.  

2.3 Procedur 

Före undersökningarna kontaktades berörda lärare personligen där de informerades om syftet 

med och det tänkta förfarandet av undersökningen. En lärare kontaktades per telefon då denna 

bodde på annan ort. De visade stort intresse och var mycket tillmötesgående inför och under 

hela undersökningen.  

Datum för de olika testomgångarna bestämdes och anpassades för att inte störa elevernas 

invanda rutiner i allt för hög grad. I klass D blev det tre olika tillfällen, men i övriga klasser 

var det enbart två tillfällen inbokade, eftersom enkäten och förtestet kunde genomföras vid ett 

och samma tillfälle. 

2.3.1 Enkäten 
Vid genomförandet av enkäten (bilaga 2) har en kort presentation av syftet för examensarbetet 

presenterats för eleverna, samt har de även informerats om att den var frivillig och anonym. 

Koll har gjorts av närvaron för att se hur många som varit närvarande då enkäten var anonym. 

Alla elever har fått genomföra enkäten, för de elever som godkännande ej erhållits från 

målsmän, har enkäten markerats med ett diskret kryss, för att lätt kunna plocka undan dem 

innan sammanställningen.. 

2.3.2 Förkunskapstestet 
Förkunskapstestet (bilaga 3) genomfördes i helklass i klass D och  i klass C. I de andra två 

klasserna genomfördes testet i halvklass. Eleverna fick ange sitt namn och datum på 

kunskapstester, vilket gjorde det möjligt att plocka bort de elever som ej skulle deltaga i 

undersökningen, samt för att möjliggöra en individuell komparation mellan testerna. Alla 

närvarande elever i de utvalda årskurserna fick genomgå testerna, för att ingen skulle känna 

sig utpekad på något sätt, eftersom det endast var ett fåtal elever som ej beviljats deltaga i 

undersökningen. Eleverna informerades om hur testet skulle gå till, hur lång tid de fick på sig 

och att det inte förväntades av dem att de skulle klara av alla uppgifter inom tiden eftersom 

det var rejält tilltaget med antal uppgifter. Anledningen till att det var många uppgifter var för 

att se om de klarade av fler uppgifter under samma tid efter träningen av tabellerna samt även 

om det var någon skillnad i korrektheten i deras svar. 

Klass A testades i första (1-10) additions- och subtraktionstabellen, klass B och C testades i 

första (1-10) multiplikations- och divisionstabellerna men även i additions och 

subtraktionstabellerna (1 -19). Klass D testades i hela multiplikations- och divisionstabellerna. 

 

2.3.3 Eftertestet 
Det uppföljande eftertestet utfördes i största mån i hänsyn till att eleverna skulle ha lika 

många tillfällen att träna sina tabeller mellan testerna. I klass B lyckades inte detta fullt ut, 

eftersom det krockade med andra skolaktiviteter, så eftertestet  tidigarelades en dag. 
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Eftertestet var samma test som förkunskapstestet (bilaga 3) med skillnaden att klass D  fick 

redogöra för vilken träningsmetod de valt, eftersom de använde sig av flera olika metoder 

(bilaga 4). De övriga klasserna använde enbart ”sin” träningsmetod och således gjorde de 

enbart räkneuppgifterna på samma premisser som förtestet.  

2.3.4 Intervjuer 
Fyra lärarintervjuer (bilaga 5) genomfördes. Två av lärarna intervjuades muntligen och svaren 

antecknades. Försök gjordes att spela in intervjuerna med en digital videokamera, dock var 

ljudkvalitén dålig så de gick inte att avlyssna. De andra lärarna fick besvara samma frågor 

mailledes då tid och möjlighet inte fanns att utföra detta muntligt. Även sju elevintervjuer 

(bilaga 6) ur klass D genomfördes muntligen vid ett och samma tillfälle. Dessa svar 

antecknades eftersom inspelningsförsöket tidigare misslyckades. 

2.3.5 Observationer 
De observationer som genomförts har varit hur mottagandet i klassen varit då de informerats 

om testerna samt enkäten, hur reaktionen i klassen var då de fick veta att testerna skulle ske 

på en viss tid, under testet vid tidspress och mottagandet vid det uppföljande testet. Under 

testomgångarna har det även observerats hur många i klassen som fingerräknat. En tanke var 

här att hinna med att kolla av olika metoder vid tabellträningen hos två olika grupper genom 

videoinspelning, för att undersöka hur mycket av lärarens engagemang som påverkar eleven 

vid träningstillfället. Detta fick väljas bort då varken tid eller tillfälle för detta lyckades 

synkroniseras.  

2.4 Analysmetoder 

Analysen av enkäten står för besvarandet av frågeställning ett, detta kommer att utföras 

genom ett statistiskt förfaringssätt. Enkäten kommer att redovisas genom diagram (bilaga 7). 

Analys av elev- och de fyra lärarintervjuerna kommer att göras med en fenomenografisk 

ansats. Denna metod kommer att användas som en direkt konsekvens av att arbetets andra 

frågeställning är utformad för att undersöka variationen av elevernas och lärarnas 

uppfattningar om de olika metoderna för tabellträningen. Analys av observationerna och 

resultaten från kunskapstesten kommer även den att göras med en fenomenografisk ansats, för 

att försöka besvara frågeställning tre och fyra. Med den fenomenografiska metoden inriktas 

enligt Marton & Booth (2000) undersökningen inte på kunskaper och färdigheter utan på 

kvalitativa skillnader och likheter i människors sätt att erfara fenomen i omvärlden.  

Alla resultat efter kunskapstesterna har sammanställts i tabeller för att kunna redovisas i 

diagram. För att kunna göra någon jämförelse mellan klasserna, när de är olika stora, kommer 

resultaten att redovisas procentuellt för att få en så rättvis bild som möjligt, men även för att 

skydda enskilda elever. Normalt förfarande vid en redovisning av ett resultat på sådan här 

liten urvalsgrupp borde vara att redovisa dem med antal elever. Men för att skydda enskilda 

elever har jag valt att redovisa på en procentuell basis. Några elever har endast deltagit vid ett 

testtillfälle och dessa har då plockats bort ur undersökningen. Två elever har 

uppmärksammats med att fuska och deras resultat är då missvisande, vilket har gjort att även 

deras resultat har plockats ur vid sammanställningen. 

Ett försök till en komparativ analys har gjorts över hur testresultatet påverkades av de olika 

träningsmetoderna som klass D har nyttjat.  
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3 RESULTAT 

3.1 Elevernas inställning till tabellträningen 

Genom enkäten fick eleverna svara på vad de ansåg rent generellt om att träna på de 

grundläggande tabellerna, utan att de fått redogöra för vilken metod de använder eller på 

vilket sätt de tränar. Majoriteten av eleverna svarade att de ansåg att det var bra eller ganska 

bra. Med andra ord var de positiva till tabellträningen. 

 

 

Diagram 1. Visar fördelningen av svaren om vad eleverna (81 st: 49 flickor, 32 pojkar) tycker 

generellt om tabellträningen. 

Majoriteten av eleverna anser att tabellträningen är bra eller ganska bra. Pojkarna var de som 

i högre grad ansåg att det var mindre bra att träna på tabellerna. Det var inte någon flicka som 

ansåg att de kunde svara inte alls bra om att träna på tabellerna medan 13% av pojkarna anser 

att de inte alls tycker om tabellträningen. 

I enkäten frågades även efter vad eleverna ansåg om ämnet matematik (bilaga 7). Där är 

fördelningen med majoriteten av eleverna på svarsalternativ bra och ganska bra. Majoriteten 

av andelen pojkar anser att ämnet matematik övervägande är ganska bra. Det är en mindre 

andel pojkar, som anser att ämnet matematik är mindre bra, än vad de anser om 

tabellträningen. Deras attityd, enligt enkätsvaren, till både ämnet matematik och 

tabellträningen, är övervägande positiv. 

Av elevintervjuerna framkom det att de flesta ansåg att det var ganska roligt. För någon 

varierade det från gång till gång. För en annan var det inte direkt roligt men ett nödvändigt 

ont. De trodde att det blev roligare om man kunde tabellerna och fick de träna på datorn var 

det roligare än något annat. De ansåg att multiplikations- och additionstabellen var de tabeller 

som var lättast att lära in, eftersom det bara var att antingen dubbla eller ”plussa på”. 

Divisionstabellen var den som upplevdes svårast att lära in på grund av att de dels inte tränat 

så mycket på den och dels för de upplevde att de måste tänka i två steg. ”För först måste jag 

tänka gånger och sedan tänka vad som blir det.”(bilaga 6) 

 

Tittar man på attityden gentemot ämnet matematik i skolan anser lärarna att eleverna i de 

flesta fall har en god relation till ämnet. De duktiga vill gärna jobba på i boken, medan de som 

har lite svårare för ämnet ändå har en okej attityd trots att de får lägga manken till mer. 

Lärarna anser inte heller att det har skett någon större förändring på elevernas attityd till 

ämnet under de år de har arbetat. Den grundläggande orsaken till elevernas attityd till ämnet 
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anser de bero på både lärarens eget förhållande och inställning till ämnet, samt att elevens 

självförtroende spelar stor roll. De anser att kan man som lärare göra matematiken varierad 

och med en tydlig vardagskoppling blir matematiken oftast roligare för eleven.(bilaga 5) 

3.2 Elevernas och lärarnas inställning till de olika träningsmetoderna. 

Utifrån de intervjufrågor som ställdes angående de olika träningsmetoderna, framgick av 

resultatet, att eleverna ansåg datorn vara den roligaste träningsmetoden. Detta på grund av att 

de dels kunde tävla mot sig själva och dels att resultatet av deras ansträngningar visades på en 

gång. De ansåg även att det var motiverande, lättsamt, gick snabbt samt att de slapp skriva för 

hand. Tabellkorten gillade några också för att de var lättillgängliga. Korten ligger i en liten 

pappersask i deras bänkar och de kan ta upp dem och träna i sin egen takt och de var inte 

beroende av någon annan. (bilaga 6) 

Lärarna hade olika träningsmetoder som de föredrog att låta eleverna träna med. De ansåg att 

eleverna hade en bra inställning till just dessa metoder. Bland dem var dessa de metoder de i 

första hand valde att låta eleverna träna på; att variera olika tabeller  muntligt i helklass, olika 

tabellspel, tabellkort/lådkort och datorn. (bilaga 5) 

Lärarna ansåg att låd- och tabellkorten var bra metoder, eftersom där kunde eleverna se sina 

egna framsteg tydligt. Eleverna kunde även välja att tävla mot varandra med tidtagning eller 

träna själv mot sin egen tid. (bilaga 5) 

Att ”skrika matte” och den muntliga matten, som träningsmetod, upplevdes också positivt av 

de flesta eleverna, ansåg lärarna. Här fick de duktiga eleverna förklara sina tankegångar vilket 

kunde leda till att de svagare eleverna fick verktyg till att bli bättre. Skriftlig tabellträning var 

mer tidskrävande men det gav även de svagare eleverna möjlighet att visa, utan att hämmas av 

andra, vad de kunde. Det blev inte så ”skambelagt”, eftersom de inte behövde skylta med de 

tal de inte klarade av. (bilaga 5) 

De olika tabellspelen ansågs var uppskattade av och motiverande för eleverna. Spelen gav 

oftast mer till eleverna än att traggla tal i en lärobok, eftersom de var mer engagerade och 

motiverade till spelen.  

