
 

Högskolan Kristianstad • 291 88 Kristianstad • 044-20 30 00 • info@hkr.se • www.hkr.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsten att räkna utan att räkna 

De automatiserade tabellkunskapernas betydelse för de 

matematiska strängarnas sammanflätning 

 

 

 

The Art of Counting without Counting 
 

 

The importance of automatic recall in basic number combinations 

for entwining the strands of mathematical proficiency 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanette Joelsson  

 

 

 

 

Självständigt arbete: 15 hp 

Sektion:  Lärande och Miljö  

Program:  Speciallärarprogrammet  

Matematikutveckling   

Nivå:  Avancerad nivå 

Termin/år:  VT 2015 

Handledare:  Ingemar Holgersson 

Examinator:  Christer Ohlin 

 



  

 

ABSTRACT 

Joelsson, Jeanette. (2015). Konsten att räkna utan att räkna – De automatiserade 

tabellkunskapernas betydelse för de matematiska strängarnas sammanflätning.  

The Art Of Counting without Counting – The importance of automatic recall in 

basic number combinations for entwining the strands of mathematical proficiency. 

Högskolan Kristianstad. Speciallärarprogrammet med inriktning Matematik 

Syftet med studien har varit att undersöka; hur automatiserade grundskoleelever i 

årskurs 6 och årskurs 9 är när det gäller tabellkunskaper, samt vilka samband det 

finns mellan automatiserade tabellkunskaper och prestationerna på de nationella 

proven. Även tankar och uppfattningar gällande färdighetsträning av 

tabellkunskaper har undersökts. Inom det matematikdidaktiska perspektivet möts 

de kognitiva och biologiska modellerna kring arbetsminnets begränsningar och 

procedurminnets betydelse för det matematiska flytet. Det teoretiska ramverket 

Adding It Up - Helping Children Learn Mathematics, som inspirerat vår nuvarande 

kursplan i matematik (Lgr 11, 2011), ramar in de samband som undersökts. 

Genom att använda mixed method research har både en kvantitativ och en kvalitativ 

studie genomförts med syftet att stärka bilden av problemet. Kvantitativa data har 

inneburit resultat på tabelltester och resultat på nationella prov från elever i årskurs 

6 och årskurs 9. Dessa resultat har sedan kompletterats med kvalitativa data i form 

av observationer vid testtillfällena samt intervjuer med specialpedagog och två 

matematiklärare. Resultatet visar att flertalet elever saknar automatiserade 

tabellkunskaper, förutom i addition. De automatiserade tabellkunskaperna visar i 

sin tur klara samband med resultaten på de nationella proven. Tabellkunskaperna 

korrelerar högst med problemlösningsförmågan, både för årskurs 6 och årskurs 9. 

Eftersom majoriteten av eleverna är ganska eller helt automatiserade i addition visar 

det på att förmåga för automatisering finns. För att höja nivån på de övriga 

räknesätten pekar samtliga uppfattningar mot en utveckling av färdighetsträningen 

-  en färdighetsträning som bygger på förståelse. 

Min studie faller väl inom det teoretiska ramverket och har konkretiserat den 

tidigare forskningen genom de direkta sambanden mellan tabellkunskaperna och de 

nationella provens resultat. Som blivande speciallärare vill jag utveckla 

färdighetsträningen av baskunskaperna och separera dem från problemlösningen, 

så att alla elever kan öva på rätt nivå och därmed få känna glädje över att kunna. 

Ämnesord: arbetsminne, automatisering, färdighetsträning, matematiskt flyt,  

matematiska förmågor, multiplikationstabellen, tabellkunskaper, talfakta 
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1 INLEDNING 

Våra barn idag växer upp i en värld där matematiken är en del av det moderna livet. 

Många utbildningar och bra jobb kräver höga nivåer av matematisk kompetens. Den 

framtida samhällsutvecklingen kommer att ställa nya matematiska krav, vilket 

innebär att alla måste lära sig att tänka matematiskt. Samtidigt måste vi kunna tänka 

matematiskt för att kunna lära. Problemet är att matematikkunskaperna för svenska 

elever, enligt olika internationella jämförelser, stadigt försämras. Den senaste 

rapporten från OECD uttrycker stor oro för den svenska skolan och de snabbt 

fallande resultaten (Schleicher, 2015). Om denna negativa trend ska kunna brytas 

krävs det stor matematisk kompetens på alla nivåer och kanske framför allt inom 

den specialpedagogiska professionen. Enligt examensordningen för speciallärare 

(SFS 2011:186) ska speciallärare i matematik; visa fördjupad kunskap om elevers 

lärande och matematikutveckling och därmed kunna leda utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.  

1.1 Bakgrund 

Matematik är ett kommunikationsämne som väcker stor glädje i framgång men 

mycket ångest i motgång. Matematiksvårigheter oavsett anledning är därför ofta 

förenade med låg självkänsla och dåligt självförtroende. Det finns en stor grupp 

elever som ger upp i ämnet matematik av olika anledningar. Många av 

anledningarna är dock, enligt Chinn (2011), starkt kopplade till minnet, som alltså 

har stor betydelse för den matematiska utvecklingen.  

Den senaste forskningen, Dowker (2005); Kilpatrick, Swafford och Findell (2001); 

Liljekvist (2014); Taflin (2007) m.fl., har i huvudsak fokuserat på utvecklandet av 

den matematiska förståelsen, eftersom samhället ställer större krav på det 

matematiska tänkandet. Problemet, upplever jag, är att många då felaktigt tolkar det 

som att våra elever inte behöver memorera procedurer och baskunskaper längre. 

Färdighetsträning har blivit ett negativt laddat ord och ”att övning ger färdighet” 

har ironiskt nog glömts bort. Det kommer alltid att finnas elever som har svårt att 

memorera kunskaper, som har begränsade minnesfunktioner och som därmed 

behöver extra stöd. Den gruppen är dock bara en mycket liten del av hela den grupp 

som inte når upp till kunskapskraven i grundskolans matematik. Om vi kunde hjälpa 

våra elever att automatisera mer av de mest grundläggande baskunskaperna, tror 

jag att andelen misslyckandekarriärer i ämnet matematik skulle minska. 
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Även i USA pekar utbildningsstatistiken på stadigt försämrade matematikresultat 

och då framför allt kopplat till en sämre taluppfattning, samt en försämrad 

automatisering av talfakta (NCES, 2012). 

Under den amerikanska matematikkonferensen Math Summit 2003 uppmärk-

sammade Grover Whitehurst, the Director of the Institute for Educational Sciences 

(IES), att utbildare och kognitiva forskare är överens om att en automatisering av 

baskunskaper är nödvändig för att kunna nå en högre matematikutveckling. 

”Cognitive psychologists have discovered that humans have 

fixed limits on the attention and memory that can be used to solve 

problems. One way around these limits is to have certain 

components of a task become so routine and over-learned that 

they become automatic.” (Whitehurst, 2003) 

1.1.1 Automatisering avlastar arbetsminnet 

För mig är matematiken ett språk med en mycket exakt grammatik, en grammatik 

som i stora delar måste automatiseras om ett tillräckligt flyt i detta universella språk 

ska kunna uppnås. Jag upplever att mina elever på gymnasiet och komvux alltför 

ofta har en alldeles för låg säkerhetsnivå i den matematiska grammatiken för att 

kunna utvecklas matematiskt. Bentley (2009) menar att om arbetsminnet kan hämta 

resultat av aritmetiska beräkningar, som t.ex. multiplikationstabellen, från långtids-

minnet så kan mer komplicerade beräkningar utföras. Om tabellkunskaperna inte är 

tillräckliga kommer arbetsminnet att vara fullt upptaget med att utföra beräkningar 

som skulle kunna vara automatiserade, vilket innebär en missriktad energi och 

uppmärksamhet. Detta får då konsekvenser för den matematiska problemlösningen, 

eftersom den enligt den biologiska och kognitiva modellen pågår i arbetsminnet. 

Det är en kontinuerlig och cyklisk process som äger rum under en begränsad 

tidsperiod (Szabo, 2013). Även Vygotsky (1978) framhåller att elevernas 

problemlösningsförmåga effektiviseras i takt med deras förmåga att snabbt plocka 

fram talfakta.   

Att lägga kraft och energi på att automatisera matematiska kunskaper lönar sig i 

längden. Det finns ett flertal studier som visar att högpresterande elever i matematik 

anstränger sig mycket mindre än vad lågpresterande gör, eftersom de använder sina 

minnesfunktioner på ett mycket mer effektivt sätt (Krutetskii, 1976; Byers & 

Erlwanger, 1985).  

Ingvar (2009) visar med sina studier den biologiska förklaringen att hjärnan möter 

all inkommande information med hjälp av information som redan är lagrad i 

långtidsminnet, vilket innebär att ju mer som finns lagrat i minnet desto snabbare 
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går informationsbearbetningen. Han hävdar också att en av hjärnbarkens mest 

grundläggande funktioner är att all inlärning skall leda till automatisering, allt för 

att spara energi. Det viktiga budskapet är alltså, att automatiserade kunskaper inte 

belastar arbetsminnet. 

1.1.2 Strängarna av matematiskt kunnande 

Om vi vill diskutera och utveckla matematikundervisningen måste vi först 

bestämma oss för vad vi vill att eleverna ska lära sig. Vad är egentligen kunskap i 

matematik? 

I århundraden har elever lärt sig matematiska kunskaper utan mycket förståelse, 

men Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) är övertygade om att alla elever kan 

lära sig att tänka matematiskt. De menar att det matematiska kunnandet består av 

fem olika förmågor; begreppsförståelse, räknefärdighet, problemlösningsförmåga, 

matematiskt-logiskt resonemang och förtrogenhet. Dessa fem strängar av 

matematiska förmågor är sammanvävda och ömsesidigt beroende av varandra. 

Utmaningen för lärare blir därför att hjälpa varje elev till framsteg längs varje 

sträng, eftersom de matematiska kunskaperna är otillräckliga om en eller flera 

strängar inte utvecklas. 

Anghileri (2007) beskriver hur matematisk förståelse innehåller en progression från 

konkreta upplevelser till symbolisk representation via ökad abstraktion. Problemet 

är att om eleverna saknar de mest grundläggande baskunskaperna, kommer 

arbetsminnet hela tiden att överbelastas och progressionen uteblir.  

Matematik är som sagt ett fantastiskt språk med oanade möjligheter till 

kommunikation, men den kräver sin exakta grammatik. Enligt Angileri (2007) är 

det viktigt att eleverna förstår skillnaden mellan färdighetsträning och 

problemlösning, alltså något vi lärare behöver vara tydliga med. 

Om eleverna inte färdighetstränar, alltså övar för lite, upplever jag framför allt att 

strängen räknefärdighet inte utvecklas som den bör. I sin tur leder detta till en sämre 

problemlösningsförmåga och som en naturlig följd ett sämre självförtroende och 

alltför ofta till mentala låsningar och matematikångest. Då stannar även 

utvecklingen av strängen förtrogenhet, vilket innebär att inställningen till ämnet 

försämras och den uthållighet som matematikinlärning kräver havererar. 

1.1.3 Tabellkunskaper 

Grundläggande tabellkunskaper innefattar talfakta i samtliga fyra räknesätt, även 

om tabeller ofta förknippas med multiplikation. Att memorera och automatisera alla 

dessa kombinationer av tal innebär i förlängningen en enorm avlastning för 
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arbetsminnet. Enligt McIntosh (2009) är det dock viktigt att det först byggs upp en 

förståelse för talen och huvudräkningens metoder.  

”Snabbhet och precision ska betonas och memorisering av 

tabellkunskaper ska uppmuntras men först när barnen redan har 

effektiva metoder för att räkna ut dessa uppgifter i huvudet eller 

för att snabbt härleda dem.” (McIntosch, 2009, s. 94) 

Allt oftare kommer frågan om det är viktigt att kunna multiplikationstabellen? Själv 

är jag helt övertygad om att den är en av de viktigaste baskunskaperna att 

automatisera, för att kunna utvecklas matematiskt. Även McIntosh är tydlig med att 

poängtera multiplikationstabellens betydelse. 