Datorn, var i de klasser den användes, den metod, som lärarna, uppskattade att de flesta elever 

ansåg vara roligast att öva på. 

3.3 Visade träningsmetoderna någon skillnad mellan elevernas resultat? 

Eleverna i klass A har främst arbetat med tabellkorten - de s.k. ”fiskar”-korten. Här står alla 

tecken utskrivna, men där resultatet inte är representerad. En introduktion av lådkorten 

gjordes i denna klass för att se hur de uppfattade dessa kort. Den här klassen arbetade endast 

med första additions- och subtraktionstabellen. I testerna var det med ett par tal med 

tiotalsövergång. 

Eleverna i klass B arbetade med muntliga förhör samt med arbetsblad för tabellerna och 

eleverna i klass C arbetade uteslutande med lådkorten. De här två klasserna testades i 

tabellerna för alla fyra räknesätt.    

Eleverna i klass D fick välja den metod, var och en själv, ansåg att de lärde sig mest utav, 

eftersom de hade provat de fem olika metoderna. De fick välja mellan att träna med lådkorten, 

tabellkorten (fiskar-korten), muntligt, olika arbetsblad för tabellerna eller datorn. Om de valde 
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datorn visste de att de fick träna divisionstabellen genom någon av tidigare nämnda 

metoderna, eftersom de endast kunde träna multiplikationstabellen på datorn.  

Eleverna i klass D testades enbart på multiplikations- och divisionstabellen. 

 

Diagram 2 . Visar den procentuella förändringen av antal besvarade uppgifter, mellan 

förkunskapstest och eftertest, klassvis. 

Resultatet visar att tabellkorten de s.k. ”fiskarkorten” har gett eleverna i klass A en ökad tilltro 

till sin förmåga för additionsuppgifterna och de har svarat på fler uppgifter på eftertestet. 

Även eleverna i klass B, som tränade både muntligt och med arbetsblad, har genererat en 

ökning av antalet besvarade uppgifter inom alla tabeller. Eleverna i klass C som arbetat med 

lådkorten har även de en högre svarsfrekvens inom alla tabeller, men inte i lika stor 

utsträckning som elverna i klass B, som dessutom fick mindre tid för träning mellan testerna.  

För eleverna i klass D, kan man inte uttala sig om vilken träningsmetod som har genererat en 

ökning av svarsfrekvensen. Där får man titta mer specifikt på den klassen, vilket vi gör i 

diagram 4 längre ned.  

Tittar man då på om de olika träningsmetoderna har genererat en förändring av antal rätt 

besvarade uppgifter i relation till antalet besvarade uppgifter, som visas i diagram 3, ser man 

att det är flertalet tabeller där antalet rätt besvarade uppgifter har hängt med det ökade antalet 

besvarade uppgifter. Det har även  i några fall ökat för eleverna, det vill säga de har färre 

felaktiga svar. Det är endast i addition för eleverna i klass A och i subtraktion för eleverna i 

klass B och C, som antalet rätt besvarade uppgifter har minskat något. 
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Diagram 3. Visar den procentuella förändringen av antal rätt besvarade uppgifter i relation till antal 

besvarade uppgifter. Vid 0% är det ingen förändring mellan för- och eftertestens resultat. 

För eleverna i klass D har både svarsfrekvensen samt antalet rätt svar ökat för både divisions- 

och  multiplikationstabellen. En tendens man kan avläsa är att när eleven själv får välja den 

träningsmetod de trivs bäst med, blir det en bättre utdelning.    

I klass D, där varje elev själv hade fått välja den träningsmetod de ville använda, fick de före 

eftertestet svara på vilken metod de använt inför testet. Detta för att det skulle gå att göra en 

någorlunda komparativ bedömning mellan metoderna. Kombinationen motsvarar dator och 

någon av de andra metoderna, eftersom de endast kunde träna på multiplikationstabellen via 

datorn. Därför var de tvungna att välja någon av de andra träningsmetoderna, för att träna på 

divisionstabellen. Några elever valde trots det att enbart träna via datorn, eftersom de ansåg 

att division endast var omvänd multiplikation. 

 

Diagram 4. Visar skillnader mellan de olika träningsmetodernas generering av antalet svar samt antal 

rätt i förhållande till antalet svar, i klass D.  

Hade då träningsmetoden någon avgörande skillnad för resultatet? 

Generellt ökade svarsfrekvensen mer eller mindre av divisionsuppgifterna genom alla 

metoder. En markant ökning kan ses bland metoderna: arbetsblad, lådkorten, muntligt och i 
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kombinationer. En markerad ökning av svarsfrekvensen bland multiplikationsuppgifterna kan 

man se att metoderna dator, arbetsblad, muntligt och kombinationer genererade. 

Utfallet av elevernas förändring av testresultaten mellan förkunskapstestet och eftertestet 

visade att de elever som hade största ökningen av andelen rätt svar, i förhållande till antalet 

besvarade divisionsuppgifter, var just de elever som valt att träna multiplikationstabellerna via 

datorn.  

Den grupp som hade störst ökning av antal besvarade divisionsuppgifter var de elever som 

tränat med lådkorten. De hade även minskat antal felaktiga svar.  

Den metod som genererat flest besvarade multiplikationsuppgifter, där antalet rätt besvarade 

uppgifter var oförändrat, var arbetsbladet. Den metoden hade även genererat en ordentlig 

ökning av antal besvarade divisionsuppgifter, där även antal rätt besvarade uppgifter ökat. 

Den muntliga träningsmetoden indikerar att eleverna har fått ett ökat självförtroende, som kan 

ha lett till en ökning av antalet besvarade divisions- och multiplikationsuppgifter. Men där 

endast divisionsuppgifterna har ökat i antal rätt besvarade uppgifter, medan multiplikations-

uppgifterna haft en minskning av antal rätta svar. 

En iakttagelse, som kunde göras vid rättning av testerna, var de mest frekventa räknemissarna 

i klasserna A, B och C. Det var tydligt att eleverna hade svårigheter att koppla om till ett 

annat räknesätt när de gick över till nästa kolumn vid räknandet, ofta hann de räkna ett par tre 

tal innan de insåg att det var fel räknesätt. Rena tal, som de frekvent missade på, var bland 

annat subtraktionstalet 16-5 där 68% av eleverna svarade 9 istället för 11. Bland de elever 

som testades i multiplikation och division kunde det konstateras att 7:an, 8:an och 5:ans 

multiplikationstabell frekvent dök upp bland felsvaren t ex 5∙7 och 6∙5, som fick svar 42 resp 

35. Bland divisionsuppgifterna var de flest förekommande felssvaren bland tiotalen som t ex 

20/10 fick svar som 10 eller 5.   

3.4 Korrelationen mellan elevernas självuppfattning och deras resultat. 

Eleverna anser i stor utsträckning att tabellträningen i skolan fungerar överlag bra.  

 

Diagram 5. Visar fördelningen av svaren om vad eleverna anser om tabellträningen i skolan. 

Vid frågan om vad eleverna ansåg om hur det gick för dem i skolämnet matematik, ansåg de i 

majoritet att det även här fungerade ganska bra (bilaga 7). Utifrån detta resultat kan man se att 
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de flesta elever, i detta urval, har en positiv tilltro till sin egen förmåga i relation till ämnet 

matematik.   

Diagram 6 visar fördelningen av elevernas svar på sista frågan på enkäten om hur eleverna 

ansåg att de skulle klara ett tabelltest om de fick ett test på alla tabellerna oförberett. 81 elever 

besvarade denna fråga, 49 flickor och 32 pojkar. Majoriteten av eleverna ansåg att de skulle 

klara av ett test ganska bra. Dessutom var det 18% av alla flickor samt 9% av alla pojkar som 

ansåg att det skulle gå bra. Vilket visar att de flesta av eleverna har en god tilltro till sin 

förmåga. 

 

Diagram 6. Visar fördelningen av alla 81 elevernas svar på frågan om deras självuppfattning. 

Pojkarna tenderar till att vara försiktiga i sin uppskattning. De är mer benägna att skatta sin 

prestation lågt än vad flickorna gör. 

När sedan de elever som deltog i testerna (58 elever, 33 flickor och 25 pojkar), fick besvara 

samma fråga igen, om hur de ansåg att deras prestation förhöll sig till förkunskapstestet, blev 

resultatet som diagram 7 nedan visar. Den yngsta klassen skattade inte sin förmåga inför 

testet. 

 

Diagram 7. Visar fördelning av svaren för de elever som deltog i förkunskapstestet. 

Här visar det sig att eleverna blivit än mer försiktiga i sin skattning av sin förmåga. I 

beaktande får man ta att de kunde se hur testet var beskaffat innan de besvarade frågan i det 
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här fallet. Flickorna visar, trots att de kunde se testet, stor tilltro till sin förmåga att prestera ett 

ganska bra resultat.  

Tittar man på korrelationen mellan vad eleverna ansåg att de skulle klara av och hur det 

egentliga resultatet såg ut dvs. hur väl stämmer elevernas självuppfattning överens med 

verkligheten.  

Av de fem elever som skattade sin prestation till ett bra resultat var det tre av de eleverna som 

hade ett resultat högt över medel och de andra två eleverna hade överskattat sin prestation, 

eftersom de fick ett resultat långt under medel. Med andra ord stämde korrelationen mindre 

bra här.  

Ser man då till de 35 elever som skattat sin prestation till ett ganska bra resultat, visar det att 

det är 14 elever som underskattat sin förmåga, eftersom deras resultat hamnade högt över 

medel och det är 10 elever som har överskattat sin förmåga. Här är det endast 11 elevers 

resultat där korrelationen stämmer med deras skattning av sin egen förmåga.  

Vad gäller de 10 elever som skattat sin prestation till mindre bra, stämmer korrelationen något 

bättre. Av de eleverna är det sju som har ett resultat något under medel. En elev har 

underskattat sin förmåga något.  

Bland de åtta elever som skattade sin prestation till inte bra alls var det sex av elevernas 

resultat som stämde med deras skattning. Här stämde korrelationen mellan elevens 

självuppfattning och resultat bra. Två elever hade underskattat sin förmåga och den ena 

eleven visar på en riktigt dålig självuppfattning, eftersom den elevens resultat låg högt över 

medel. 