”Det är dock viktigt att eleverna automatiserar tabell-

kunskaperna, eftersom det, tillsammans med att förstå platsvärde 

och räkneoperationer, är grunden för att handskas med de fyra 

räknesätten med flersiffriga tal.” (McIntosh, 2009, s. 106) 

Att kunna multiplikationstabellen, upplever jag, innebär en betydligt lättare resa in 

i de rationella talens fantastiska värld. Både Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) 

och Watson, Jones och Pratt (2013) menar att de rationella talen är det mest 

utmanande talsystemet i högstadiets matematik. De hävdar att just vid utvecklandet 

av kunskaperna kring bråkräkningen uppvisar många elever en dålig 

sammanflätning av kunskapssträngarna. Den här akilleshälen inom den 

matematiska begreppsutvecklingen tror jag framför allt bygger på en för låg 

säkerhetsnivå i baskunskaperna. När det gäller mina gymnasieelever är det ett 

faktum att de elever som förstår hur de rationella talen fungerar är också de som 

förstår hur matematiken fungerar. 

1.1.4 Matematikinlärning 

Matematikinlärning kräver otroligt mycket engagemang och tålamod, och det tar 

framför allt tid. Att förstå matematik tar dock olika lång tid för olika individer och 

det är för många svårt att acceptera. I matematikböckerna står det aldrig att ämnet 

kräver stor intellektuell uthållighet. Uthålligheten utvecklas sedan successivt om 

elever får lösa problem på rätt nivå, en nivå som överensstämmer med deras 

säkerhetsnivå.  

Enligt Hattie (2012) är det då viktigt att lärare har en kritisk syn på sin egen roll, 

och viktigast av allt; ett förhållningssätt där de frågar sig själva vilken effekt de har 

på lärandet. Han menar vidare att uppmärksamheten måste flyttas från hur lärarna 

undervisar till hur eleverna lär sig. Han betonar även vikten av att hur skickliga våra 
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elever än är på att välja rätt strategier, krävs det koncentration, mycket övning och 

skicklighet för att kunna använda dem. 

I kursplanen för grundskolans matematik står det följande: 

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper om matematik och matematikens 

användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 

matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i 

olika sammanhang.” (Lgr11, 2011) 

För att nå dit är det precis som Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) framhåller, 

oerhört viktigt att se den femte förmågan, förtrogenheten, som en egen kompetens. 

Den positiva attityden till matematiken utvecklas i samspel med sin omgivning och 

ökar motivationen att söka ny kunskap, som i sin tur accelererar 

kunskapsutvecklingen. Jag upplever som matematiklärare på gymnasiet att just 

denna kompetens är helt avgörande för många av våra ungdomars fortsatta 

matematikutveckling. Inställningen till matematik innefattar även en förståelse för 

matematikens nytta både för en själv och för samhället. 

1.1.5 Känslomässiga blockeringar 

Matematik är ett ämne som starkt förknippas med begåvning, vilket framkallar 

starka känslor då det antingen går bra eller dåligt. Alla dessa känslor spelar en stor 

roll i lärandet. Det är lättare att minnas då det finns en positiv känsla. De negativa 

känslorna kan leda till blockeringar som troligtvis är den enskilt mest betydelsefulla 

faktorn då eleven befäster upplevelser av misslyckande i matematiken. Känslorna 

har enorm kraft i allt lärande och det är de positiva känslorna som skapar lust och 

motivation. De negativa känslorna dränerar eleven på krafter och ett ständigt 

misslyckande blir en vana, något som alla inblandade till slut förväntar sig. 

Skammen över att inte kunna behärska matematiken kan bli en del av 

personligheten, vilket kan ge en känsla av att inte räcka till. Skamkänslor är ofta 

starka och varaktiga, vilket kan leda till ångest och depression (Adler, 2007). 

Enligt examensordningen för speciallärare (SFS 2011:186) ska speciallärare i 

matematik; visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete med att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer. De ska även visa fördjupade kunskaper om elevers lärande och 

matematikutveckling.  

Eftersom en alltför stor grupp elever misslyckas inom matematikämnet känns det 

angeläget för mig, som blivande speciallärare i matematik, att själv undersöka vilka 
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samband det finns mellan automatiserade tabellkunskaper och strängarna av 

matematiskt kunnande. En bra början är då först att undersöka hur väl 

automatiserade tabellkunskaper grundskoleelever har idag, för att sedan koppla 

ihop det med resultaten på de nationella proven. 

”Forskandet blir en viktig faktor i utvecklingen mot att bli en mer 

självständigt tänkande, mer nyfiken och mer kritisk individ.” 

(Stukát, 2011, s. 6) 

Under mina femton undervisningsår i gymnasieskolan och på den kommunala 

vuxenutbildningen har jag mött och tampats med många elevers svårigheter och 

ångest i ämnet matematik. Jag känner därför en stor skyldighet att försöka 

identifiera de hinder som blockerar många elevers framfart på den matematiska 

vägen. Som blivande speciallärare i matematik vill jag gärna veta om det finns ett 

behov att utveckla färdighetsträning och automatisering av tabellkunskaper i 

grundskolan. Kan det finnas samband mellan automatiserade tabellkunskaper och 

de matematiska förmågorna, som på något sätt skulle kunna minska andelen 

misslyckandekarriärer i ämnet matematik? För att kunna göra en jämförelse mellan 

automatiserade tabellkunskaper och övriga matematikprestationer, måste jag först 

undersöka graden av automatisering bland grundskoleelever idag. I samband med 

det vill jag också veta hur eleverna rangordnar räknesätten beträffande 

svårighetsgrad. Eftersom debatten kring tabellkunskaper oftast handlar om 

multiplikationstabellen är jag även intresserad av att få veta om eleverna tycker att 

dessa berömda kombinationer av tal är viktig att automatisera. 

Enligt Sverke (2004) är nu utmaningen att syftesbeskrivningen är tillräckligt 

omfattande för att kunna komma åt själva problemet, samtidigt som den måste vara 

tillräckligt tydlig och avgränsad för att studien ska kunna genomföras. 

1.2 Syfte 

Syftet med min studie sammanfattas i följande frågeställningar: 

 

 Hur automatiserade är grundskoleelever i årskurs 6 och årskurs 9 när det 

gäller tabellkunskaperna? 

 Hur ser sambanden ut, för årskurs 6 och årskurs 9, mellan de 

automatiserade tabellkunskaperna och prestationerna på de nationella 

proven?    

 Vilka tankar och uppfattningar finns det i grundskolan angående 

färdighetsträning av tabellkunskaper?  
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1.3 Studiens avgränsning 

Att försöka se eventuella samband mellan automatiserade kunskaper och övriga 

prestationer i matematik är inte helt enkelt. För att få en bra helhetsbild skulle det 

krävas mycket mer tid än jag förfogar över just nu. Jag har därför valt att jämföra 

graden av automatiserade tabellkunskaper med resultaten på de nationella proven, 

då jag tror det kan ge en givande bild av troliga samband. 

1.4 Studiens upplägg 

Här efter följer nu en genomgång av de teorier som är relevanta för studien. De 

ramverk och tidigare forskning som har anknytning till min studie presenteras och 

då även utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Därefter kommer den del som 

presenterar vilka metoder som använts i mina undersökningar samt urval, 

genomförande och bearbetning. Delen avslutas med att tala om tillförlitligheten och 

studiens etiska aspekter. Sedan följer de resultat och analyser som undersökningen 

genererat, samt hur de kan tolkas utifrån de valda teorierna. I den avslutande delen 

diskuteras resultatet utifrån forskning och egna erfarenheter. Även de metoder som 

använts diskuteras och arbetet avslutas med tankar kring resultatets betydelse för 

min nya roll som speciallärare i matematik samt förslag på fortsatt forskning i 

ämnet.    
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2 TEORIER OCH FORSKNING 

Teorier utvecklas och används i forskningssammanhang. Det är ett sätt att kunna 

förstå eller förklara abstrakta fenomen, som uppträder under liknande förut-

sättningar. Enligt Bryman (2014) kan termen teori ofta innebära en förklaring på 

något som händer regelbundet. Han menar då att litteraturen på ett visst område kan 

fungera som en katalysator i en undersökningsprocess. 

Samhället har flera olika föreställningar kring vetenskapligt arbete, så även 

pedagoger. Det finns lärare som tar avstånd från forskningen och menar att den inte 

har med verkligheten att göra. Det finns även det motsatta där lärare intar en 

överdrivet vördnadsfull inställning till forskningen. Forskningsresultat bör alltid 

betraktas som tillfälliga sanningar, då den är en process som ständigt kan revideras 

och förändras. Det finns dessutom inget vetenskapligt arbete som är helt objektivt, 

det påverkas hela tiden av forskarens egna föreställningar och förhållningssätt 

(Ahlberg, 2011). 

2.1 Aktuella begrepp 

Enligt Backman (2011) är framgången i det vetenskapliga arbetet många gånger hur 

väl vi ”läst på”. Den vetenskapliga kunskap vi har med oss finns huvudsakligen i 

det skrivna ordet och det är viktigt att förklara aktuella begrepp för att undvika 

missförstånd. 

2.1.1 Minnet 

Minnet har en central betydelse för människan, vilket gör att det kan bli stora 

problem då det inte fungerar. I figur 2.1 nedan visas en schematisk bild över minnets 

olika delar (Baddeley, Eysneck & Anderson, 2009; Squire, 2004) 

 

 

Figur 2.1 Minnets indelning 

 

MINNE

LÅNGTIDSMINNE

IMPLICIT MINNE PROCEDURMINNE

EXPLICIT MINNE

SEMANTISKT 
MINNE

EPISODISKT 
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ARBETSMINNE
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Arbetsminnet 

Minnet delas först och främst in i långtidsminne och korttidsminne. Det sistnämnda 

används då vi håller informationen i minnet ett kort stund. Baddeley (2000) 

likställer korttidsminnet med arbetsminnet och har tagit fram en modell för dess 

olika delar (se. figur 2.2). Modellen består av fyra delfunktioner som integrerar med 

varandra. 

 

Figur 2.2 Baddeleys modell av arbetsminnet. 

Den fonologiska loopen hanterar auditiv information. Det vi tar in med hörseln 

processas fonologiskt och kodas. En inre röst hämtar informationen från det passiva 

lagret där det endast stannar ett fåtal sekunder. Efter en tyst upprepning återförs den 

till det passiva lagret så att vi kan behålla det en längre stund. Det blir alltså en loop 

som hämtar den auditiva informationen och sedan återför den (Baddeley, 2000). 

Det visuospatiala skissblocket hanterar visuell och spatial information. Här skapas 

och manipuleras mentala bilder. Olika typer av intryck behandlas i skissblocket och 

omvandlas till en visuell eller spatial kod. Skissblocket kan delas in två delar, en 

visuell som tar hand om information gällande objekts former och färger och en 

spatial som hanterar information om rörelse och riktning (Baddeley, 2000). 

Den episodiska bufferten utgör ett tillfälligt lager där information från de andra två 

delarna integreras med information från långtidsminnet. Denna del är viktig för 

inlärningen då den har betydelse för vår arbetsminneskapacitet. För att kunna lösa 

t.ex. tre gånger sex måste den episodiska bufferten hämta information från 

långtidsminnet om hur multiplikation fungerar för att kunna lösa uppgiften 

(Baddeley, 2000).  Denna del av arbetsminnet förknippas med hjärnbarken, vars 

huvuduppgift är att möta all information i förhållande till tidigare kunskaper och 

erfarenheter (Ingvar, 2009). Enligt Gärdenfors (2010) är arbetsminnet ytterst 
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begränsat och kan enligt en tumregel maximalt behålla och bearbeta sju 

informationsenheter samtidigt. 

Det exekutiva systemet övervakar och koordinerar det som händer i arbetsminnet. 

Härifrån styrs också uppmärksamheten och därmed också förmågan att kunna 

stänga ute det som konkurrerar om uppmärksamheten. När en automatisk mental 

process störs eller misslyckas aktiveras det exekutiva systemet (Baddeley, 2000). 

Då vi är kontrollerat uppmärksamma är arbetsminnet aktivt och det krävs 

koncentration för att hålla informationen kvar i arbetsminnet. Efter högst 30 

sekunder försvinner den och informationen måste sedan repeteras för att hållas kvar 

(Nyberg & Bäckman, 2009).    

Lärande innebär alltså att stoffet först bearbetas i arbetsminnet för att sedan lagras 

i långtidsminnet. Arbetsminnet kräver en hög exekutiv förmåga, vilket innebär att 

vi måste kunna fokusera, inhibera och alternera (Gärdenfors, 2010). 

Långtidsminnet 

Om något skall läras och kunna återkallas vid behov ska det istället placeras i 

långtidsminnet. Där kan under gynnsamma förhållanden information lagras hela vår 

livstid (Gärdenfors, 2010).  

Långtidsminnet delas i två kategorier, det explicita och det implicita minnet. I det 

explicita minnet hittar vi information om händelser, erfarenheter och upplevelser. 

Det är sådant vi kommer ihåg och varför vi kommer ihåg det, vilket innebär att det 

kan hämtas och förklaras. Det explicita minnet innehåller även fakta- och 

språkkunskaper och uppdelas följaktligen i det episodiska och semantiska minnet 

(Nyberg & Bäckman, 2009). 

Det implicita minnet tar hand om olika sorters procedurer och algoritmer och därför 

är procedurminnet en viktig matematisk del av det implicita minnet. I 

procedurminnet hittar vi information om hur vi ska utföra något istället för varför 

vi ska göra det. Här finns våra tabellkunskaper och förmågor för att utföra 

algoritmiska beräkningar (Nyberg & Bäckman, 2009). 

Enligt Tamm (2002) är procedurminnet mycket motståndskraftigt mot glömska. 

När vi en gång lärt oss en färdighet, t.ex. att cykla, kan vi nästan automatiskt utföra 

den trots att det var länge sedan vi utförde den senast. 

2.1.2 Automatiserad talfakta 

Automatisering innebär en snabb och ickeresurskrävande process, som dessutom 

inte påverkar andra minnesfunktioner (Ingvar, 2009). Med automatiserad talfakta 
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(tabellkunskaper i alla räknesätten) menas de resultat av beräkningar som 

memorerats i långtidsminnet, vilka kan återkallas direkt utan att behöva räkna 

(Dowker, 2005; Bentley, 2009). 

DeStefano & LeFeyre (2004) har med sina studier kommit fram till att talfakta är 

automatiserad om resultatet kan ges inom tre sekunder. Med datorns hjälp kan 

svaren rent fysiskt ges snabbare och Hasselbring, Goin och Bransford (1988) menar 

då att tiden kan halveras. 

”When answers are predominantly recalled from memory, the 

student should be able to answer approximately 40 basic 

mathematics questions correctly in one minute.” (Hasselbring, 

Goin & Bransford, 1988, s.3) 

2.2 Styrdokument 

Hela skolverksamheten och dess forskning styrs av utbildningspolitikens framtagna 

nationella dokument, skollag, läroplaner och kursplaner, men även av 

internationella konventioner och deklarationer såsom FN:s konvention om barnets 

rättigheter och Salamancadeklarationen. Styrdokumenten tydliggör att barn 

befinner sig på olika nivåer både vad det gäller kunskap och utveckling. 

Skollagen (SFS 2010:800), läroplaner och kursplaner (Lgr11, 2011 & Gy11, 

2011) utgör grundvalen när skolverksamheten och därmed även den 

specialpedagogiska verksamheten planeras, organiseras och genomförs. 

Barnkonventionen är en överenskommelse som infördes av Förenta Nationerna 

1989 och innehåller bestämmelser som beskriver vilka mänskliga rättigheter barn 

har. Utgångspunkten är att alla barn skall ha samma rättigheter och att alla skall 

inkluderas. 195 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna 

(UNICEF). 

Salamancadeklarationen undertecknades 1994 av Sverige, tillsammans med de 

flesta andra staterna inom UNESCO, en deklaration som innebar att alla förband 

sig att arbeta för att ALLA elever skulle undervisas gemensamt. Denna skola för 

alla är något som varje skola, dess skolledning och pedagoger förväntas uppfylla 

(Assarsson, 2011).  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Matematiken är en vetenskap med ett universellt språk som förenar flera andra 

ämnen. Läran om undervisning och inlärning i matematik är matematikdidaktik. 

Enligt Grevholm (2006) är matematikdidaktik ett inter-disciplinärt forskningsfält 
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som lånar teorier från en rad andra vetenskapsområden som psykologi, pedagogik, 

historia, sociologi, etnologi, antropologi, filosofi, m.m. Det är dock viktigt att 

betona matematikens centrala roll i det matematikdidaktiska perspektivet. Ett 

perspektiv som är såväl elevens som lärarens. 

Wedege (2008) menar att inom matematikdidaktiken är intresset riktat mot 

elevernas lärande i matematik.  Det är problemställningar inom, från eller omkring 

matematikundervisning som är forskningens utgångspunkt. Vad ska under-

visningen innehålla och när, hur, var och varför ska den ske, är några av de många 

frågor som kan ställas.  

När det gäller diskussionerna kring automatiserade kunskaper i matematik har jag 

valt att precisera kopplingarna till det kognitiva perspektivet samt teorierna om 

Math Fact Fluency. 

2.3.1 Kognitiva perspektivet 

Inom det kognitiva perspektivet är tänkandet i centrum, vilket innebär studier om 

människors tänkande i motsats till hur de känner. Ordet kognition betecknar 

människans intellektuella funktioner, alltså hur vi organiserar kunskap och bildar 

begrepp. Det handlar om individens tankeprocesser, hur hjärnan tar emot, bearbetar 

och förmedlar information – förmågan att tänka, känna och lära. Kognitiva 

funktioner innebär ett samspel mellan minnet, kunskapsstrukturer, strategier och 

kontroll, samt hur de samspelar med uppfattningar och attityder (Schoenfeld, 1992).  

Eftersom ett viktigt resultat av lärandeprocessen är kunskap som bevaras i minnet 

och som kan användas vid behov, så känns det naturligt och logiskt att 

minnesfunktionerna påverkar utvecklingen av den matematiska förmågan. Oavsett 

vilka kognitiva processer som påverkar och utvecklar den matematiska förmågan, 

så är lärandet utan tvivel en av dem (Gärdenfors, 2010).  

Bruner (1973) menar att det är långt viktigare att undersöka vad som memoreras 

och hur det lagras än att diskutera om minnet är viktigt i samband med förståelse, 

eftersom det, enligt honom, är uppenbart att minnet har betydelse inom varje 

matematisk aktivitet. Högpresterande elever sparar energi genom att automatisera 

flera kognitiva processer. Procedurer, algoritmer och tabellkunskaper som används 

vid problemlösning sparas i procedurminnet, för att sedan återkallas automatiskt av 

arbetsminnet (Ingvar, 2009). 

Både Ingvar (2009) och Klingberg (2009) har med sina studier i kognitiv 

neurovetenskap visat att vår minneshantering är differentierad. Det är skillnad på 

minnen som leder till aktiviteter som kan utföras automatiskt och på minnen som 
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innehåller faktakunskaper eller tidigare upplevda händelser. Enligt Krutetskii 

(1976) skiljer vi på det mekaniska och det matematiska minnet. Han menar att det 

matematiska minnet samspelar med våra kognitiva funktioner under 

problemlösningsprocessen. 

Enligt den kognitiva modellen processar vi information i arbetsminnet och förvarar 

den i långtidsminnet. Det semantiska minnet ger oss förmågan att kunna 

kategorisera våra kunskaper och att konstruera kognitiva modeller om hur dessa 

kunskaper hänger samman (Gärdenfors, 2010). 

Den kognitiva modellen visar också enligt Gärdenfors (2010) att automatisering 

underlättar problemlösningsprocessen och motverkar därmed arbetsminnets 

begränsande egenskaper. Krutetskii (1976) observerade att matematikbegåvade 

barn ägnar mycket tid åt problemlösning. De matematiserar världen genom att lösa 

komplicerade matematiska problem. 

2.3.2 Math Fact Fluency 

Att ha ett matematiskt flyt innebär att baskunskaper automatiseras med förståelse. 

Automatiserad ordavkodning är långt ifrån tillräckligt för god läsning och 

detsamma gäller tabellkunskaperna för effektivt räknande. Det krävs flyt i både 

läsning och räknande. (Lundberg & Sterner, 2004).  

”Övergången från räknestrategier till automatisering kan liknas 

med övergången från ljud till igenkänning av ord. Troligt är att 

vi har för många elever som ”ljudar” sig igenom sin matematik.  

De har inget räkneflyt.” (Maerker, 2010)  

Enligt Kilborn och Löwing (2002) är det mycket viktigt att elever har flyt i sitt 

räknande vid problemlösning. Grundläggande talfakta inom de fyra räknesätten 

bidrar till att uthålligheten ökar då arbetsminnet inte blir lika belastat. 

Med gott flyt bearbetas stoffet effektivare, men det goda flytet är också ett uttryck 

för att bearbetningen bygger på förståelse. Det finns alltså en ömsesidig relation 

mellan flyt och förståelse. Ett gott flyt underlättar för arbetsminnet. När det går 

långsamt, mödosamt och hackigt med många omtagningar blir det svårt att hålla 

information i huvudet tills man kommit till slutet. Vid problemlösning kan det bli 

helt ödesdigert att förlora kritiska detaljer på vägen (Lundberg & Sterner, 2011).    

I kommentarmaterialet till Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det följande:  

”Begreppsförståelsen har en central roll för elevernas förståelse 

av matematik och deras fortsatta utveckling av kunskaper i 

ämnet. Att kunna välja och använda lämpliga matematiska 
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metoder samt att behärska procedurer och rutinuppgifter är 

också av central betydelse för elevernas förståelse och fortsatta 

kunskapsutveckling i matematik.”  (Skolverket, 2011, s.9) 

Enligt Sarama och Clements (2009) formas förmågan att kunna lagra alla de 

aritmetiska kombinationerna av en välutvecklad begreppsförståelse. Eftersom det 

handlar om att snabbt kunna hämta de rätta kombinationerna till rätt strategier vill 

de också betona att de benämner tabellkunskaperna som aritmetiska kombinationer 

istället för talfakta. De menar också att studier visar på att när barn får mer flyt i sitt 

räknande förflyttas hjärnaktiviteten till delar i hjärnan som är kända för att vara 

specialiserade på aritmetiska kombinationer. De hävdar också att många delar av 

hjärnan samspelar då kunskap ska hämtas fram från minnet och användas på rätt 

sätt, vilket understryker vikten av att barn måste öva otroligt mycket för att få 

matematiken att flyta. 

2.4 Teoretiskt ramverk  

En viktig anledning till den senaste tidens utveckling av internationell, och därmed 

också svensk, skolmatematik är diskussionen kring matematiska kompetenser och 

förmågor. 

Enligt Krutetskii (1976) försökte Thorndike redan i början av 1900-talet att 

definiera de matematiska förmågorna. Vid den tidpunkten dominerade 

psykometriska tester och Thorndike såg de matematiska förmågorna som 

medfödda, vilket medförde en tro på att vissa elever kommer att misslyckas oavsett 

kvalitén på undervisningen. Krutetskii (1976) däremot anser att ärftligheten ligger 

i benägenheten att utveckla en viss kategori förmågor. Han menade att de 

matematiska förmågorna endast existerar i samband med matematiska aktiviteter, 

vilket innebär att de kan skapas och utvecklas.  

För att beskriva kompetenser har det skapats ramverk för att definiera kunskap i 

matematik. De nuvarande kursplanerna i matematik (Lgr11 & Gy11, 2011) har 

inspirerats av det teoretiska kompetensramverket Adding It Up - Helping Children 

Learn Mathematics (Skolverket, 2013a). Ramverket utvecklades år 2001 av the 

Mathematics Learning Study Committee of the National Research Council i USA, 

under ledning av Jeremy Kilpatrick, Jane Swafford och Bradford Finell. Syftet då 

var att plocka fram ett forskningsbaserat diskussionsmaterial, som skulle kunna 

främja utvecklandet av matematikundervisningen. Studierna utfördes på elever från 

förskolan upp t.o.m. åttonde klass (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001).  
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Eftersom min studie syftar till att undersöka samband mellan tabellkunskaper och 

de matematiska förmågorna, är ramverket Adding It Up därför ett naturligt val att 

arbeta utifrån inom det matematikdidaktiska perspektivet. 

2.4.1 Matematikflätans fem strängar 

Enligt Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) består det matematiska kunnandet 

av fem olika förmågor. Dessa fem strängar (se figur 2.3) av matematiska förmågor 

är sammanvävda och ömsesidigt beroende av varandra.   

 

                                           
Figur 2.3 Fem sammanflätade strängar av matematiska förmågor.  

 

Begreppsförståelse - (conceptual understanding) 

Förmågan att se relationer mellan matematiska idéer och procedurer. Eleven har 

förmågan att presentera och lösa samma problem på många sätt. De organiserar sina 

kunskaper i en sammanhängande helhet och om eleven förstår en metod är det 

osannolikt att de minns den felaktigt. Kunskaper som förvärvats genom förståelse 

är grunden för att generera ny kunskap och därmed kunna lösa nya problem. 