Är det någon skillnad i korrelationen mellan flickornas skattning och resultat kontra pojkarnas 

skattning och resultat?  

 

Diagram 8. Visar förhållandet mellan flickornas skattade prestation och i diagram 9 visas deras 

egentliga prestation. 

Av de starkare presterande flickornas resultat kan man tydligt se att de ofta underskattar sin 

förmåga. Det var 12%, som ansåg att de skulle prestera bra på testet, medan resultatet visade 

att det var hela 43% som presterade högt över medelvärdet i klassen. De flickor som ansåg att 

de skulle prestera ganska bra på testet uppgick till 70% men det var totalt 67% av flickorna 
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som presterade resultat över medel. Bevisligen är det några i gruppen som svarat ganska bra 

som underskattat sin förmåga likaväl som det är några flickor som har överskattat sin 

förmåga.  

Ser man till andelen flickor som ansett att det skulle gå mindre bra (9%) och inte alls bra 

(9%) jämfört med hur fördelningen av resultatet i verkligheten förhöll sig, att andelen flickor, 

som nått resultaten något under medel (21%) och under medel(12%), var större i förhållandet, 

visar det att det är 15% av flickorna som har överskattat sin verkliga prestationsförmåga.  

Mått på resultatet har tagits ut på det genomsnittliga antalet rätt på varje del i förkunskaps-

testet.  

 

Diagram 10. Visar förhållandet mellan pojkarnas skattade prestation och diagram 11 visar deras 

egentliga prestation. 

Även pojkarna visar att de har underskattat sin förmåga att prestera bra på testet. Endast 4% 

ansåg att de skulle klara testet bra men i verkligheten klarade så många som 16% att prestera 

ett resultat högt över medel vilket visar att 12% av pojkarna har underskattat sin förmåga. Den 

andel pojkar som skattat att de skulle klara testet ganska bra är så stor som 48%. Resultatet 

visar att det är totalt 36% som presterat ett resultat över medelvärdet, vilket visar att det är en 

stor andel pojkar (16%), som har överskattat sin prestationsförmåga.   

Detta visar att eleverna har en förhållandevis god tilltro till sin prestationsförmåga. Ett fåtal 

elever visade på mycket stor tilltro till sin prestationsförmåga, eftersom de svarade att de 

skulle klara testet bra, men i verkligheten hade de presterat ett resultat långt under medel. 

Även omvänt fanns det elever som svarat att de inte skulle klara testet bra, men deras verkliga 

resultat visade sig ligga en bra bit över medelvärdet för klassen, dvs de hade en svag tilltro till 

sin prestationsförmåga.   

Korrelationen mellan elevernas självuppfattning och resultatet visade att ca 75% av eleverna 

hade skattat sin förmåga korrekt. Skillnaden i skattning mellan pojkar och flickor var att 11% 

fler av pojkarna hade överskattat sin förmåga.   
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Av det resultat, som framkom i den här undersökning, visar det sig att de flesta eleverna har 

en god tilltro till sin egen förmåga att lära och en positiv inställning till både ämnet matematik 

och tabellträning. En god tilltro till sin egen förmåga att lära är en del av strävansmålen i 

kursplanen för matematik och i samma punkt ingår även att eleven ska känna en god tilltro till 

det egna tänkandet och utveckla sitt intresse för matematik.(Skolverket, 2000)   

Att tabellkunskap är viktigt är eleverna medvetna om och en del av dem anser att 

tabellträningen kanske inte alltid är så rolig, men den är ett nödvändigt ont. Huruvida 

elevernas attityd påverkade deras resultat, tror jag, att det till viss del gör det, men det är inget 

som framgår i klartext i den här undersökningen.  

Det som kan visas i den här undersökning är att majoriteten av de elever, som hade en god 

tilltro till sin förmåga, också i större utsträckning lyckades prestera ett bra resultat på testerna. 

Datorn, i de klasser den användes, var den metod som de flesta elever ansåg som den roligaste 

träningsmetoden. Om det har att göra med att det är ett nytt och annorlunda sätt har jag svårt 

att tänka mig, eftersom det idag i de flesta hem finns datorer tillgängligt för de flesta eleverna. 

Men att det är en roligare variant av träning för att det är grafiskt tilltalande, smidigare och en 

snabbare metod, kan jag förstå.  

Flickorna visade sig vara mer försiktiga i sin skattning av sin prestationsförmåga än pojkarna. 

4.2 Tillförlitlighet 

För att kunna göra en empirisk undersökning krävs ett mycket större urval av testpersoner. I 

den här undersökningen var det endast 81 elever med, vilket motsvarar ett för litet urval för att 

kunna göra några direkt allmänna generaliseringar. Jag har fått inrikta mig på att presentera 

min tolkning utifrån de resultat som gäller för mitt urval. Valet att presentera resultatet 

procentuellt är egentligen inte bra, eftersom det är ett så litet urval och då kan en persons val 

slå stort åt vardera håll. För att inte det ska gå att peka ut någon enskild individ i 

sammanhanget, har jag ändå valt att presentera resultaten procentuellt. Endast i de fall där det 

inte finns någon risk att någon enskild individ går att peka ut har jag använt mig av antal i 

redovisningen.  

Observationerna som gjordes vid testtillfällen följde inte ett regelriktigt schema, utan de 

händelser som uppkom i de olika situationerna antecknades på plats. Till exempel hur många 

elever som fingerräknade under testet och hur många elever som reagerade negativt när de 

informerades om tidtagningen.   

 

Eftersom de elever, som jag intervjuade, känner mig sedan tidigare, kan jag tänka mig, att de 

lärt sig att tolka mitt signalsystem och av den anledningen levererat de svar, som de tror, att 

jag eftersökt. Pga den begränsade tiden fanns det inte utrymme att göra fler en sju 

elevintervjuer. Min tanke hade varit att åtminstone få höra tio elever. Men de elever som 

intervjuades, anser jag, kunde ändå representera de olika elevgrupperna; låg-, medel- och 

högpresterande elever i den klassen. 

 

För att besvara frågan om elevernas och lärarnas inställning till träningsmetoderna upptäckte 

jag att en fråga i enkäten saknades vid databearbetningen. Det var frågan om vad eleverna 
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ansåg om de olika metoderna.. Under intervjun frågade jag dem vilken metod de föredrog och 

varför. Jag har i resultatet utgått från den samt den fråga, som ställdes till lärarna, om vad de 

anser att eleverna haft för attityd till den/de metoder, som eleverna får arbeta med. 

Med tanke på att inspelningen av intevjuerna inte fungerade alls och jag har fått satt min tillit 

till mina anteckningar. Det kan hända att min tolkning inte hade varit densamma, om jag haft 

möjlighet att avlyssna samtalet igen. Två av lärarintervjuerna gjordes via mail. De fick i högre 

grad mer tid för eftertanke och tid att formulera sig och gå igenom sina svar. Samtidigt hade 

de ingen möjlighet att få direkta förtydliganden på frågorna, utan de fick försöka tolka in vad 

de trodde jag ville ha för information. Att intervjua via mail är inte en exemplarisk modell 

eftersom jag upplever att den personliga kontakten ger mer vid en intervju. Ibland måste man 

dock rätta munnen efter matsäcken, då inga andra fungerande alternativ fanns som lösning. 

Angående enkätens utformning med enbart fyra svarsalternativ, kan ses som att man tvingar 

eleverna att ta ställning, vilket i det här fallet var min tanke, eftersom urvalet var i minsta 

laget. Hade jag haft ett neutralt alternativ hade större delen av svaren hamnat där, det fick jag 

bekräftat av tre lärare för klasserna jag undersökte. Även förundersökningen visade på en 

tendens att svaren hamnade på det neutrala svarsalternativet. Med visst övervägande valde jag 

att ta bort det neutrala alternativet. Jag ansåg, att eftersom jag var med när eleverna besvarade 

enkäterna, fick de fråga mig om något var oklart, för att de skulle kunna ta ställning till 

frågan.  

Tolkningen av de olika svarsalternativen kan även ha bidragit till elevernas underskattning 

respektive överskattning av sin prestation, eftersom begreppen ganska bra och mindre bra är 

relativa och svåra att kvantifiera. Trots det har jag valt att göra undersökningen på detta sätt. 

4.3 Teoretisk tolkning 

Med tanke på alla tekniska hjälpmedel som finns till hands idag, ska det verkligen vara 

nödvändigt att nöta in de grundläggande kunskapstabellerna? En relevant fråga, som ganska 

ofta dyker upp från elever, som vill ifrågasätta nyttan med kunskapen. När en sådan fråga 

dyker upp inser man vikten av att även kunna koppla tabellräkningen till vardagen, eftersom 

mycket av vår vardagsräkning är huvudräkning i mångt och mycket. Till exempel när man 

handlar gör man ofta snabba överslagsräkningar för att se att pengarna man har med sig räcker 

eller när man åker på semester och handlar med annan valuta. Malmer (2002) påpekar, att 

man trots de tekniska hjälpmedel, som finns idag, har insett vikten av att ha goda 

tabellkunskaper för att snabbt ska kunna sortera bort orimliga resultat, som man kan få bland 

annat på grund av feltryckningar. (Vilket jag upptäckte då jag arbetade med mina tabeller i 

excel, hur många gånger fick jag inte orimliga resultat och fick räkna om? Hade jag inte haft 

den grundläggande tabellkunskapen hade jag troligen inte upptäckt de felaktigheter som dök 

upp pga av feltryckningarna.) 

Även Hedrén (2000) påpekar vikten av en bra tabellkunskap, som medför att vi lättare kan 

göra snabba och effektiva överslagsberäkningar, göra uppskattningar av rimlighet i de resultat 

vi når av våra beräkningar. Det underlättar för oss när vi ska avgöra vilken aritmetisk lösning 

som är mest passande i olika situationer och det förenklar även vårt arbete med de olika 

hjälpmedel, som i dagens samhälle, ofta finns till hands.  

Den grundläggande tabellkunskapen är en av de stora byggstenarna i vårt logiska tänkande 

tillsammans med tal-, begrepps- och rumsuppfattning. Med en bra taluppfattning från tidiga år 

har vi lättare för att känna igen talen och minnas dem och detta underlättar för oss att lära in 

tabellkunskapen och lagra den i vårt långtidsminne. När vi senare i livet kommit upp i de 
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högre årskurserna och ska utföra långa aritmetiska beräkningar, kan vi spara vår 

minneskapacitet till de mer avancerade och logiska beräkningarna, än att ödsla dyrbar 

kapacitet till att lösa de enklare tabellberäkningarna. Unenge et al (1994), Sterner & Lundberg 

(2002) och Levander (2009) är överens om att man, genom en god automatisering av de 

grundläggande kunskapstabellerna, belastar sitt arbetsminne mindre, till nytta för mer aktiva 

och kreativa tankeprocesser. Även Bentley (Skolverket, 2008) och Löwing & Kilborn (2002) 

hävdar vikten av flytet i elevens räkneprocess och att eleven inte blir avbruten pga att de inte 

klarar av att hämta enkla automatiserade talfakta från långtidsminnet, utan måste utföra dessa 

beräkningar utöver den pågående räkneprocessen.  