Räknefärdighet - (procedural fluency) 

För att kunna lösa matematiska problem krävs förmågan att kunna räkna. 

Kompetensen innebär att kunna på ett effektivt, noggrant och precist sätt kunna 

utföra beräkningar på flera olika sätt. Eleverna inser att matematiken är väl 

strukturerad och kan med flexibla metoder slutföra rutinuppgifter. Det innefattar 

även förmågan att kunna bedöma rimligheter samt att kunna genomföra 

överslagsräkningar. 

Problemlösningsförmåga – (strategic competence) 

Förmågan att lösa problem innebär att eleven kan lösa ett problem utan att i förväg 

ha en färdig metod att applicera på uppgiften. En grundläggande egenskap i dessa 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://exponents-task3.blogspot.com/p/math-proficiencies.html&ei=jtpHVb-jG8rcywPBxICoCg&bvm=bv.92291466,d.bGg&psig=AFQjCNHMRpm-WlBQDqZW8r6XLnIEpdVViw&ust=1430858761640388
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processer är flexibilitet, en egenskap som utvecklas då eleverna löser icke-

rutinmässiga uppgifter. De kan även formulera egna problem utifrån erfarenheter 

från vardagssituationer och presentera problemen på flera olika sätt. 

 

Matematiskt-logiskt resonemang – (adaptive reasoning)  

Elever med denna förmåga kan argumentera för och förklara varför ett svar eller en 

lösning till ett problem är matematiskt rimligt. De behöver inte kontrollera sina svar 

med läraren utan förlitar sig på sitt logiska tänkande. Förmågan är nära kopplad till 

matematisk bevisföring men är mycket bredare än så. Det handlar i sin helhet ännu 

mer om att kunna motivera relationerna mellan begrepp och situation.   

Förtrogenhet – (productive disposition)  

Förmågan handlar om att se meningen med matematiken och att en positiv 

inställning till ämnet lönar sig i längden. Den här förmågan utvecklas i takt med de 

andra förmågorna. När begreppsutvecklingen utvecklas blir matematiken mer 

begriplig och eleverna inser att de kan använda sina matematiska kunskaper för att 

lösa problem. Den här strängen handlar mycket om att utveckla den uthållighet som 

ämnet kräver. 

Dessa fem strängar är alltså enligt Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) nära 

sammankopplade och varje förmåga måste utvecklas synkront med de andra. En av 

de största utmaningarna för lärare är att se till så att varje elev gör framsteg längs 

varje sträng och inte bara längs en eller två. Eleven har inte tillräckliga kunskaper 

om en eller flera strängar är och förblir outvecklade. 

2.4.2 Kursplanen i matematik 

I den nuvarande läroplanen, Lgr 11 (2011), hittar vi kursplanen för grundskolans 

matematik, som alltså har inspirerats av det teoretiska ramverket Adding It Up - 

Helping Children Learn Mathematics (Skolverket, 2013a). Kursplanen beskriver 

ett syfte, där kunskapskraven ska utvecklas genom att arbeta med det centrala 

innehållet. Här ses kopplingen till ramverket då kunskapskraven presenteras i form 

av fem matematiska förmågor.  

Problemlösningsförmåga - formulera och lösa matematiska problem samt värdera 

valda strategier och metoder.  

Begreppsförmåga - använda och analysera matematiska begrepp samt samband 

mellan begreppen.  

Metodförmåga - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter.   
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Resonemangsförmåga - föra och följa matematiska resonemang.  

Kommunikationsförmåga - använda matematikens uttrycksformer för att samtala 

om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

2.5 Tidigare forskning  

Enligt Fangen (2011) är det omöjligt att gå in på ett fält utan förkunskaper. Den 

förförståelse som byggs upp genom att studera befintlig forskning kan ge en bättre 

helhetsbild att göra tolkningar utifrån. Den kan också utgöra en värdefull grund att 

stå på då intervjuer och observationer ska genomföras. Fangen (2011) vill dock 

betona vikten av att inte låsa sig vid föreställningar som gjorts tidigare, utan möta 

fältet med öppet sinne. 

Matematikdidaktisk forskning kan enligt Niss och HöjgaardJensen, (2002) 

jämföras med den medicinska forskningen. Samtidigt som det måste produceras 

snabba resultat, hur vi bäst undervisar imorgon, måste det även finnas en 

grundforskning, som inte behöver vara direkt praktiskt tillämpbar. När praktiken 

hinner ifatt teorierna kan den få konkret betydelse. 

2.5.1 Internationella undersökningar 

I den internationella jämförelsen av elevers matematikkunskaper TIMSS, som står 

för Trends In International Mathematics and Science Study, har svenska elever vid 

mätningar 1995, 2003, 2007 och 2011 presterat under genomsnittet i EU/OECD-

länderna. Enligt TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) har svenska elever bristande 

kunskaper i bland annat taluppfattning, aritmetik, algebra och geometri. De svenska 

eleverna var också sämre än genomsnittet när det gällde att använda fakta och 

begrepp i matematik. Sverige är ett av de fåtal länder som visar en kontinuerlig 

resultatförsämring under hela 2000-talet.  

Undersökningen PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. PISA står för Programme for International Student Assessment och 

är ett OECD-projekt. Totalt 65 länder, varav 34 är OECD-länder, deltog i PISA 

2012 och undersökningen har tidigare genomförts vart tredje år med början år 2000. 

Sverige har den största resultatförsämringen av de 34 OECD-länderna. Från att ha 

legat över OECD-snittet är nu resultaten långt under genomsnittet inom alla tre 

områdena. I matematik presterar alla de övriga nordiska länderna bättre än Sverige 

(Skolverket, 2013b). 
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2.5.2 Det matematiska minnet 

Enligt Szabo (2013) är det ytterst få studier i Sverige som undersökt minnets roll 

vid problemlösning. I sin egen studie Matematiska förmågors interaktion och det 

matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem har Szabo (2013) 

observerat högpresterande gymnasieelevers matematiska minne vid problem-

lösning.  

Szabo (2013) menar att det är mycket svårt att skilja på det vi minns och det vi kan. 

”Lärande och minne är två sidor av samma mynt. Utan minne 

skulle det inte vara mycket bevänt med vårt lärande. Och omvänt, 

utan lärande skulle vi inte behöva något minne. Om man skall 

förstå villkoren för hur människan lär sig blir det därför viktigt 

att känna till hur vårt minne fungerar och vad vi kan göra för att 

minnas bättre.” (Gärdenfors, 2010, s.46-47) 

Krutetskii (1976) har i sina omfattande studier definierat det matematiska minnet 

som en viktig komponent i den matematiska förmågan. Eftersom minnet enligt 

Ingvar (2009) och Klingberg (2009) är differentierat är det matematiska minnet inte 

de automatiserade faktakunskaperna. Det matematiska minnet är enligt Krutetskii 

(1976) ett minne för generaliserade samband och det är enligt honom observerbart 

under problemlösningsprocessen.  

Szabos (2013) studie visar att det matematiska minnet är aktivt en relativt liten 

andel tid av problemlösningsprocessen och att det framträder huvudsakligen under 

problemlösningens inledande fas. Men även om det matematiska minnet inte 

arbetar under så lång tid är det, enligt Szabo (2013), helt avgörande för valet av 

problemlösningsmetod och därmed får det stora konsekvenser för den matematiska 

prestationen.  

Även om de olika minnesfunktionerna är differentierade finns det ett oerhört 

utvecklat samspel och Dowker (2005) framhåller att matematiska förmågor har en 

stark korrelation till intelligens. Elever med låg intelligensnivå och/eller är sena i 

sin mentala utveckling hamnar ofta i matematiksvårigheter, även om Berch och 

Mazzocco (2007) hävdar att de barnen följer samma matematiska utveckling som 

andra barn, men i en mycket långsammare takt. Hudson och Miller (2006) menar 

dock att elever som bibehåller sina matematiksvårigheter trots extra stöd oftast har 

utvecklat ett sämre samspel mellan arbetsminnet och långtidsminnet. Detta medför 

en försvåring av memorerandet och automatiserandet av grundläggande talfakta och 

då hindras den fortsatta utvecklingen mot högre matematik. Eleven stannar kvar på 

en nivå där grundläggande faktakunskaper och räkneprocedurer upptar alltför stor 

del av arbetsminnet. 
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2.5.3 Neurodidaktik 

Den tekniska utvecklingen har medfört att forskare idag i realtid kan studera hur en 

frisk hjärna löser problem. Ett nytt perspektiv, neurodidaktik utgör det samlande 

begreppet för denna nya utveckling inom undervisning och lärande. Inom 

neurodidaktiken beskrivs elevens roll i utbildningsprocessen som lärande istället 

för inlärning, då lärandeprocessen ger större frihet för eleven att själv besluta över 

sitt lärande (Olivestam & Ott, 2010). Sedan 1960-talet har individen i centrum ändå 

varit ett framträdande läroplansmål och så även idag. Olivestam och Ott (2010) 

menar att en utvecklad och tillämpad neurodidaktisk innovation skulle kunna 

medföra att detta mål kan uppnås. Neurovetenskapen står än så länge ganska långt 

från praktisk pedagogik, men det är ett forskningsområde på frammarsch. 

Utvecklingen av neurodidaktiken är komplex då den sträcker sig över flera olika 

discipliner så som naturvetenskap, medicin, psykologi och pedagogik. Ämnet 

neurodidaktik har sitt ursprung i forskningen om hjärnan på det medicinska området 

och inom neuropsykologin. Neuropsykologi är i sin tur läran om relationerna 

mellan hjärnans fysiska respektive mentala tillstånd. Här är kognitionspsykologin 

en viktig och betydande del för neurodidaktiken, då det är vetenskapen som studerar 

våra mentala förmågor. Den moderna hjärnforskningen inom utvecklings-

psykologin är kopplad till uppmärksamhet, koncentration, språk, intelligens och 

minnet. Den har i hög grad bidragit till en ökad förståelse av minnets funktioner. 

Tekniker att avbilda hjärnfunktioner kan nu användas för att förstå hur vi känner 

och minns, och ett närmande mellan biologi och psykologi är möjligt på ett nytt sätt 

(Havensköld & Risholm Mothander, 2011). 

Genetiskt sett har vår hjärna sett i det närmaste identisk ut i tiotusentals år. Det ställs 

dock helt andra krav på vår hjärna i dagens informationssamhälle än det gjorde för 

bara hundra år sedan. Hjärnan fortsätter dock att utvecklas, tack vare sin 

formbarhet. Men det finns inbyggda begränsningar och flaskhalsar, t.ex. 

arbetsminnet. Undersökningar visar att arbetsminnet går att träna upp så att 

kapaciteten ökar med upp till 10 procent (Klingberg, 2009).              

Individer lär på olika sätt och därför finns det ett behov av att utveckla varierande 

undervisningssätt. När vi gör något vi tycker om, ökar kontaktytorna mellan 

hjärnans celler - neuronerna och uppmärksamheten ökar. Följden blir då att vi 

tänker snabbare och bättre, vilket i sin tur ökar motivationen.  Genom ett varierat 

undervisningssätt ökar sannolikheten för att fler elever ska nå sina kunskapsmål. 

För att hjärnan ska kunna utvecklas normalt krävs stimulans. Vid positiv stimulans 

ökar blodflödet i hjärnan och samspelet mellan lärare och elev verkar i detta 
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sammanhang vara en av de allra viktigaste faktorerna för att eleverna ska lyckas i 

skolan (Olivestam & Ott, 2010).  

Enligt Kornell och Bjork (2009) förknippar vi vår förmåga till inlärning med vårt 

minne, vilket i många fall innebär att vi undervärderar vilken effekt inlärning har 

på vår förmåga att minnas. Minnet kan nämligen utvecklas och förbättras vid vidare 

inlärning. Blackwell m.fl. (2007) visar med sin studie att elever påverkas positivt 

av att få veta mer om sina kognitiva och intellektuella förmågor. De inspirerades 

framför allt av kunskapen om att hjärnan kan ses som en muskel som går att träna. 

Vetskapen om att kunna påverka sin egen intellektuella utveckling fascinerade och 

motiverade dem att vilja lära sig mer. 

2.5.4 Den specialpedagogiska rollen 

Specialpedagogiken har kopplingar till flera olika perspektiv och många andra 

kunskapsområden. Det är en tvärvetenskaplig disciplin som utifrån ett 

helhetsperspektiv tar hänsyn till det komplexa samspel som råder mellan människa 

och miljö (Nilholm & Björck- Åkesson, 2007).  

Lunde (2011) menar att matematiksvårigheter måste belysas multifaktoriellt 

tillsammans med elevens lärstil. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv bör både 

emotionella och kognitiva förhållanden tillsammans med matematikens innehåll 

och undervisningsformer inkluderas och beaktas. 

Enligt undersökningen SOU 2004: 97 Att lyfta matematiken – intresse, lärande, 

kompetens, avtar många gånger elevernas matematikintresse med åldern och det 

finns elever som känner ett stort motstånd mot matematikämnet. Ofta handlar det 

om mentala låsningar på grund av en lång misslyckandekarriär. Följden blir ofta ett 

sviktande självförtroende som kan ge mycket ångest, vilket gör att symptomen i 

många fall liknar specifika matematiksvårigheter. I undersökningen lyfts även 

ramverket Adding It Up fram med sina olika matematiska förmågor, där 

inställningen till ämnet är en av dem. Då kompetenserna samverkar får vi ett 

matematiskt ”kunnande” istället för ”kunskap” i matematik.  

Orsaken till elevers matematiksvårigheter påverkar i sin tur den specialpedagogiska 

verksamheten. Inom svensk forskning finns främst två perspektiv - två huvudlinjer. 

Den första är förankrad i psykologin, det kategoriska perspektivet och i det anses 

eleven själv vara bärare av de problem som uppstår i samarbete med skolan. 

Problem förklaras genom bristande begåvning och dåliga hemförhållanden. I detta 

perspektiv förväntas specialläraren arbeta med elever på individnivå. Följden blir 

att elever till stor del exkluderas från sin klass (Persson, 2011). Enligt Lunde (2011) 

finns i princip ingen forskning som visar att kompensatorisk specialundervisning 
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leder till att elever så småningom fungerar i det vanliga klassrummet igen. Det andra 

perspektivet utgår från utbildningspsykologin, det relationella perspektivet. Här 

finns en kritik mot att en specialpedagogisk verksamhet överhuvudtaget måste 

finnas i skolan. Här har den pedagogik och den miljö som eleven verkar i en central 

betydelse. Den påverkan som skolan har på eleven ses som den avgörande faktorn 

till varför en elev lyckas eller har svårt att fungera i skolan (Persson, 2011).     

Även om matematiksvårigheter, enligt Dowker (2005),  kan kopplas till intellektet, 

så menar hon att det ändå är sällan dessa svårigheter har sin orsak i att eleven har 

en kognitiv funktionsnedsättning. Det är oftast en samverkan av flera olika faktorer 

som ger upphov till en elevs svårigheter att lära sig matematik (Adler, 2007; 

Ahlberg, 2011; Lundberg och Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). 

Dowker (2005) menar att faktorer som orsakar matematiksvårigheter kan vara av 

yttre eller inre art. De inre faktorerna är biologiska och innefattar då de kognitiva 

funktionerna som arbetsminne och långtidsminne, medan de yttre kan härledas till 

hem-, skol- och/eller den sociokulturella miljön. I praktiken är det dock ganska 

svårt att skilja arv och miljö åt eftersom de interagerar med varandra.  

Huruvida matematiksvårigheter beror på bristande arbetsminne eller om 

matematiksvårigheter skapar bristande arbetsminne är, enligt Lundberg & Sterner 

(2009), inte helt klarlagt. Det kan därför vara svårt att avgöra om låga testresultat 

beror på låg matematisk kompetens eller om det är andra faktorer som framkallar 

en onödigt hög belastning på arbetsminnet. Matematikängslan ökar vid uppgifter 

som kräver snabbhet och exakthet och Ashcraft och Kirk (2001) har genom sin 

studie kommit fram till att arbetsminnet belastas hårdare om individen upplever 

ångest för matematikämnet.  

2.5.5 Övning ger färdighet 

Elevers förmåga att observera och flexibelt handskas med den information som 

ingår i en uppgift eller ett problem har en avgörande betydelse för hur den 

grundläggande taluppfattningen utvecklas. Färdighet och förståelse går hand i hand 

och är alltså båda lika viktiga för att utveckla kunskap i matematik (Kilborn & 

Löwing, 2002).  

När det gäller elever med matematiksvårigheter är det dock, enligt Baroody, Priya 

Bajwa och Eiland (2009), extra viktigt att arbeta effektivt med den grundläggande 

taluppfattningen. Övandet måste, speciellt för de här eleverna, ha någon form 

mening om de ska kunna utveckla ett matematiskt flyt. 
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Information som ska lagras och lätt kunna nås måste kodas före lagring i 

långtidsminnet. Det finns, enligt Passer och Smith (2009), två olika typer av 

kodningsprocesser, den som sker automatiskt och den som kräver mer 

ansträngning. Den senare kan uppdelas i olika nivåer: 

 Maintenance rehersal – upprätthållande repetition, innebär att informa-

tionen repeteras och upprepas så länge den behövs. Den här typen av 

utantillinlärning stannar inte i minnet så länge. 

 Elobarative rehersal – genomarbetad repetition, innebär att betydelsen av 

informationen står i fokus. Genom associationer, bildspråk, grupperingar, 

initialförkortningar eller rim och ramsor organiseras informationen för att 

öka varaktigheten.  

Elever ser ofta multiplikationsuppgifter som en stötesten i sin matematiska 

utveckling. Kilpatrick, Swafford, och Findell (2001) menar att många använder 

ineffektiva och felaktiga räkningsmetoder och får då svårigheter att memorera 

multiplikationstabellen. Det är alltså viktigt att öka kunskaperna kring på vilket sätt 

övandet av multiplikationen ska presenteras och att övandet sker kontinuerligt 

redan på de lägre stadierna. 

Att öva med hjälp av tekniska hjälpmedel anses ha flera fördelar. Eleverna kan 

utvecklas på sin egen nivå med en stor variation av representationer och en direkt 

återkoppling. Studier visar att elever som övat med hjälp av datorer lär sig generellt 

sätt mer på kortare tid och kan även behålla mer av informationen i minnet 

(Godfrey, 2001; Hasselbring, Goin & Bransford, 1988). 

”En viktig egenskap hos många program är att de i spelform kan 

ge goda möjligheter till den överinlärning eller automatisering 

som är så nödvändig för god räkneförmåga.” (Lundberg & 

Sterner, 2009, s.45) 

Även Hattie (2012) tar, utifrån sin forskningsöversikt, upp överinlärningen som en 

positiv faktor för elevernas studieresultat. Eftersom överinlärning kräver ett mycket 

målmedvetet övande, är det då viktigt att lärarna kan hjälpa eleverna att sortera ut 

vad som skall överinläras. 
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3 METOD 

Vetenskapen är, enligt Gustavsson (2004), ett kunskapande projekt, vilket skapar 

flera olika vägar att gå. Det finns en mängd olika kvantitativa och kvalitativa 

metoder, vilka i många fall går utmärkt att kombinera. 

3.1 Val av metod 

För att få en rikare bild av det jag vill undersöka har jag valt att använda mig av 

mixed methods research. Creswell (2014) menar att målet med den här typen av 

forskning är att försöka ta itu med en forskningsfråga från flera olika relevanta 

vinklar. Metoden erbjuder i bästa fall det bästa av två världar; den fördjupade, 

kontextualiserade och naturliga men även tidskrävande kvalitativa forskningen i 

kombination med den mer effektiva samt mindre tvingande och förutsägbara 

kvantitativa forskningen. 

”A mixed methods research design is a procedure for collecting, 

analyzing, and “mixing” both quantitative and qualitative 

research and methods in a single study to understand a research 

problem.” (Creswell, 2014, s. 68) 

Kritiken mot den kvalitativa forskningen, menar Bryman (2014), går hand i hand 

med kritiken mot de kvantitativa metoderna. Om den kvantitativa forskningen 

saknar kreativitet och djup enligt de kvalitativa forskarna, så uppfattas den 

kvalitativa forskningen vara alltför impressionistisk och subjektiv enligt de 

kvantitativa forskarna. Jag tror därför precis som Creswell (2014) beskriver att en 

mixad metod av både kvantitativa och kvalitativa undersökningar kan ge den totala 

studien mer styrka genom att neutralisera de  svagheter som finns i metoderna var 

för sig. 

3.1.1 Kvantitativ del av undersökningen 

De kvantitativa metoderna kommer av att beräkna och har sin bakgrund i 

naturvetenskapen, där empiriskt kvantifierbara och objektiva mätningar och 

observationer har en central roll (Stukát, 2011). Att använda någon form av statistik 

i min studie kändes självklart, eftersom delar av mitt arbete handlar om rädslan för 

matematik. Enligt Stukát (2011) är många oroliga för sin bristande begåvning och 

just rädslan för matematik vid mötet med statistik. Tufte (2013) menar att de 

kvantitativa metoderna har sin stora styrka i att de kan ge svar på hur utbrett ett 

fenomen är. Det har därför varit viktigt att kunna presentera data som är 

representativa för gruppen, vilket i min studie är grundskoleelever i årskurs 6 och 

årskurs 9. 
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Min studie består av tester, primärdata, som utformades noggrant, men även 

sekundärdata i form av nationella prov. Tufte (2013) menar vidare att vad som ska 

mätas och hur det utförs är extra viktiga frågor i den kvantitativa forskningen. 

Variablerna ska operationaliseras, alltså kvantifieras eller kategoriseras på ett så 

exakt sätt som möjligt. I utarbetandet av tester som skulle kunna mäta hur 

automatiserade tabellkunskaper eleverna har, fanns möjligheten att producera tester 

som innehåller flera svarsalternativ. Jag designade och producerade själv fyra olika 

tester, ett för varje räknesätt (se bilaga 1-4). Även en enkät angående elevernas 

känslor kring de olika räknesätten och multiplikationstabellens betydelse 

framställdes (se bilaga 5). Enligt Tufte (2013) är det viktigt att svarsalternativen är 

väl genomtänkta och därför genomfördes en pilotstudie.  

3.1.2 Kvalitativ del av undersökningen 

Jag har även tagit fasta på det Backman (2011) skriver; vill man veta något om 

verkligheten så ska man observera den. Det har jag gjort genom deltagande 

observationer, samtal och intervjuer. 

”Genom deltagande observation kan man få tillträde och 

därmed anledning att ställa frågor till deltagarna, med stöd av 

det man har iakttagit.” (Fangen, 2011, s.409) 

För att få en bättre bild av hur automatiserade eleverna är när det gäller 

tabellkunskaper, valde jag att observera dem under testtillfällena. De direkta 

observationerna har varit strukturerade och deltagande, då jag haft en klar 

uppfattning om syftet med observationerna. Enligt Bell (2011) kan den deltagande 

observationen ge mycket värdefull information men samtidigt utgöra en risk, 

eftersom observationen är beroende av hur jag personligen uppfattat det som sägs 

och görs. Observationerna har därför sedan jämförts med information från 

intervjuer med en specialpedagog samt två matematiklärare. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2011) är intervjun ett samtal som har en struktur och ett syfte och 

samtal är ett gammalt beprövat sätt att skaffa sig systematisk kunskap. Intervjuandet 

bygger på intervjuarens praktiska färdigheter och personliga omdöme. Det är en 

aktiv process där intervjuare och intervjuperson producerar kunskap genom sin 

relation. 

Syftet med intervjuerna var, förutom att erhålla kunskap om elevernas 

automatisering, även att inhämta kunskap och tankar kring tabellkunskapernas roll 

i matematikundervisningen, samt uppfattningar och funderingar kring färdighets-

träning av baskunskaper i matematik. 
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3.2 Pilotstudie 

Innan jag testade grundskoleelevernas automatiserade tabellkunskaper genom-

fördes en pilotstudie med mina komvuxelever. Framför allt ville jag se om 

testmaterialet fungerade som det var tänkt och att svarsalternativen var 

genomtänkta. Varje test, ett för varje räknesätt, består av 20 uppgifter (se figur 3.1) 

som ska besvarades utifrån följande instruktioner: 

 Om du kan det rätta svaret ringar du in det alternativet. 

 Om du inte kan det rätta svaret ringar du in VET EJ. 

 Om du kan det rätta svaret och det alternativet inte finns med så skriv det 

rätta svaret i den tomma ringen. 

 

                                             5 - 2 
                               

      1           3            4            7           VET EJ                       
 

 

Figur 3.1 Exempel på testuppgift. 