4.3.1 Elevernas inställning till den grundläggande tabellträningen. 

De resultat, som framkom i den här undersökningen, stämmer väl överens med den senaste 

attitydundersökningen, som Skolverket genomförde 2006, där det visade sig att elevernas 

engagemang för skolan har ökat. Eleverna i den här undersökning visade även de att de flesta 

hade en god inställning till både ämnet matematik och till tabellträningen. 

De vet att tabellträning är ett nödvändigt ont, men som några elever sa, så blir det roligare 

desto bättre man kan tabellerna. Elevernas grundinställning till ämnet matematik, tror jag, 

påverkas dels av deras eget självförtroende och dels av deras egen omgivnings förväntningar 

på dem. Om eleverna har god uppbackning från hemmet lyckas de i större utsträckning bättre 

i skolan. Detsamma gäller om läraren visar att han/hon har höga förväntningar och tror på 

eleven, då kan elevens självförtroende öka och eleven presterar i regel bättre. Detta kan i sin 

tur bidra till att elevens självtillit ökar och med en god självtillit för sin egen förmåga att lära 

påverkar både elevens inställning till och prestation i ämnet matematik positivt. Vice versa 

kan en dålig självtillit sänka eleven prestation och inställning till ämnet, som det står i 

skolverkets rapport nr 221 (Skolverket, 2003). Därför är det av stor vikt att man anpassar sina 

krav och förväntningar, som lärare, på eleverna. Det vill säga att man varken ska lägga sig på 

en för låg eller för hög nivå utan eleverna måste känna sig trygga och tillräckligt manade att 

försöka och se att de kan lyckas.   

Vad är det som gör att de elever, som jag har undersökt, i så hög grad har en god inställning 

till tabellträningen? Det, tror jag, beror på att lärarna till stor del väljer att variera sin 

undervisning mellan olika träningsmetoder samt låter eleverna erfara och laborera med 

tabellerna och träningsmetoderna, vilket får dem motiverade att lära sig tabellerna. Magne tar  

upp just vikten av att låta eleverna få laborera för att de ska upptäcka olika räknelagar, regler 

och kombinationer (Magne, 1998).  

Utifrån det resultat som går att utläsa i denna undersökning visade det sig att det var fler 

pojkar som ställde sig negativa till tabellträningen än flickor. Om det endast är lågpresterande 

elever, som svarat, framgår inte, men att det ändå är 15% som anser att tabellträningen inte är 

så rolig, kan man fråga sig varför. Är det för att de inte har tillräcklig uppbackning från 

omgivningen? Eller är det här de elever som inte har upptäckt någon metod som de anser 

fungerar? Eller är det så att det är de elever som redan kan tabellerna och inte anser att det är 

någon utmaning att träna längre? Det framgår inte heller här.  

Men det är inte bara de inre och yttre förväntningarna på eleven som påverkar deras 

inställning till tabellträningen, utan även hur läraren först introducerar momentet och de olika 

träningsmetoderna till eleverna, samt hur läraren förhåller sig till ämnet. En lärare som har en 

god relation till matematiken, är jag övertygad om, har bättre förutsättningar för att lyckas 

entusiasmera och motivera eleverna att lära sig tabellerna, än den lärare, som halvdant och 

oengagerad, försöker motivera sina elever att ta till sig tabellerna.   
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4.3.2 Elevernas och lärarnas inställning till de olika träningsmetoderna.  

De fyra klasser som deltagit i den här undersökningen har använt olika träningsmetoder för att 

automatisera de grundläggande kunskapstabellern på olika nivåer. Var och en av dessa 

träningsmetoder har sina för- och nackdelar och naturligtvis förespråkar lärarna ”sina” 

metoder. En antydan till viss försiktighet men även nyfikenhet mot nya träningsmetoder 

visade sig också, då man frågade dem om de olika träningsmetoderna.  

Det gladde mig ändå att upptäcka att både eleverna och lärarna var öppna för nya metoder och 

det visar att de har en god förhållning till matematiken . 

Enligt de intervjuade eleverna föredrog de i första hand att träna multiplikationstabellen via 

datorn och i andra hand kom tabellkorten, för att de var lättillgängliga. Enligt lärarna såg de 

också att datormetoden var en favorit bland eleverna och önskade att även de övriga 

räknesätten kunde ha presenterats på liknande sätt, eftersom de såg att denna metod 

motiverade eleverna till träning. Det tål att fundera på, eftersom denna webbsida har nått en 

sådan popularitet bland eleverna, förvånas man över att ingen har tagit tag i och byggt 

liknande webbsidor för de övriga räknesätten. Men å andra sidan kanske det inte är praktiskt 

genomförbart. Även de övriga träningsmetoderna ansåg lärarna att eleverna hade en bra 

inställning till.   

Fanns det inget negativt att säga om de olika metoderna. Jag kan förstå att lärarna förespråkar 

”sina” metoder. Min egen bedömning av metoderna är att datorn, i det här fallet webbsidan 

www.mult.se , är begränsad inom ett räknesätt och att det oftast inte finns datorer tillgängliga 

för varje elev på skolan, men däremot fungerar den bra som komplement och för elever som 

vill träna hemma.  

Arbetsbladen och de skriftliga metoderna kräver lite mer engagemang av läraren att skapa 

eller som i det här fallet leta reda på från webbsidan www.lektion.se. Men för elever med 

motoriska svårigheter är detta kanske ett av de sämre alternativen av träningsmetoder för  

automatiseringen av kunskapstabellerna. I det fallet kan den muntliga träningen eller någon 

form av tabellkort fungera bättre.  

Den muntliga träningen har funnits med länge i undervisningen och fungerar bra i de flesta 

fall. Nackdelen med den är att det inte går att arbeta med enskilt, eftersom det går ut på att du 

har en motpart som ger dig ett tal och kan korrigera om det blir fel. Den här metoden fungerar 

ändå bra både i parträning och i grupper. Men den är svårare att laborera med. 

Tanken med lådkorten är att man kan arbeta dels med automatiseringen och dels med att 

medvetandegöra eleven om sina egna tankeprocesser. Men även rent pedagogiskt kan man 

upptäcka svårigheter s.k. ”hung-ups” som eleven har i automatiseringen. Jag anser, att 

lådkorten har en stor fördel jämte tabellkorten, eftersom man inte enbart bör arbeta med ett 

enskilt räknesätt åt gången utan, som Magne(1998) påpekar, bör arbeta med de tabeller som 

kompletterar varandra, dvs. arbetar man med multiplikation bör man samtidigt även arbeta 

simultant med division, för att förstärka taluppfattningen hos eleverna. Med tabellkorten är 

man låst till det räknesätt som symbolerna visar. Medan lådkorten är uppbyggda utan 

symboler och där de kompletterande räknesätten finns representerade på samma kort. Visst 

kan man sätta ihop två uppsättningar av tabellkort som representerar de kompletterande 

räknesätten. Men det resulterar i att det blir en stor mängd kort och det är svårare att hitta 

talrelationerna mellan dem. Nackdelen med dessa lådkort är, tror jag, att det krävs ett stort 

engagemang vid introduktionen av dem för eleverna och att man är kompetent själv och vet 

vad man vill åstadkomma med metoden. Tabellkorten är i det fallet enklare eftersom det 

http://www.mult.se/
http://www.lektion.se/
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framgår av symbolerna vad syftet med dem är. Förstår eleverna symbolerna är de oftast 

självgående och det krävs inte lika stort engagemang vid introduktionen av dessa kort. De kan 

träna enskilt och i par. 

4.3.3 Påverkade den valda träningsmetoden det slutliga resultatet? 

Jag bestämde i samråd med lärarna vilken metod de skulle arbeta med inför eftertestet, för att 

se hur och om metoden skulle inverka på resultatet något. Nu var det lyckligtvis så att 

klasserna sinsemellan redan arbetade med olika metoder och fick då arbeta vidare med sin 

invanda metod. I en klass lät jag eleverna välja mellan fem olika träningsmetoder och de 

övriga fick arbeta med en metod utav dessa fem.    

 

Mellan metoderna lådkort och tabellkort de s.k. ”fiskar”-korten skilde sig arbetssättet inte så 

mycket. Barnen fick oftast arbeta enskilt eller i par. Fördelen med lådkorten är att det krävs 

mindre antal kort för samma mängd tal, eftersom inga symboler finns med på korten och låser 

eleven till ett räknesätt. För elever som redan har svårigheter kan det kännas extra arbetssamt 

med ”många kort” att lära in, som det blir med tabellkorten. Av den anledningen har de delat 

upp tabellkorten i olika svårighetsgrader, för att det inte ska upplevas som så många kort, 

innan eleverna behärskar de enklare tabellerna.  

Tittar man på resultatet för eleverna i de två klasserna, som använde lådkorten respektive 

tabellkorten som huvudsaklig träningsmetod. Då kan man se att den klass som arbetat med 

tabellkorten fått färre antal rätt i förhållande till den markanta ökningen av antalet besvarade 

uppgifter i addition. Klassen som arbetade med lådkorten fick en försämring av antalet rätt 

besvarade uppgifter i subtraktion. I resultatet för eleverna i klassen, som arbetade med 

lådkorten, kan man däremot se en rejäl ökning av både besvarade uppgifter i division med 

oförändrad andel rätt och i multiplikation ökade antalet svar litet men andelen rätta svar ökade 

markant. (diagram 2 och 3) 

 

Det var endast en av denna undersöknings ingående fyra klasser, som inte arbetat med 

tabellkorten de s.k. ”fiskar”-korten eller lådkorten innan. Den läraren föredrog den muntliga 

och skriftliga träningsmetoden. De arbetade under den här träningsperioden, med muntlig 

tabellträning, men även med skriftlig tabellträning i olika former. Den här klassen hade en bra 

ökning på antal besvarade uppgifter, men hade minskat i andelen rätta svar inom addtitions- 

och subtraktionstabellerna (diagram 2 och 3). Nu hade i och för sig den här klassen kortare tid 

för träning än de övriga klasserna, vilket kan ha påverkat resultatet. Min tanke är ändå, att om 

dessa elever haft tillgång till fler träningsmetoder, att välja mellan, hade då resultatet sett 

annorlunda ut?  Med tanke på att den klass som förbättrat sitt resultat mest, både vad gäller 

antal besvarade uppgifter samt antal rätt, var den klass, där eleverna enskilt fått välja sin egen 

träningsmetod, utifrån de fem metoder som var tillgängliga. 