 

Utifrån DeStefanos och LeFevres (2004) teori om att talfakta är automatiserad om 

den kan produceras inom tre sekunder, sattes testtiden till 60 sekunder per test. Tio 

komvuxelever deltog i pilotstudien och jag observerade deltagarna aktivt under 

testtillfället, framför allt för att se om de svarade automatiskt eller om det såg ut 

som de räknade. Testerna fungerade mycket bra och testtiden kändes helt rätt, fyra 

stycken var klara innan tiden gått ut och tre stycken blev klara precis på en minut. 

När det gällde observationen insåg jag att tio elever var för många att observera 

samtidigt. Under testtillfället upplevde jag även att det finns otroligt olika känslor 

inför de olika räknesätten, något jag tog med mig inför mina fortsatta studier. Att 

utelämna det korrekta svaret som ett svarsalternativ på en del uppgifter var min 

egen idé och det fungerade över förväntan. Eleverna förstod, till min stora glädje, 

precis vad jag menade och det tog automatiseringen till en högre nivå. 

3.3 Undersökningsgrupp   

Eftersom jag valt en mixad metod i min undersökning blev mitt urval strategiskt. 

Urvalet av elever styrdes av tid och tillgänglighet. Att det sedan blev elever i årskurs 

6 och årskurs 9, avgjordes utifrån vilka årskurser som skriver nationellt prov i 

matematik. Tanken var först att även inkludera årskurs 3 i studien, men efter 

diskussion med min handledare insåg jag att det inte skulle fungera. Jag ville att 
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samtliga elever skulle göra samma tester, men årskurs 3 har ännu inte arbetat med 

samtliga kombinationer i multiplikations- och divisionstabellen. Urvalet blev 

därmed elever från två parallella klasser i både årskurs 6 och årskurs 9. I årskurs 6 

blev det 35 elever och i årskurs 9 blev det 32 elever som slutligen deltog, alltså 

totalt 67 elever. 

För att få en annan infallsvinkel när det gäller elevernas automatiserade 

tabellkunskaper och funderingarna kring det, kändes det självklart att intervjua en 

av matematiklärarna i årskurs 6 och en av matematiklärarna i årskurs 9. De har båda 

en förstelärartjänst, stor erfarenhet samt ett gediget engagemang i kommunens 

matematikutveckling. Som blivande speciallärare var jag även angelägen om att få 

en specialpedagogisk syn på min studie. Valet föll på en specialpedagog som har 

ett stort matematikintresse samt mycket lång erfarenhet från alla stadier på 

grundskolan och även från gymnasieskolan. Samtliga tre informanter har på något 

sätt undervisat i matematik under de senaste 15 åren. 

3.4 Genomförande 

Efter en första kontakt via mail, där jag fick god respons och möttes av en positiv 

inställning till att jag skulle komma, skickade jag ut ett informationsbrev till lärarna. 

Lärarna gav respons på det och efter ett par justeringar blev det ett färdigt 

informationsbrev till eleverna och deras föräldrar (se bilaga 6). I samband med att 

brevet delades ut informerade jag även eleverna muntligt och vädjade till dem att 

ställa upp. Efterhand som samtycket från eleverna och deras föräldrar lämnades in 

började jag testa eleverna. Eftersom jag ville observera graden av automatisering, 

testade jag nu fem elever i taget. Testerna genomfördes i samtliga fall i ett rum i 

direkt anslutning till lektionssalen. Samtliga testtillfällen inleddes med att besvara 

enkäten angående multiplikationens betydelse samt tankar och känslor kring de fyra 

räknesätten (se bilaga 5). Eleverna observerades sedan genom hela testtillfället, som 

avslutades med ett kort samtal om hur de upplevt testerna. 

Intervjuerna med lärarna genomfördes som halvstrukturerade intervjuer utifrån en 

intervjuguide (se bilaga 7). Eftersom delar av syftet är formulerat i stora öppna 

frågeställningar, krävdes ett samtal där kärnan kunde utkristalliseras. Jag bestämde 

mig för att göra ljudupptagningar av intervjuerna, vilket samtliga informanter tillät. 

Bell (2011) menar att ljudinspelning är en bra metod då man vill kontrollera den 

exakta ordalydelsen. Full uppmärksamhet kan även ägnas åt det respondenten 

säger. 
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3.5 Bearbetning 

Resultatet av testerna har analyserats och bearbetats i datorprogrammet Excel IQ 

Macros 2015. Analys kan enligt Tufte (2011) översättas med förenkling och målet 

med den är att, med hjälp av de insamlade datauppgifterna, försöka skapa en 

helhetsbild av det som studerats. Observationerna vid testtillfällena har sedan 

bidragit till att göra bilden klarare. 

Intervjuerna har transkriberats och anteckningar från samtalen med eleverna har 

renskrivits och analyserats. Då tiden hela tiden har varit knapp bestämde jag mig 

direkt för att bearbeta materialet med hjälp av meningskoncentrering. 

Intervjupersonens yttranden dras då samman till kortare formuleringar (Kvale & 

Brinkmann, 2011). Det koncentrerade materialet har sedan, utifrån syftet, delats in 

i olika kategorier för att få en bättre samlad bild av resultatet. 

3.6 Tillförlitlighet 

När det gäller validiteten har jag verkligen undersökt det jag ville undersöka. Enligt 

Tufte (2011) handlar reliabiliteten om huruvida undersökningen genomförts på ett 

så bra sätt att felregistreringar av data har undvikits. Eftersom jag varit noggrann 

vid både planering och genomförande av datainsamlingen är jag övertygad om att 

någon annan skulle kunna göra om undersökningen och få ett liknande resultat. Då 

urvalet är ganska litet och dessutom strategiskt, är det inte statistiskt korrekt att dra 

några generella slutsatser. Resultaten ger ändå en intressant bild som jag kan 

fundera över och utveckla i min kommande speciallärarroll.   

3.7 Etik 

Enligt Kvale och Brinkmann (2011) är många gånger forskningsstudier ett 

moraliskt företag och genomsyras därför av moraliska och etiska frågor. Enligt 

Vetenskapsrådet (2014) är det nödvändigt, både för samhällets och individens 

utveckling, att forskning bedrivs. Det är då viktigt att göra en bedömning om 

undersökningen kan innebära några negativa konsekvenser för de berörda 

undersökningsdeltagarna. Genom att utgå från de fyra allmänna huvudkraven för 

forskning kan jag konkretisera individskyddskravet.  

Informationskravet 

Alla inblandade, lärare, elever och föräldrar informerades skriftligen, i form av ett 

informationsbrev (se. bilaga 6), om studiens syfte och metod. Jag hade i ett 

inledande skede frågat de ansvariga lärarna på de aktuella skolorna om lov att få 

utföra mina studier i deras klasser. Jag insåg även vikten av att informera om att 

mina tester inte på något sätt är betygsgrundande.  
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Samtyckeskravet 

I informationsbrevet påtalade jag frivilligheten i att delta i studien och bad därmed 

även om samtycke till medverkan. Enligt Dahmström (2011) är det viktigt att detta 

sker utan några som helst påtryckningar. Hon menar också att det är extra viktigt 

att informera deltagarna om att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att 

drabbas av negativa konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet 

Efter att alla enkäter och tester samlats in och analyserats, har de avidentifierats. 

Risken för att någon av eleverna oavsiktligt skulle kunna identifieras anser jag vara 

i det närmaste obefintlig.  

Nyttjandekravet 

De data som har samlats in och de resultat som granskats är endast avsedda för att 

användas i denna specifika undersökning. Materialet kommer heller inte att utlånas 

eller användas för kommersiellt bruk.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Här presenteras nu de samlade resultat och analyser jag lyckats få ut av min studie. 

Det är en sak att gå runt och tro en mängd olika saker, men en helt annan sak att 

veta lite mer om dem. 

”Att slå hål på myter och bygga upp mer exakt kunskap är viktiga 

mål med forskningen.” (Fangen, 2011, s. 44) 

4.1 Resultat 

De kvantitativa och kvalitativa resultaten har vävts samman för att stärka och utöka 

studiens iakttagelser. Enligt Creswell (2014) är det då möjligt att erhålla en rikare 

bild av problemet. Presentationen av resultatet utgår från mitt syfte: 

  Hur automatiserade är grundskoleelever i årskurs 6 och årskurs 9 när det 

gäller tabellkunskaperna? 

 Hur ser sambanden ut, för årskurs 6 och årskurs 9, mellan de 

automatiserade tabellkunskaperna och prestationerna på de nationella 

proven?    

 Vilka tankar och uppfattningar finns det i grundskolan angående 

färdighetsträning av tabellkunskaper?  

4.1.1 Tabellkunskaper 

Tabellkunskaperna har inte lika hög prioritet idag som de hade förr. 

Specialpedagogen framhåller att tabellträningen tappat fart och att betydligt fler 

barn kunde multiplikationstabellen förr, men att det samtidigt var ett mer begränsat 

utbud av andra kunskaper som förväntades hållas aktuella.  

De tabelltester jag genomfört med elever i årskurs 6 och årskurs 9 visar inga stora 

skillnader mellan årskurserna om vi tittar på det totala antalet rätt då jag slår ihop 

resultaten från samtliga räknesätt. På 80 uppgifter har årskurs 6 ett medelvärde på 

49,5 rätt medan årskurs 9 presterar något bättre med ett medelvärde på 54,3 rätt (se 

figur 4.1). Antalet rätt innebär inte nödvändigtvis att eleverna svarat fel på övriga 

uppgifter, utan i de flesta fall beror det på att de inte hunnit göra fler uppgifter, då 

de fyra testerna var tidsbegränsade till 1 minut/test. 
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Figur 4.1 Jämförelse mellan de båda årskursernas tabellkunskaper. 

Spridningen totalt sett för samtliga elever är ganska stor. Endast en elev har alla rätt 

på samtliga test, Max = 80, och två elever har det lägsta värdet, Min = 15. 

Variationsbredden är då, Vb = 65 och kvartilavståndet är, Q3 – Q1 = 66 - 38 = 28 

(se. figur 4.2). 

 

Figur 4.2 Lådagram som beskriver den totala spridningen av samtliga elevers resultat på 

tabelltesterna. 

Vid en granskning av räknesätten var för sig visar det sig, för årskurs 6, att 

tabellkunskaperna är bäst i addition, sen kommer multiplikation tätt följt av 

subtraktion och klart sist hittar vi division. Tabellkunskaperna i addition visar ett 

medelvärde på 14,3 rätt av 20 möjliga, medan de i division endast lyckas komma 

upp i 9,4 rätt. Medelvärdet i multiplikation slår det i subtraktion med drygt 1 rätt 

och hamnar på ett medelvärde på 13,5 rätt (se figur 4.3).  
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Figur 4.3 Jämförelse mellan tabellkunskaperna i de olika räknesätten i årskurs 6. 

För årskurs 9 får vi ett liknande resultat. Räknesätten kommer i samma ordning men 

medelvärdena är något högre än för åk 6. Störst skillnad är det för addition, där 

medelvärdet ligger drygt 2 rätt högre än för sjätteklassarna. Även divisionen har 

tagit ett större kliv uppåt, med en ökning på 1,5 rätt. För de övriga två räknesätten 

ligger medelvärdet ungefär ett halvt rätt högre (se figur 4.4). 

 

Figur 4.4 Jämförelse mellan tabellkunskaperna i de olika räknesätten i årskurs 9. 

Rangordningen av räknesätten utifrån de här resultatet stämmer väl överens med 

den rangordning eleverna placerar räknesätten i utifrån svårighetsgrad. Samtliga 

elever tycker att addition är lättast och att division är svårast. När det gäller 

subtraktion och multiplikation placerar 53 av 67 elever (ca 79 %) multiplikation 

före subtraktion. 
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Elevernas uppfattning om räknesätten utifrån svårighetsgrad stämmer bara delvis 

med den uppfattning som matematikläraren i årskurs 9 har.  

”Addition går alltid bäst och de har alltid svårast för 

multiplikation och division.” (Matematiklärare åk 9) 

Lärarna och specialpedagogen är ändå rörande överens, med undersökningen, om 

att division är det räknesätt som eleverna har allra svårast för. 

”Det är många elever som har svårt att förstå division, de provar 

sig fram med multiplikation istället.”(Specialpedagog) 

”Ibland tror jag att eleverna glömt bort att det finns fyra 

räknesätt, det finns ett stort motstånd mot division.” 

(Matematiklärare åk 6) 

”Om man tittar på svagheter generellt sätt så är det ju division 

som eleverna är svaga på, och där har vi också en 

begreppsförvirring mellan det svenska och det matematiska 

språket. Problemet är många gånger att de inte ser när det ska 

vara multiplikation eller när det ska vara division.” 