De klasser som det går att göra en direkt jämförelse mellan, är klasserna B och C, som är 

inom samma åldersgrupp.  

I klass D, gick de elever, som förbättrade sina resultat bäst. Det var även de, som själva, fått 

välja vilken träningsmetod de ville använda. Den övervägande favoriten bland 

träningsmetoderna i den här klassen var datorn, dvs den interaktiva webbsidan www.mult.se 

där de kunde träna på multiplikationstabellerna. Trots att de tränade mot tid, upplevde de inte 

samma stress, som vid tidtagning på kunskapstesterna, som genomfördes . Kanske var det för 

att de tävlade mot sig själva vid datorn, men det gjorde de egentligen på kunskapstesten 

också. Upplevelsen att sitta i ett klassrum där man vet att klasskamraten bredvid sitter och 

http://www.mult.se/
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skriver samma uppgifter under samma tidspress, som sig själv, är kanske inte lika tilltalande 

som att sitta mot en datorskärm och tävla mot sig själv. Några elever valde även i den här 

klassen att arbeta med tabellkort respektive lådkort men även muntlig träning och 

arbetsbladsträning förekom.  

För de elever, som valt att träna med datorn, kan man se att det blev en rejäl förbättring av 

andelen rätt besvarade uppgifter i division, vilket förbluffade mig först, eftersom de inte tränar 

division med datorn utan endast multiplikationstabellerna. Vid intervjuerna framkom att 

eleverna har insett att division är en slags ”baklänges variant” av multiplikation, vilket 

förklarar denna markanta förbättring. Antalet besvarade divisionsuppgifter hade inte ökat i 

lika stor grad för de som tränat med dator, men däremot för de elever som tränat med 

lådkorten. De eleverna hade även ökat andelen rätta svar något inom divisionen.  Men även de 

elever, som tränat tabellerna muntligt och de som hade kombinerat datorn med någon annan 

träningsmetod, hade andelen besvarade divisionsuppgifter ökat.(se diagram 4) 

Jag vill påpeka, att generellt för alla klasser, som kunskapstestades i divisions- och 

multiplikationstabellen, ökade antalet besvarade uppgifter markant inom division, men även 

inom multiplikation mellan förkunskapstestet och eftertestet.  

Eftersom ingen elev tänker och lär lika i egentlig mening, anser jag, att man bör ge eleverna 

ett bra urval av olika träningsmetoder för att de ska hitta en metod som passar dem bäst. Nu är 

de inte säkert att någon av de metoder, som jag presenterat i detta arbete, skulle vara just den 

träningsmetoden, som hade lyft de elever som inte lyckades fullt ut. Men sannolikheten att 

lyfta någon ökar om det finns fler än ett par alternativa metoder att välja mellan. Även 

tidsutrymmet för träningen har stor betydelse, samt motivation och engagemang. Av den 

anledningen tror jag det är av stor vikt att man, som lärare, är öppen för alternativa 

träningsmetoder och försöker förkovra sig med mycket kunskap, för att kunna ha några extra 

träningsmetoder och förklaringsmodeller i bakfickan, om de invanda inte skulle gå hem hos 

alla elever.  

En annan viktigt del i samspelet med eleverna, anser jag, är att man bör vara oerhört 

uppmärksam och lyhörd för de signaler som eleverna ger, för det är inte alltid som eleverna 

vågar säga rakt ut att de inte förstår.  Följer man upp med olika diagnoser och kunskapstester i 

olika former, t ex muntligt, skriftligt eller genom tabell-/lådkort, har man större möjlighet att 

upptäcka brister i elevers tankeprocesser.    

Eftersom tabellkunskapen är en färskvara, är automatiseringsträningen något, som bör 

återkomma regelbundet, under terminerna för eleverna.  Jag anser, att då är det ett ypperligt 

tillfälle att låta eleverna få utforska nya träningsmetoder, dels för att väcka nyfikenheten hos 

eleverna och dels för att kanske lyckas fånga upp någon av de lågpresterande eleverna, som 

kanske inte har tilltalats av tidigare beprövade träningsmetoder.  

De kan tänkas att de elever som upplever ett visst motstånd till att lära sig tabellerna, helt 

enkelt inte är mentalt mogna för det. Piaget hävdar, att barn genomgår olika stadier för 

utvecklandet av logiskt tänkande under sin uppväxt. Det konkreta tänkandet, som behövs för 

att bygga upp hållfasta matematiska begrepp och en förståelse för relationer mellan helheter 

och delar, nås först när eleven är mellan 7 och 12 år. Han menar vidare att laborativt och 

konkret material är av stor vikt i den här perioden för att barnet ska få grepp om förståelsen 

och konkretiseringen av matematiska begrepp. (Malmer, 2002)  
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4.3.4 Korrelationen mellan elevernas självuppfattning och deras resultat. 

Korrelationen mellan elevernas självuppfattning och resultatet visade att ca 75% av eleverna 

hade skattat sin förmåga korrekt.  

Flickorna underskattade sin förmåga att prestera bra medan pojkarna i högre grad 

överskattade sin förmåga att nå ett resultat över medel. De elever som ansåg att de inte alls 

skulle klara sig bra på testet visade att de hade en god självkännedom.  

Vad gäller flickornas skattning av sin förmåga att prestera ganska bra på testet, visade att 

begreppet ganska bra är svårtolkat, eftersom en sån stor del av dessa flickor uppenbarligen 

presterat ett resultat högt över medel. Jag kan tänka mig att när de såg mängden uppgifter på 

testet kan det ha orsakat att de inte vågat skatta sin förmåga till ett bra resultat då de kanske 

trodde att de skulle vara tvungna att klara av alla uppgifter, trots att jag informerade dem att 

de inte behövdes. Att värdera och kvantifiera begreppet ganska kan vara svårt för det kan 

betyda både ”inte riktigt bra” och ”inte riktigt dåligt” i sammanhanget. 

Pojkarnas skattning var mer svårtolkad, eftersom några pojkar ur gruppen, som skattat sin 

förmåga till ganska bra, har fördelats över grupperna med resultaten högt över medel och 

något under medel.  Det var en bättre korrelation i gruppen pojkar som ansåg att de inte skulle 

prestera bra på testet och deras resultat som hamnade långt under medel. Det visar att de har 

en god självkännedom.  

Skillnaden i skattning mellan pojkar och flickor var att 11% fler av pojkarna hade överskattat 

sin förmåga i förhållande till det verkliga resultatet. Återigen tror jag att det en bidragande 

orsak är att det är svårt att värdera begreppen mindre bra och ganska bra.  

Då frågar jag mig varför inte korrelationen stämmer lika bra för de elever som skattat sin 

förmåga till ett bra resultat, när korrelationen stämmer för de elever som skattat sig att inte 

prestera bra. Handlar det egentligen om att de duktiga eleverna påverkas av den nordiska 

Jantelagen, dvs du får inte tro att du är förmer än någon annan och därför skattar sin prestation 

lägre eller har de verkligen en så dålig självuppfattning om sin förmåga? Nu var mitt underlag 

litet så det kan slå väldigt mycket åt vardera håll bara på en enskild elevs val, men man kan 

ändå ana tendenser inom grupperna.    

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Hur påverkade elevernas inställning och självuppfattning deras resultat? En egentlig truism, 

men det kan vara värt att undersöka ändå. Vad kan skolan göra och med vilka medel, för att 

öka självförtroendet hos eleverna, om det visar sig att det är en avgörande faktor för att 

eleverna ska prestera ett bra resultat? 

En annan aspekt kan vara att se över de olika träningsmetoder, som används i skolan, och 

genomföra en komparativ undersökning mellan dem, men då på ett större urval av 

testpersoner och under en längre period. Hur effektiv är träningsmetoderna skolan använder 

och hur kan de utvärderas på ett bra sätt? 

4.5 Praktisk tillämpning 

Vad jag främst kommer att ta med mig utifrån min undersökning är att låta eleverna laborera 

så mycket som möjligt med tabellerna för att de själva ska upptäcka olika regler, sammanhang 

och mönster, som jag tror, är ett bra sätt att motivera eleverna att lära sig tabellerna. Det gäller 

även att hitta rätt träningsmetod för varje elev och då är det viktigt att man är öppen, som 
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lärare, för olika metoder och är väl förberedd. Med fantasi, kreativitet och kunskap kan man 

entusiasmera de flesta elever till nyfikenhet och en väg in i lärandet. Faran för många lärare är 

att de allt för lätt fastnar i invanda metoder och låter binda upp sig vid läroboken alltför 

mycket, som även Bentley (2008) hävdar i sin studie av matematikdelen i TIMSS-testerna. 

Visst kan det vara bra att ha en bra lärobok att utgå ifrån, men det hindrar inte att man även 

letar inspiration från andra håll eller andra läromedel.  

Jag anser, att man kan utnyttja språket mer inom matematiken och på så sätt entusiasmera och 

motivera fler elever in i lärandeprocessen, precis som Vygotskij menar att vi behöver språket 

för att utveckla våra matematiska tankestrukturer (Malmer, 2002). Genom att lyfta upp 

matematiken ur läroboken, anser jag, att man är på rätt väg. Våga diskutera tal och 

tankeprocesser. Muntlig matematik. Arbeta med hela klassen, kasta ut tal i luften och låt den 

elev, som svarar, redovisa sin tankeprocess eller fråga de andra eleverna, hur de tror att den 

svarande eleven tänkte. Detta är en viktig del i lärandeprocessen, tror jag, för både de elever 

som får höra andras och för den elev som får förklara sin tankeprocess. Genom detta 

medverkar man till att göra eleverna medvetna om sin och andras tankeprocesser. Ljungblad 

(2001) påpekar också vikten av att medvetandegöra eleverna om sin tankeprocess, eftersom 

det ger dem ett bra verktyg att följa sin egen matematiska utveckling och se sina egna 

framsteg. Det kan i sin tur bidra till att öka elevernas självförtroende inom matematiken. 

En viktig aspekt, jag fått med mig, är att det kan vara ett väl värt försök att avdramatisera 

provsituationer, genom att t ex ofta köra tester, prov och diagnoser med eleverna. Man kan 

även bjuda in elevernas kreativitet vid skapandet av tester och diagnoser. Genom att de själva 

genom viss lärarledning får vara med och skapa matematikuppgifter utifrån de moment de 

arbetar med, kan jag tänka mig att man kan lyckas avdramatisera mycket av provsituationer. 

Om elever aldrig utsätts för viss prestationspress i skolvardagen, tror jag inte heller att de 

kommer lyckas hantera det i andra pressade vardagliga situationer. Vad händer då när de 

kommer upp i åldrarna och möter de högre kraven som ställs på dem på högstadiet, gymnasiet 

och i högskolan? Kan detta även vara en bidragande orsak till att våra svenska elevers resultat 

inom matematiken i nationella sammanhang har sjunkit? Att de inte klarar av att prestera när 

de utsätts för stressituationer. 

Jag anser att när det gäller tidspressen, bör vi träna våra elever till att bli mer stresståliga 

genom positiva upplevelser i samband med tidtagning. Det kommer troligen, tror jag, göra 

dem mer stresståliga i vårt prestationskrävande samhälle.  

Malmer (2002) hävdar att tidtagning endast gynnar de elever som redan är duktiga, men jag 

vill påstå att det även kan gynna de elever, som kanske inte är så duktiga. Men det beror på 

hur man introducerar och övar med tidtagningen som en faktor. Om man t ex i början 

introducerar enskild tidtagning vid tabellträningen, får eleverna ett mått på vad de klarade av 

just den gången och kan på så vis från gång till gång följa sin egen utveckling. I början kan de 

få sitta enskilt och när de känner sig mogna kan man gå över till parvis tidtagning för att 

slutligen köra tidtagning i större grupper och i helklass. Jag tror att det är ett bra sätt att 

avdramatisera tidspressen för många elever och att det i det långa loppet gynnar dem. Det 

viktiga är att de förstår och är medvetna om att de enbart tävlar mot sin egen prestation. 

Webbsidan, som eleverna i den här undersökningen fattat tycke för, var uppbyggd på att 

eleven tävlade mot tid och sin egen prestation. De elever jag talade med om denna webbsida 

uttryckte att fördelen med den just var att de kunde se hur de utvecklades och blev snabbare. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare   XXX den 09-09-17 

Hej! 

Jag är en blivande tidigarelärare (årskurs 1-7) i matematik och svenska, som studerar vid 

Högskolan i Gävle. Denna termin, ht-09, skall jag göra mitt examensarbete och planerar att 

utföra delar av detta på XXX-skolan. 

Jag har tänkt undersöka vilken/vilka metoder som ger effektivast resultat vid automatisering 

av matematiktabellerna och önskar därför genomföra detta i åk X. 

I examensarbetet kommer jag att planera och genomföra tester utifrån olika metoder och 

utvärdera detta med enkät och/eller intervju med eleverna. En del tester kommer att 

dokumenteras med videokamera, för att se hur mycket eleven påverkas av lärarens 

engagemang. 

För att kunna genomföra arbetet med eleverna behöver jag tillåtelse från er 

föräldrar/vårdnadshavare. Genom att fylla i svarstalongen nedan och skicka tillbaka den till 

klassföreståndaren, om möjligt redan v40, godkänner ni ert barns deltagande i arbetet. 

I examensarbetet kommer inga namn att redovisas och all insamlad data kommer att 

behandlas konfidentiellt. Undersökningen avrapporteras som ett examensarbete inom ramen 

för lärarutbildningen. 

Naturligtvis får ni gärna ta kontakt med mig eller min handledare i Gävle om ni har några 

frågor angående examensarbetet. 

Med vänlig hälsning 

Annika Englund 

Annika Englund                  Handledare för examensarbetet vid Högskolan i Gävle 

Tel. xxx-xxx     Sören Hector 

Mobil. xxx-xxx   Tel. 026-xx xx xx 

xxxx@student.hig.se   xxx@hig.se 

 

 

   Klipp här 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Svarstalong 
 

Jag har läst informationsbrevet och godkänner att mitt barn deltar i arbetet. 

 

 

Barnets namn: ...........................................................................................................................  

 

 

Vårdnadshavarens underskrift: .................................................................................................  

mailto:xxxx@student.hig.se
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    Bilaga 2 

Elevenkäterna      klass A 

 

Kön:          Flicka                 Pojke                                                                                  

Vad tycker du om ämnet matematik i skolan? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls            

 

Hur tycker du att det går för dig inom ämnet matematik i skolan? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på additionstabellen   1-10 ?      ( tex.  2 + 7 ) 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på subtraktionstabellen?       ( tex . 10 – 5 ) 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Vad tycker du om att träna på tabellerna? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur tycker du att det går för dig med tabellträningen? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Om du fick ett test på tabellerna nu. Hur skulle du klara dem då? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             
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Kön:          Flicka                 Pojke                                                                            Klass B+C 
 

Vad tycker du om ämnet matematik i skolan? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur tycker du att det går för dig inom ämnet matematik i skolan? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på första additionstabellen  ( 1 – 10) ?      ( tex.  6 + 2 ) 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på andra additionstabellen  ( 11 – 18) ?      ( tex.  8 + 7 ) 

          Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på första subtraktionstabellen  (1 – 10)?       ( tex . 9 – 3 ) 

          Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på andra subtraktionstabellen (11-18)?       ( tex . 13 – 5 ) 

          Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på multiplikationstabellen 1-10?    ( tex.   4 ∙ 3 ) 

        Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på divisionstabellen?      ( tex. 
3

15
 ) 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Vad tycker du om att träna på tabellerna? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur tycker du att det går för dig med tabellträningen? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Om du fick ett test på alla tabellerna nu. Hur skulle du klara dem då? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             
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Kön:          Flicka                 Pojke                                                                                 Klass D 

Vad tycker du om ämnet matematik i skolan? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur tycker du att det går för dig inom ämnet matematik i skolan? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på additionstabellen   1-20 ?      ( tex.  8 + 7 ) 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på subtraktionstabellen?       ( tex . 13 – 5 ) 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på multiplikationstabellen 1-10?    ( tex.   4 ∙ 8 ) 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur säker känner du dig på divisionstabellen?      ( tex. 
3

15
 ) 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Vad tycker du om att träna på tabellerna? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Hur tycker du att det går för dig med tabellträningen? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

Om du fick ett test på alla tabellerna nu. Hur skulle du klara dem då? 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

 

  



 37 

Bilaga 3 

Förkunskapstesterna som även användes som eftertester utom i klass D 

Namn:_______________________   Datum:_______________ 

klass A 

1+4 =   9-1 = 

 

3+6 = 

 

10-9 = 

 

7+1 =   5-3 =   4+6 =   6-3=   

5+4 =   7-4 = 

 

1+8 = 

 

4-2= 

 

9+1 =   6-4 =   8+2=   7-4=   

4+5 = 

 

5-2 = 

 

3+5 = 

 

3-2= 

 

5+3 =   6-0 =   7+4 =   7-5=   

2+2 = 

 

5-5 = 

 

2+5 = 

 

10-6= 

 

4+2 =   8-4 =   3+7 =   4-3=   

4+4 = 

 

6-2 = 

 

3+3 = 

 

7-3= 

 

1+6 =   9-5 =   5+1 =   5-1=   

2+2 =   10-3 = 

 

3+4 = 

 

6-3= 

 

6+0 =   4-2 =   2+8 =   8-2=   

3+2 = 

 

5-3 = 

 

6+3 = 

 

9-3= 

 

7+3 =   6-1 =   1+9 =   5-4=   

6+2 = 

 

10-2 = 

 

4+3 = 

 

8-3= 

 

9+2 =   7-1 =   1+2 =   9-4=   
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Namn:___________________                                             Datum:_____________________ 

 

Om du fick ett test på alla tabellerna nu. Hur skulle du klara dem då?          Klass B+C  
         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             

 

 

 

2∙5=   4/2= 

 

3∙2= 

 

18/2= 
  

3∙4=   20/5=   3∙7=   35/5=   

 

5∙3=   27/3= 

 

5∙4= 

 

20/10= 
  

6∙5=   32/4=   3∙5=   28/4=   

 

4∙8=   12/6= 

 

6∙2= 

 

20/4= 
  

5∙7=   35/7=   2∙2=   12/2=   

 

4∙3=   8/2= 

 

3∙8= 

 

15/3= 
  

5∙2= 

 

24/4=   3∙3=   14/2=   

 

4∙9=   9/3= 

 

2∙7= 

 

20/5= 
  

3∙6= 

 

10/5=   4∙2=   18/3=   

 

8∙2=   8/4= 

 

2∙4= 

 

25/5= 
  

4∙4= 

 

24/3=   5∙6=   16/2=   

 

4∙7=   10/2= 

 

5∙5= 

 

21/3= 
  

2∙9= 

 

12/3=   3∙6=   30/5=   

 

6∙4=   15/5= 

 

4∙3= 

 

6/3= 
  

9∙3=   30/3=   6∙3=   4/2=   
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Klass 

B+C  
 

7+1= 

 

10-9= 

 

3+9= 

 

14-11= 

 

3+2=   6-3=   9+2=   5-3=   

10+4= 

 

4-2= 

 

6+7= 

 

11-8= 

 

13+7=   17-3=   4+7=   5-1=   

7+12= 

 

3-2= 

 

6+8=   7-3= 

 

9+10=   7-5=   18+4= 

 

15-7=   

15+7= 

 

10-6= 

 

8+5=   19-4= 

 

8+5=   16-7=   7+8= 

 

8-4=   

9+6= 

 

7-3= 

 

9+5=   16-8= 

 

8+7=   16-5=   8+6= 

 

18-5=   

4+9= 

 

6-3= 

 

9+3=   9-7= 

 

6+10=   18-2=   10+5=   4-3=   

8+9= 

 

9-3= 

 

9+4= 

 

19-8= 

 

6+7=   5-4=   11+8=   13-4=   

8+6= 

 

18-6= 

 

10+6= 

 

15-7= 

 

7+5=   9-4=   7+9=   14-6=   
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Namn:____________________________        Datum:______________ 

 

Om du fick ett test på alla tabellerna nu. Hur skulle du klara dem då?                 Klass D 

         Bra  Ganska bra    Mindre bra Inte bra alls             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5∙8= 

 

4∙10=   2∙7= 

 

6∙9=   

7∙7=   2∙4= 

 

4∙5=   8∙7= 

 

8∙9=   3∙3=   9∙3=   2∙5=   

4∙2= 

 

8∙3=   8∙6=   4∙3= 

 

6∙4=   9∙9= 

 

5∙6= 

 

2∙10=   

7∙6=   5∙2=   9∙8=   5∙5=   

7∙9= 

 

5∙4=   5∙9= 

 

8∙2=   

8∙8=   9∙10= 

 

6∙8=   7∙5= 

 

2∙6=   3∙5=   4∙6=   4∙8=   

4∙9= 

 

6∙7=   2∙3= 

 

2∙2=   

6∙3=   9∙6= 

 

6∙6=   5∙9= 

 

8∙5=   4∙4=   4∙7=   8∙7=   
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6÷2= 

 

30÷3=   36÷4= 

 

35÷5=   Klass D 

 

40÷5=   49÷7= 

 

27÷3=   54÷9= 

  

 

72÷8=   6÷3=   56÷7=   15÷3=   

 

          

 

12÷2= 

 

20÷5=   42÷7= 

 

24÷8=   

 

 

27÷3=   48÷8= 

 

16÷4=   25÷5= 

  

 