(Matematiklärare åk 9) 

Multiplikationstabellen 

Frågan om det är nödvändigt att kunna multiplikationstabellen hänger allt jämt i 

luften, vilket matematikläraren i årkurs 6 tror har ett samband med våra nya 

styrdokument. I den nuvarande läroplanen Lgr 11 (2011) står det inget om att man 

bör ha goda tabellkunskaper. Det upplever han som en brist och han menar att 

internationellt sett finns det ofta med i kursplanerna. 

”Flera av de västerländska länderna som är jämförbara med 

Sverige ligger ju enligt PISA-undersökningarna bättre till. De 

har strikta krav i sina läroplaner på vad eleverna ska kunna. Det 

står i princip att i t.ex. årskurs 3 ska du kunna upp till sexans 

tabell o.s.v.” (Matematiklärare åk 6)  

Enligt honom finns det lärare som anser att det inte finns någon mening med att 

lägga tid på tabellträning, eftersom det inte står något om det i läroplanen. Han 

hävdar därför att en förändring på Skolverksnivå måste ske, om tabellträning ska 

bli en viktig och naturlig del i grundskolan. 

Båda lärarna och specialpedagogen är rörande överens om att det är viktigt med 

automatiserade tabellkunskaper och då framför allt multiplikationstabellen.  

”Automatiseringen av multiplikationstabellen har framför allt 

betydelse som trygghetsfaktor för eleven. Om man jobbar med 
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automatiseringen och multiplikationstabellen får bli viktig, då 

ger den eleven ett mycket bra verktyg till sin verktygslåda. När 

du kan så blir du glad.” (Specialpedagog) 

”Det är väldigt viktigt med automatisering av talfakta, att det 

sitter där. Jag är helt övertygad om att eleverna hämmas i de 

svårare uppgifterna, de sabbar sina egna lösningar, då de inte 

kan multiplikationstabellen.” (Matematiklärare åk 6) 

”De automatiserade baskunskaperna, särskilt då 

multiplikationstabellen, är liksom en viktig grund att stå på. 

Finns den på plats så fungerar det andra, finns den inte på plats 

så får de problem.” (Matematiklärare åk 9) 

Enligt min enkätundersökning tycker eleverna också det är viktigt att kunna 

multiplikationstabellen. Det är inga stora skillnader mellan årskurserna, så jag 

presenterar här den totala uppfattningen bland alla elever tillsammans (se. figur 

4.5). Totalt 91 procent tycker det är mycket eller ganska viktigt att kunna 

multiplikationstabellen. Att det inte skulle vara alls viktigt att kunna 

multiplikationstabellen var det inte någon elev som uttryckte. 

 

Figur 4.5 Elevernas åsikt om vikten av att kunna multiplikationstabellen. 

Majoriteten av samtliga elever tycker själva att de kan de flesta av kombinationerna 

från 1:an till 10:ans tabell utantill. Det är endast 17 elever av 67 som tycker att de 

bara kan några stycken av dessa. Det är ingen elev som tycker sig inte kunna något 

alls utantill i multiplikationstabellen (se figur 4.6). 
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Figur 4.6 Elevernas egna uppfattningar om sina kunskaper i multiplikationstabellen. 

4.1.2 Automatiserade tabellkunskaper 

Hur automatiserade är då grundskoleelever idag när det gäller tabellkunskaper? 

Utifrån mina observationer under testtillfällena har jag lyckats kategorisera graden 

av automatisering i fyra nivåer (se tabell 4.1). Jag har, utifrån det jag observerat, 

uppskattat hur stor andel rätt svar (på en minut) varje elev producerat genom att 

räkna, som alltså inte kommit automatiskt. Det jag observerade var att eleverna, när 

de börjar räkna, stannar upp och börjar fundera, börjar nicka, vicka med pennan 

och/eller börjar räkna på fingrarna. De som hamnar i kategorin automatiserade, 

alltså nivå 4, skrev näst intill oavbrutet, utan tecken på att räkna. Deras resultat på 

testet ligger på (90 – 100) % korrekta svar inom tidsintervallet (50 – 60) s, vilket 

innebär att varje svar producerats inom  (2,5 – 3,5) s. De elever som inte alls har 

automatiserade tabellkunskaper, nivå 1, producerar däremot endast (0 – 60) % 

korrekta svar på 60 sekunder, vilket innebär att varje rätt svar kräver i genomsnitt 

mer än fem sekunder att få fram. Enligt observationerna har mer än 80 procent av 

dessa svar krävt att eleverna behövt räkna, svaren har alltså inte kommit 

automatiskt. 

Tabell 4.1 Nivåer av automatisering 

Graden av 

automatisering 

Nivå Antal 

rätt 

svar/test 

Relativ 

frekvens 

Tid per 

uppgift  

Observation 

andel räknade 

uppgifter 

Inte alls 

automatiserad 

1 0-11  (0 → 60) %   > 5 s > 80 %  

Svagt automatiserad 2 12-14 (60 →75) %  (4.3 – 5) s (50 – 80) % 

Delvis 

automatiserad 

3 15-17 (75 → 90) %  (3,5 – 4) s (10 – 50) % 

Automatiserad 4 18-20 (90 – 100) % (2,5 – 3,3) s < 10 % 



  

39 

 

För årskurs 6 innebär det att 25 elever av 35 (ca 71 %) endast är svagt eller inte alls 

automatiserade när det gäller tabellkunskaperna i alla de fyra räknesätten totalt. 

Nivåerna utgår då från samma relativa frekvens som för varje enskilt test. Eftersom 

ingen elev producerat mindre än 15 rätt totalt på samtliga test hamnar nivå 1 då i 

intervallet (15 – 44) korrekta svar. Endast två elever är helt automatiserade i 

samtliga tabeller, nivå 4,  vilket innebär (72 – 80) korrekta svar totalt. I räknesätten 

var för sig visar eleverna den högsta graden av automatisering i addition medan mer 

än hälften av eleverna inte alls är automatiserade i division. När det gäller 

multiplikation finns det en tydlig topp och botten. Tio elever är helt automatiserade 

i multiplikation, nästan lika många som i addition, men hela tretton stycken är inte 

alls automatiserade i multiplikation. Även när det gäller tabellkunskaperna i 

subtraktion har vi en hög andel icke automatiserade elever (se figur 4.7). 

 

 

Figur 4.7 Olika nivåer av automatiserade tabellkunskaper i åk 6, från icke automatiserade 

till automatiserade. 

Om vi tittar på årskurs 9 hittar vi både likheter och skillnader i förhållande till 

årskurs 6. När det gäller andelen svagt eller inte alls automatiserade är det 18 elever 

av 32 (ca 56 %) som hamnar där, när vi tittar på alla räknesätten totalt. I årskurs 9 

är det betydligt fler som är helt automatiserade i samtliga räknesätt, nämligen åtta 

stycken. Om vi ser på räknesätten var för sig är majoriteten av eleverna i årskurs 9 

helt automatiserade i addition. Värre är det med kunskaperna i division, där är 

istället de flesta inte alls automatiserade. Antalet automatiserade eller inte alls 

automatiserade i subtraktion och multiplikation är precis lika stora (se figur 4.8). 
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Figur 4.8 Olika nivåer av automatiserade tabellkunskaper i åk 9, från icke automatiserade 

till automatiserade. 

Eftersom det totala antalet elever n skiljer sig åt mellan årskurserna presenteras här 

en sammanfattande tabell i procentform (se tabell 4.2). 

Tabell 4.2 Jämförande sammanställning av andelen automatiserade tabellkunskaper 

mellan årskurs 6 och årskurs 9. 

 Andel delvis eller helt 

automatiserade i % 

Andel svagt eller inte alls 

automatiserade i % 

 åk 6 åk 9 åk 6 åk 9 

Addition 63 78 37 22 

Subtraktion 34 44 66 56 

Multiplikation 49 41 51 59 

Division 20 25 80 75 

Alla räknesätten 29 44 71 56 
 

De här resultaten visar att de flesta eleverna i årskurs 6 och 9 inte har automatiserade 

tabellkunskaper, förutom i addition.  

4.1.3 Samband mellan tabellkunskaper och resultat på nationella prov 

Frågan är nu om det finns några samband mellan resultaten på de nationella proven 

och de automatiserade tabellkunskaperna för årskurs 6 och årskurs 9.  

Båda lärarna och specialpedagogen menar att tabellkunskaperna är en del av de 

baskunskaper som eleverna måste ha med sig. När automatiseringen sviktar anser 

de att det får konsekvenser för, framför allt, problemlösningsförmågan. 
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”Dom för vilka matten ”slirar” handlar det mycket om grunden 

och bristerna är oftast alltid de samma. De har inte några 

välgrundade begrepp, kan inte se mönster och de har svårt att 

generalisera kunskap från ett moment till ett annat. Men framför 

allt har de ingen välladdad verktygslåda, där tabellkunskaperna 

är ett av de viktigaste verktygen. Detta inverkar menligt på 

förmågan att hantera problemlösningen.” (Specialpedagog) 

”Jag är helt övertygad om att en del av förmågorna hänger ihop 

med tabellkunskaperna. Problemlösningen blir helt klart lidande 

då automatiseringen brister.” (Matematiklärare åk 6) 

”När det gäller tabellerna kan jag absolut se ett tydligt samband, 

de som klarar framför allt sin multiplikation bra, som kan sina 

tabeller, de har helt klart höga betyg.” (Matematiklärare åk 9) 

Då jag jämför mina testresultat på tabellkunskaperna med resultaten på de 

nationella proven visar sig följande samband. För årskurs 6 blir det en korrelation 

på r = 0.84 och en determinationskoefficient på r2 = 0,71, vilket innebär 71 % 

förklarad varians (se figur 4.9).  

 

Figur 4.9 Sambandet mellan tabellkunskaper och resultatet på det nationella provet för 

årskurs 6. 

För årskurs 9 är korrelationen ännu högre med en korrelationskoefficient på r = 0,89 

och en determinationskoefficient på r2 = 0,79, vilket innebär 79 % förklarad varians 

(se figur 4.10). 
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Figur 4.10 Sambandet mellan tabellkunskaper och resultatet på det nationella provet för 

årskurs 9. 

De nationella proven i matematik är uppbyggda efter kunskapskraven och resultatet 

ges därför utifrån de olika förmågorna. Därmed går det utmärkt att titta på 

sambanden mellan tabellkunskaperna och de olika förmågorna. För både årskurs 6 

och årskurs 9 korrelerar tabellkunskaperna högt med problemlösningsförmågan. 

Även begrepps- och metodförmågan korrelerar högt medan resonemangsförmågan 

och kommunikationsförmågan visar svagare, speciellt för årskurs 6, samband med 

tabellkunskaperna (se tabell 4.3). 

Tabell 4.3 Sambandskoefficienter mellan tabellkunskaperna och de olika förmågorna på 

de nationella proven. 

 Årskurs 6 Årskurs 9 

 r r2 r r2 

Problem 0,86 0,74 0,91 0,82 

Begrepp 0,84 0,70 0,87 0,75 

Metod 0,82 0,68 0,88 0,77 

Resonemang 0,58 0,34 0,77 0,59 

Kommunikation 0,74 0,55 0,84 0,71 

 

Dessa samband stämmer väl överens med lärarnas uppfattning om tabell-

kunskapernas betydelse för problemlösningsförmågan. För årskurs 6 erhålls en 

förklarad varians på 74 % mellan tabellkunskaperna och problemlösningsförmågan, 

för årskurs 9 blir det en förklarad varians på hela 82 % (se figur 4.11 & 4.12). 

R² = 0,79

13

23

33

43

53

63

73

83

93

103

15 25 35 45 55 65 75 85

R
e

su
lt

at
 N

at
io

n
el

lt
 p

ro
v

Tabellkunskaper alla räknesätten

Årskurs 9



  

43 

 

 

Figur 4.11 Sambandet mellan tabellkunskaper och problemlösningsförmågan på 

nationella provet för årskurs 6. 

 

Figur 4.12 Sambandet mellan tabellkunskaper och problemlösningsförmågan på 

nationella provet för årskurs 9. 

4.1.4 Färdighetsträning 

”Övning ger färdighet” är ett uttryck som är väl inarbetat, men finns det med som 

en naturlig del i ämnet matematik? Specialpedagogen menar att många elever övar, 

men på fel sätt. 