18÷6=   81÷9=   9÷3=   63÷9=   

 

          

 

40÷8= 

 

24÷6=   64÷8= 

 

42÷6=   

 

 

12÷4=   32÷8= 

 

21÷3=   20÷5= 

  

 

28÷7=   15÷5=   8÷2=   36÷6=   

 

          

 

4÷2= 

 

20÷4=   12÷6= 

 

54÷6=   

 

 

72÷9=   12÷3= 

 

80÷10=   14÷7= 

  

 

48÷6=   63÷7=   16÷4=   18÷3=   
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Bilaga 4 

Eftertestet för klass D 

 

Namn:_________________________   Datum:______________ 

 

Vilken metod har du använt när du tränat på tabellerna denna vecka? 
      Datorn Arbetsblad       Tabellkorten Lådkorten Annan metod:________________________      

  

5∙8= 

 

4∙10=   2∙7= 

 

6∙9=   

7∙7=   2∙4= 

 

4∙5=   8∙7= 

 

8∙9=   3∙3=   9∙3=   2∙5=   

4∙2= 

 

8∙3=   8∙6=   4∙3= 

 

6∙4=   9∙9= 

 

5∙6= 

 

2∙10=   

7∙6=   5∙2=   9∙8=   5∙5=   

7∙9= 

 

5∙4=   5∙9= 

 

8∙2=   

8∙8=   9∙10= 

 

6∙8=   7∙5= 

 

2∙6=   3∙5=   4∙6=   4∙8=   

4∙9= 

 

6∙7=   2∙3= 

 

2∙2=   

6∙3=   9∙6= 

 

6∙6=   5∙9= 

 

8∙5=   4∙4=   4∙7=   8∙7=   
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6÷2= 

 

30÷3=   36÷4= 

 

35÷5=   

 

 

40÷5=   49÷7= 

 

27÷3=   54÷9= 

  

 

72÷8=   6÷3=   56÷7=   15÷3=   

 

          

 

12÷2= 

 

20÷5=   42÷7= 

 

24÷8=   

 

 

27÷3=   48÷8= 

 

16÷4=   25÷5= 

  

 

18÷6=   81÷9=   9÷3=   63÷9=   

 

          

 

40÷8= 

 

24÷6=   64÷8= 

 

42÷6=   

 

 

12÷4=   32÷8= 

 

21÷3=   20÷5= 

  

 

28÷7=   15÷5=   8÷2=   36÷6=   

 

          

 

4÷2= 

 

20÷4=   12÷6= 

 

54÷6=   

 

 

72÷9=   12÷3= 

 

80÷10=   14÷7= 

  

 

48÷6=   63÷7=   16÷4=   18÷3=   
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Bilaga 5 

Intervjufrågorna till lärarna 

 

1. Hur många år har du arbetat som lärare? 

2. Hur anser du generellt att elevernas attityd till ämnet matematik är idag? 

3. Vad anser du vara den grundläggande orsaken till deras attityd till matematiken? 

4. Märker du någon skillnad i attityd mellan pojkar och flickor?  Ålder? 

5. Tabellkunskapen är en färskvara. Hur ofta återkommer du i din undervisning till 

tabellträning under en termin/ läsår?  

6. Anser du att det finns tillräckligt med undervisningstid för att alla eleverna ska hinna 

automatisera de grundläggande tabellkunskaperna under skoltid? 

7. Upplever du att någon av tabellerna kan vara svårare att lära ut än någon annan? 

Vilken och varför? 

8. Hur upplever du elevernas attityd till tabellträningen? 

9. Vilken/vilka metod/-er föredrar du att låta eleverna träna med? 

Varför?  

Vilka fördelar ser du med den/de metoden/ -er  gentemot andra metoder? 

10. Vilken attityd upplever du att eleverna har till den/dessa metod/-er? 

11. Hur/ på vilket sätt testar du deras tabellkunskaper? Hur ofta gör du det? 

12. Anser du att eleverna ser kopplingen mellan sina träningsmetoder och till testen som 

de får göra? 

 

Lärarnas svar: 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

1:  32 år 

2:  Jag har arbetat 43 år som lärare 

3:  Jag har arbetat som lärare i 40 år. Jag har i grunden inriktningen religion/historia, men 

har läst en 5p mattekurs för ca 3 år sedan och jag går på fortbildningskurser när 

tillfälle ges. 

4: Jag har arbetat som lärare i 25 år. Började som vikarie. I grunden är jag 

”lågstadielärare”, men numera arbetar jag i huvudsak på ”mellanstadiet”. 

 

Hur anser du generellt att elevernas attityd till ämnet matematik är idag? 

1:   De flesta har en god "relation" till ämnet 

2:   De allra flesta elever tycker mycket om matematik under åk 1-3. Det syns ingen 

skillnad  på det under alla de år som jag jobbat 

3:  Det är lite blandat. De elever som har lät för sig vill gärna flänga genom läroboken 

snabbt, de elever som har det svårare har ändå en okej attityd. De som får kämpa i 

matematiken tycker oftast heller inte om matten.  

4: Kan inte se att det har förändrats. I en klass med få elever kan det vara svårare att få en 

bra entusiasm för matten. De får en slags byskolementalitet. Har man en större klass så 

smittar de duktiga eleverna av sig på övriga elever och det är lättare att höja 

entusiasmen för ämnet i klassen. 

 

Vad anser du vara den grundläggande orsaken till deras attityd till matematiken? 

1:  Det är ett basämne. Har fått mycket plats i olika medier. Matematiken finns överallt i 

deras vardag. Med grundläggande kunskaper blir också ämnet roligt och intressant. 
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2:  Det är ”roligt” att kunna räkna och skriva siffror. Det är också nära deras vardag, 

speciellt när man räknar med pengar. Även när man laborerar med olika enheter är det 

vardagsnära. 

3: Jag tror att elevens självförtroende är den grundläggande orsaken till deras attityd till 

ämnet.  De som har en negativ inställning är oftast de som behöver mer enskild 

undervisning för att de ska klara sig. Har eleven svårt metodiskt eller motorisk 

hämmar även det,  för att de missar sitt ”tänk” då skrivandet tar för lång tid.  

4: Den viktigaste grundläggande orsaken är lärarens attityd till ämnet. Ambitionen till 

skolan kan även komma från hemmet, är den negativ blir vårt arbete mycket tyngre.  

 

Märker du någon skillnad i attityd mellan pojkar och flickor?  Ålder? 

1:  Inte nämnvärt i de åldrar jag arbetar (mellanstadiet) 

2: En liten skillnad kan märkas att killar tycker att det är roligare med matte för de har 

ofta svårare att visa framfötterna i svenska.   

3: Flickor är oftast prydliga, jobbar på – men tenderar att bli mekaniska i den aritmetiska 

processen, dvs att de löser talen utan reflektion. Pojkarna reflekterar mer i 

matematiken, men de vill sällan skriva, pga av bekvämlighet kan de missa viktiga 

saker, som tex olika tankegångar osv. 

4: Om skolambitionen är låg hemifrån kan det finnas vissa skillnader mellan flickor och 

pojkar. Oftast är pojkar påverkade av detta i större utsträckning eftersom det är 

vanligare att det är mödrarna som engagerar sig i skolaktiviteter. Läsning i hemmen är 

dessutom vanligare bland kvinnor. 

 

Tabellkunskapen är en färskvara. Hur ofta återkommer du i din undervisning till tabellträning 

under en termin/ läsår?  

1: Vi tränar tabeller varje termin. Vissa perioder mera intensivt. 

2: Några gånger när vi kommer till ett avsnitt där det ingår att man behöver repetera 

tabellerna. 

3: Åtminstone en gång per termin. Tidigare tragglade man tabellerna tills de var 

automatiserade. Idag ramlar de ur för snabbt.  

4: Ett par gånger minst per termin. Antingen gör jag ett stort test eller små test.  

 

Anser du att det finns tillräckligt med undervisningstid för att alla eleverna ska hinna 

automatisera de grundläggande tabellkunskaperna under skoltid? 

1:  Det är en prioriteringsfråga. Jag tycker att tabellkunskap är viktig. Kunskapen 

underlättar arbetet i matte. 

2: Nej, det är svårt att hinna med det på lektionerna. 

3: Inte för de elever som behöver träningen mest, men överlag har vi bra samarbete med 

föräldrarna till dessa elever. 

4: Jag svarar Nej, för de elever som kräver mer tid för allt. Tabeller fungerar bra som 

hemläxa eftersom föräldrarna oftast vet hur man tränar dem med barnen. Annars anser 

jag att läxor endast är bra för de barn som har högskoleambition, för de har oftast 

stödet som behövs hemifrån i större utsträckning.  

 

Upplever du att någon av tabellerna kan vara svårare att lära ut än någon annan? 

Vilken och varför? 

1: Tabell 7 och 8 är krångliga. Har ingen bra förklaring till varför. 

2:  Subtraktionstabellerna är svårare än additionstabellerna. Det verkar vara svårare att 

subtrahera. Det är svårt för de barn som har jobbigt med matte  att använda addition 

även vid subtraktion. Det virrar till det för dem.  
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3: Subtraktionen är svårare – jag ser inte den som en tabellträning. Division fungerar bra 

när eleverna upptäcker kopplingen till multiplikationen. 

4: Tvåhoppen m utgångspunkt från udda tal är svårare att automatisera. Dessutom är 

subtraktion svårare än addition efter som det kräver ”baklängestänket”.  Division är 

svårare än multiplikation – innehållsdivision/ delningsdivision. 

 

Hur upplever du elevernas attityd till tabellträningen? 

1:  Det fungerar bra. Vid tidtagning kommer stressmomentet in för några. 

2:  De tycker för det mesta att det går bra om de får träna varandra.   

3: Jag trodde de skulle uppleva det kämpigare, men de förknippar oftast tabellträningen 

med roliga metoder som www.mult.se på datorn, tabellkort, mattespel m tärningar, att 

de får arbeta i par och mattebingo. En del elever väljer att träna själv, oftast för att de 

anser det vara skambelagt att inte kunna tabellerna. 

4: Motiveringen är svårast och att hitta en koppling till vardagen. Eleverna tycker oftast 

att det är tråkigt med tidtagning och blir stressade. Men får de ta tid själva så blir det 

roligare då de ser sin egen utveckling. Spel och tävling är lättast att få eleverna 

motiverade till tabellträningen. Till exempel ”Skrika matte” - då kastar man två 

tärningar och sedan gäller det att snabbast skrika svaret i gruppen för att få poäng. 

 

Vilken/vilka metod/-er föredrar du att låta eleverna träna med? 

Varför? Vilka fördelar ser du med den/de metoden/ -er  gentemot andra metoder? 

1: Jag varierar muntligt med skriftligt. Blandar också de olika räknesätten vid muntlig 

träning. Vid skriftlig träning, behöver inte svaga elever visa sin osäkerhet. Men jag 

anpassar också uppgifterna när jag kör muntligt, så att även de svaga visar att de kan. 

2: Vi tränar med vanliga tabellkort och även på tavlan med spindeln. Jag har inte läst om 

några andra metoder. 

3: Oftast är det olika tärningsspel eller via datorn på www.mult.se . De kommer igång 

snabbt och arbetar bra. 

4: Lådkorten, eftersom de har sådana fördelar. Den metoden är intensiv kontra 

papperstabeller (arbetsblad) som tar lång tid. Med korten kan man snabbt märka vilka 

”hang-ups” barnen har och de korten hamnar i en tröghög. Det är en medvetande 

träning för barnen och man kan arbeta på olika nivåer. Dessa kort är anpassningsbara. 

Det viktiga är att barnen får en tydlig styrning i hur man ska arbeta med korten på 

bästa sätt i början. Jag låter dem även jobba med datorn på sidan www.mult.se för den 

är pedagogiskt bra uppbyggd och visar visuellt med kvadrater. Jag önskar att addition 

och division även fanns på en sådan webbsida.  

Nackdelen med de vanliga tabellkorten, som har alla symboler utskrivna, är att de 

krävs så många fler kort för att täcka samma mängd talkombinationer som lådkorten 

har. De tabellkorten ställer större fokus på vilket räknesätt som behandlas. Med 

lådkorten växlar man mellan addition och subtraktion respektive division och 

multiplikation. 

Framför allt hjälper lådkorten de svaga eleverna. 

 

Vilken attityd upplever du att eleverna har till den/dessa metod/-er? 

1:  De gillar när jag muntligt varierar de olika räknesätten. 

2:  Eftersom de inte har haft några andra metoder så kan jag inte jämföra . 

3: Spel och datorn tycker de oftast är roliga. 

4: Lådkorten är barnen positiva till, för att de kan se sin egen utveckling. De kan jobba 

enskilt, i par eller i grupp. Här skulle alla barn även kunna ha eget tidtagarur för att 

http://www.mult.se/
http://www.mult.se/
http://www.mult.se/
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avdramatisera tidspressen.  

 

Hur/ på vilket sätt testar du deras tabellkunskaper? 

Hur ofta gör du det? 

1:  Både skriftligt och muntlgt. Det varierar hur ofta jag testar. 

2: Genom tabelltest.  Inte så många gånger per år. 

3: Jag testar elevernas tabellkunskaper minst 2ggr/termin. Om de ger ett dåligt resultat får 

de träna mera och jag testar fler gånger oftast under tidspress. De elever som har 

motoriska problem testar jag muntligt individuellt. 

4: Papperstest en gång per termin. Borde kunna köra tidtagning med korten också. Min 

akilleshäl – jag är så dålig på att bokföra alla tester. 

 

Anser du att eleverna ser kopplingen mellan sina träningsmetoder och till testen som de får 

göra? 

1:  Absolut. 

2: Ja, det tror jag att de gör. 

3: Ja, absolut för de som är mogna. 

4: Ja, absolut. Man får se till att man anpassar svårighetsgraden på testet till samma nivå 

som metoden i början, fö att så småning om öka svårighetsgraden allt eftersom. Detta 

för att se om generaliseringen funkar för barnen. 
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Bilaga 6 

Intervjufrågorna för eleverna 

 

1. Vad tycker du om matematiken i skolan?                       

2. Hur tycker du att det går för dig inom matematiken?                      

3. Vilken av tabellerna känner du dig säkrast på? 

4. Vilken av tabellerna känner du dig minst säker på? 

5. Vad tycker du om att träna på tabellerna? 

6. Hur tycker du att det går för dig att träna på tabellerna? 

7. Vilken metod  anser du vara den som du lär dig mest av, 

Tabellaskarna?    Lådkorten?    Datorn?   Annat sätt? 

8. Varför tycker du att just den metoden är så bra? 

9. Om du fick ett test idag på alla tabellerna. Hur tror du det skulle gå för dig då? 

 

Elevernas svar:  
Vad tycker du om matematiken i skolan?   

Hur känner du dig när ni ska ha matte? 

1- Matten är för det mesta okej.  Ibland är det svårt men oftast går det bra. 

2- Matten är väl bra, oftast lätt. Jag menar det är oftast lätta uppgifter. 

3- Den är bra. 

4- Matten är rolig. Det är nog för att den är så enkel – då blir det roligt. 

5- Matten är rolig för det mesta. Roliga tal. 

6- Matten är bra. Jag förstår bra när lärarna förklarar och det underlättar vid räkningen.  

7- Matten är inte så rolig. Den är mest jobbig för man måste tänka. 

Hur tycker du att det går för dig inom matematiken?                      

Vad tror du att det beror på? 

1- Det går för det mesta bra.  

2- Jag tycker det går hyffsat bra, men jag pratar kanske lite för mycket. 

3-  Det går så där. Jag tycker multiplikationstabellen är svår. 

4-  Ganska (tänker) Det går bra för mig för att det är så roligt med matte. 

5-  Jag tycker det går jättebra nu.  Jobbar nästan för mycket, för jag har tjuvtränat 

hemma. 

6-  Det går väl bra. Jag hänger med och behöver inte träna något extra. 

7- Det går ganska bra. 
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Vilken av tabellerna känner du dig säkrast på? 

Vad är det som gör den lättare än någon annan tabell? 

1- Jag är ganska säker på addition, multiplikation och divisionstabellerna. Division är ju 

bakvänd multiplikation. Ja jag är nog ganska säker på alla tabellerna. Subtraktionen 

räknar jag upp vid liten skillnad. Jag har tränat mycket på divisionstabellen – där är 

det bara att tänka omvänd gånger. 

2- Multiplikationstabellen, för den har jag tränat mycket på nu. Divisionen är också lätt 

eftersom det är samma som multiplikation fast baklänges. 

3- Additionstabellen är lättast – där är det bara att ”plussa på”. Subtraktion är lite svårare 

då man ska ta bort.  

4- Addition är lättast – bara att plussa på. Jag är säker på alla tabellerna. Dem har jag 

kunnat sedan 1:an och 2:an.  

5- Multiplikation – för det är lättare att ”dubbla” 

6- Additionstabellen, för den har vi hållit på med längst.  

7- Multiplikationstabellerna – speciellt  1-5 och 9:ans tabell. Lättast för att vi har tränat 

den så mycket nu. 

 

Vilken av tabellerna känner du dig minst säker på? 

Vad är det som gör den svårare än någon annan tabell? 

1-  Divisionstabellen, för det är minst flyt i den. 

2- Subtraktionstabellen är svårare att räkna i huvudet, eller ingen är egentligen svår utan 

lika lätta. 

3-  Divisionstabellen är svårare. Har inte tränat så mycket på den ännu. Jag tror det vore 

bra att kunna multiplikation före division.  

4-  Multiplikation är svårast, men ibland glömmer jag bort mig och måste räkna. Division 

är baklänges gånger 

5- Delat (division) – för ibland är det stora tal och då blir det svårt.  

6-  Division – för först måste jag tänka gånger och sedan tänka vad som blir det. 

7- Division är svårast för den har vi tränat på minst. Men den är som baklänges gånger. 

 

Vad tycker du om att träna på tabellerna? 

Hur kommer det sig, tror du? 

1-  Ibland är det roligt – vid svårigheter är det inte lika roligt. 

2-  Ganska kul att träna. 

3-  Ganska bra. Inte direkt roligt men ett måste. Jag tror det blir roligare då man kan 

tabellerna. 

4-  Ganska bra, samma som att räkna matte. 

5-  Det är lite olika från dag till dag. Beror på hur jag känner mig. 

6-  Ganska bra. 

7- Inte så roligt, bara ibland men på datorn är det roligt. 

 

Hur tycker du att det går för dig att träna på tabellerna? 

Hur ofta tränar du?   Hur länge?   Tränar du något hemma? 

1-  Ibland får jag tänka till, när jag märker att det är svårt så tränar jag mera. Tränade 

bara hemma i början, men inte nu längre.  
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2-  Hinner inte träna hemma pga av alla sporter. Tränar mest i skolan. 

3-  Det går skapligt i alla fall. Hemma tränar jag på datorn(www.mult.se)  ibland. Pappa 

och jag tränar tillsammans. 

4-  Det går bra att träna, därför gör jag det inte så ofta längre 

5-  Det går rätt bra. Fast det är segt innan det fastnar. 

6-  Det går bra. Tränar hemma ibland. 

7-  Det går bra. Tränar ibland men inte hemma. 

 

Vilken metod  anser du vara den som du lär dig mest av? 

Tabellaskarna?    Lådkorten?    Datorn?   Annat sätt?  

1-  Vid datorn (www.mult.se) går det fort framåt, men penna och papper funkar bra det 

med. 

2-  Tabellkorten (fiskarkorten) har funkat bäst för mig. De är lättast att ta fram före 

mattepapper (arbetsblad) 

3-  www.mult.se på datorn funkar bäst för mig. Det är roligt för att det går så snabbt. 

4-  Mattepappret. ”Fiska”korten kom så sent. Jag kunde redan tabellerna då vi fick dem. 

5-  Datorn(www.mult.se) är det som ger mig mest. Mamma brukar träna mig muntligt 

hemma. 

6-  Tabellkorten (fiskakorten) – för de kan man ta upp i sin egen takt och de finns alltid i 

bänken så man kan lätt ta upp dem och träna om man vill och man är inte låst av 

någon annan. 

7- Arbetsbladen funkar bäst, tycker jag. 

 

Om du fick ett test idag på alla tabellerna. Hur tror du det skulle gå för dig då? 

Varför?   

1-  Det skulle gå ganska bra. Tabellträningen har funkat bra på sistone. 

2-  Det skulle gå ganska bra. Har inga större problem med tabellerna. 

3- Det skulle inte gå så bra. Det blir för mycket. För tufft  att både hinna tänka och 

skriva. Muntligt är mycket lättare.  

4-  Det skulle gå bra. För att det är lätt. 

5-  Kanske bra. För jag har tjuvtränat mycket. 

6-  Ganska bra. Det mesta skulle vara lätt. 

7- Det skulle nog gå bra. Jag skulle åtminstone ha minst hälften rätt, för jag kan inte alla 

tabellerna ännu. 

 

 

 

 

  

http://www.mult.se/
http://www.mult.se/
http://www.mult.se/
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Bilaga 7 

Sammanställning av alla elevernas svar på de gemensamma enkätfrågorna. 

Det är 81 elever som har svarat på dessa frågor, av dem är det 49 flickor och 32 pojkar. 

Jag har valt att redovisa svaren procentuellt för att ingen enskild elev ska kunna utpekas. 
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Bilaga 8 

Arbetsbladet som eleverna fick arbeta med vid tabellträningen 

 

 