”Jag upplever att allt för många får en dålig matteundervisning 

i de tidiga åren. Det är för mycket görande och för lite förståelse 

samt för lite välgrundade begrepp. Många tappar då 

matematiken i 10-årsåldern om inte tidigare, men enligt min 

erfarenhet är det bara ca 10 procent som har egentliga 

matematiksvårigheter. ” (Specialpedagog) 

Matematikläraren i åk 9 ser också problem med att eleverna producerar utan att 

förstå eller reflektera. 

”Det finns fortfarande en stark tro bland eleverna att det 

viktigaste är att ligga långt fram i boken. Om man är snabbt klar 
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innebär det att man är duktig i matte. Att repetera och öva på det 

som varit svårt bryter mot det didaktiska kontraktet.” 

(Matematiklärare åk 9) 

Specialpedagogen och lärarna är ändå överens om att eleverna måste öva mycket 

om det ska bli någon utveckling. Alla kan öva och alla kan bli bättre på sin nivå, 

även de som har stora svårigheter med matematikinlärningen.  

”Det är ju arbetsinsatsen som är nyckelfaktorn till 

matematikinlärningen och begreppsutvecklingen. Det är 

ingenting som man bara kan förstå och sen är det klart, det 

kräver mycket arbete. Det är också viktigt att alla får träna på 

någonting, både de som är duktiga och de som är svaga.” 

(Specialpedagog) 

”Kan det inte i många fall vara så enkelt att eleverna räknar för 

lite, man har ju i undersökningar kring lässvårigheter kommit 

fram till att, hör och häpna, det beror på att de läser för lite. Du 

måste köra huvudet i det och öva.” (Matematiklärare åk 6) 

”Jag tycker att färdighetsträningen är viktig. Jag brukar säga så 

här: Du kan inte gå ut på en fotbollsplan och tro att du är Zlatan 

om du inte har stått och nött bollarna mot mål ganska många 

gånger.”(Matematiklärare åk 9) 

”De svaga eleverna får också öva precis som de andra eleverna 

och göra sin utveckling utifrån sina förutsättningar. För även de 

blir ju bättre med träning och de blir oftast bättre än vad man 

förväntade sig från början. De kommer kanske aldrig upp på en 

hög nivå men de har fortfarande en kurva som går uppåt.” 

(Matematiklärare åk 9) 

Det är lätt att dra paralleller till idrottsträning och i de sammanhangen är de oftast 

ingen som ifrågasätter färdighetsträningen. 

”Fotbollsträning handlar ju också mycket om att nöta. Gör om, 

gör om, tills det sitter i ryggen. För de flesta är det helt 

självklart.” (Specialpedagog) 

”Många idrottselever och musikelever orkar oftast öva mer för 

de ser ju att det ger resultat.” (Matematiklärare åk 6) 

”Du kan inte en sak bara för att du sett eller gjort det en gång. 

Om jag skulle lära mig att spela fotboll och någon går ut och 

talar om för mig; du har målet där och du siktar på det hållet och 

så lyckas jag göra ett mål i rätt kryss, så betyder det ju inte att 
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jag kan det. Jag har lyckats göra det en gång och jag vet hur man 

ska göra, jag har förstått själva grejen, men jag behöver träna 

många gånger för att jag ska sätta bollen i krysset när jag vill 

och speciellt den dagen det är match. Då ska jag bara göra det, 

det ska sitta både i kroppen och i huvudet. På samma sätt är det 

med färdighetsträningen i matte, de kan inte bara göra en uppgift 

utan flera och kanske göra om samma uppgifter igen för att 

befästa det.”(Matematiklärare åk 9) 

Matematikläraren i årkurs 6 har bara arbetet med sin klass i två veckor, eftersom 

han hoppat in som långtidsvikarie. Han har nu tio minuters tabellträning varje dag 

med sin klass, då han använder ett väl genomarbetat övningsmaterial. Hans senaste 

klass gjorde fantastiska resultat på det nationella provet efter att han arbetet med 

dem under fyra år. Han skiljer verkligen på färdighetsträningen och 

problemlösningen, vilket också skapat bättre matematiska diskussioner och ett 

tryggt klimat där det är tillåtet och ibland också nödvändigt att få göra fel. 

”Öva öva öva och bygga upp en motivation att det är kul att öva 

och att det är okej att göra fel. Eleverna vande sig vid att inte bli 

rädda för uppgifter de inte kände igen. De löste dem också, för 

de hade den mentala strategin att även om det är svårt så kan 

man klara det om man verkligen vill försöka.” (Matematiklärare 

åk 6) 

Att läxor har en positiv effekt på resultaten har de alla erfarenheter av. De menar 

också att föräldrarna bör vara delaktiga i färdighetsträningen, den kräver inte några 

matematikkunskaper. Den kräver bara ett engagemang och en positiv inställning till 

att det är viktigt och kul att kunna vissa saker. 

”Om man ska ha läxor hemma så är det kanske färdighetsträning 

man ska jobba med och inte så mycket annan inlärning, och lyfter 

man fram färdighetsträningen som hemarbete kan det kanske ha 

den effekten att man lär sig tidigt att matematik, det är arbete.” 

(Specialpedagog) 

”Föräldrar kan med lätthet öva baskunskaper med sina barn. 

Tillsammans är ju kvalitetstid och det är det enklaste som finns, 

att göra saker tillsammans. Föräldern behöver ju inte vara geni 

på något sätt och inte heller vara lärare. De ska träna med sina 

barn, på uppgifter som barnen själva kan klara av. Om de fastnar 

på någonting så är det ju det vi ska diskutera när de kommer 

tillbaka till skolan.” (Matematiklärare åk 6) 
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”Jag förstår inte det här med att föräldrar inte skulle kunna 

hjälpa sina barn med matten. För det första ska de se till att de 

gör läxan och att det finns tid och ro för att göra den. 

Föräldrarna kan också visa på hur man gör när man inte kan, 

att försöka hitta andra vägar men framför allt inte ge upp för lätt. 

Jag skriver brev till elevernas föräldrar varje vecka och det är 

oerhört uppskattat. Det är bara lite kort om vad de kan hjälpa 

sina barn med och vad de behöver tänka på den veckan. Det gör 

stor skillnad på hur läxorna blir utförda och i förlängningen ger 

det ett bättre resultat. Om jag är en duktig coach så har jag igen 

det senare.” (Matematiklärare åk 9). 

För de elever som har stora svårigheter med huvudräkningen och automatiseringen 

av grundläggande talfakta anser specialpedagogen och de båda lärarna att det är 

viktigt med kompensatoriska hjälpmedel.  

”Om man får rätt verktyg får man en möjlighet att komma vidare, 

det innefattar även tekniska hjälpmedel. De behöver man också 

öva med för att kunna använda dem på rätt sätt. Jag tycker man 

ska börja arbeta med miniräknare tidigt, att arbeta med 

rimlighetsövningar så att man i förlängningen lär sig att bedöma 

och ifrågasätta de svar som miniräknaren levererar.” 

(Specialpedagog) 

”Det är viktigt att de elever som har extra svårt med 

huvudräkning tar till miniräknaren vid problemlösning, så att 

inte huvudräkningen blir en bromskloss.” (Matematiklärare åk 6) 

”De svaga eleverna får ha en multiplikationsmatris då de sitter 

och jobbar och den får de även ha på proven. Miniräknare har 

de även tillgång till på de flesta prov, för är det en metod eller 

förmågan att lösa problem vi vill testa ska det inte falla på 

huvudräkningen.” (Matematiklärare åk 9) 

4.2 Sammanfattning 

Resultaten från min studie visar inga stora skillnader i tabellkunskaper mellan 

eleverna i årskurs 6 och eleverna i årskurs 9. Skillnader mellan räknesätten finns 

det däremot och eleverna tycker precis som resultaten visar att addition är lättast, 

sen kommer multiplikation och subtraktion och svårast är division. Testresultaten i 

kombination med mina observationer visar också att de flesta eleverna inte har 

automatiserade tabellkunskaper. Det är endast i addition som mer än hälften av 

eleverna har delvis eller helt automatiserade tabellkunskaper. I de övriga 

räknesätten är det tvärtom, där är elevernas tabellkunskaper svagt eller inte alls 
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automatiserade. När det gäller räknesättet division ser det inte alls bra ut, där har 

majoriteten av eleverna inte alls några automatiserade tabellkunskaper. 

Pedagogerna menar att framför allt bristande tabellkunskaper har en negativ effekt 

på problemlösningsförmågan. Då jag analyserar testresultaten i förhållande till 

resultaten på de nationella proven ser jag precis det sambandet. Tabellkunskaperna 

korrelerar starkast med problemlösningsförmågan både för årskurs 6 och för årskurs 

9, men även metod- och procedurförmågan ger starka samband med tabell-

kunskaperna. Pedagogerna menar att vi måste arbeta med färdighetsträningen på ett 

bättre sätt och att föräldrarna har en roll att fylla i detta. När det gäller elever med 

matematiksvårigheter ser de inga hinder för att utveckla användandet av 

kompensatoriska hjälpmedel, just för att problemlösningsförmågan inte ska 

hämmas i onödan. 

4.3 Teoretisk tolkning 

Min mixade forskningsansats har precis som Creswell (2014) säger lyft min studie 

och gjort bilden klarare än om jag bara gjort en kvantitativ undersökning.   

4.3.1 Tabellkunskaper 

Eftersom resultaten visar att skillnaderna mellan årskursernas tabellkunskaper inte 

är så stora, tolkar jag det som om eleverna förstått hur testerna skulle utföras. 

Samtliga elever har med all säkerhet redan tidigare genomfört ett antal tabelltester 

under sina år i skolan. Glädjande nog innehöll inte testresultaten så många felaktiga 

svar utan antalet rätt speglade istället antalet producerade svar. De elever som var 

fortast färdiga hade också bra resultat, vilket tyder på att eleverna inte gissade i 

någon större utsträckning. Att mina tester hade en liten egen design vållade inte 

heller några bekymmer, utan tillförde värdefull information om elevernas grad av 

automatisering. Intressant var det dock att några av de elever som har helt 

automatiserade tabellkunskaper, valde att skriva samtliga svar i de tomma ringarna. 

Detta förstärker Bruners (1973) teorier om att högpresterande elever sparar energi 

genom sin automatisering. Om eleven redan från början är säker på att den kan alla 

svar har den inget behov av att leta bland alternativen, konsekvensen blir en högre 

effektivitet och därmed sparas energi. Som en ytterligare koppling upplevde jag 

däremot en större trötthet och besvikelse bland de elever som inte producerade så 

många svar.  

4.3.2 Automatiserade tabellkunskaper 

Inom det kognitiva perspektivet har minnet stor betydelse för den matematiska 

aktiviteten. Ingvar (2009) beskriver hur det som sparas i procedurminnet snabbt kan 
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återkallas helt automatiskt av arbetsminnet. Det innebär att om tabellkunskaperna 

är automatiserade kan de precis som Dowker (2005) beskriver plockas fram direkt 

utan att behöva räkna. Mina resultat visar att mer än 60 procent av eleverna i årskurs 

6 och nästan 80 procent av eleverna i årskurs 9 har automatiserat räknesättet 

addition, medan de övriga räknesätten endast är svagt eller inte alls automatiserade. 

Min tolkning är då att eleverna kan automatisera talfakta. Varför är de då inte 

automatiserade i de övriga räknesätten?  

Eftersom eleverna var väl medvetna om att deras resultat inte på något sätt skulle 

vara betygsgrundande har jag funderat över om de verkligen gjorde sitt allra bästa. 

Eftersom de utförde testerna i grupper om fem stycken har jag observerat dem väl 

och min uppfattning är att de flesta eleverna tog testerna på fullaste allvar. Att 

testerna utfördes på tid kan både vara peppande och stressande och följaktligen har 

det en påverkan på resultatet. Enligt Ashkraft och Kirk (2001) belastas arbetsminnet 

mer då vi utsätts för stress och då ökar även matematikängslan. Men för att kunna 

testa graden av automatisering utifrån DeStefanos och LeFeyres (2004) teori om att 

talfakta är automatiserad om resultatet kan ges inom tre sekunder var tidsfaktorn en 

nödvändig förutsättning. Deras teori stämde väl överens med de resultat jag fick, 

då de elever som observerades som helt automatiserade producerade sina svar på 

2,5 – 3,3 sekunder.  

Eftersom de flesta eleverna ansåg sig ha goda kunskaper i multiplikationstabellen 

trodde jag att resultatet skulle bli bättre. Har de en övertro på sina kunskaper eller 

kan de tabellerna bara på ett visst sätt? Att eleverna levererar så låga resultat i 

division bekymrar mig men förvånar mig inte. Precis som matematikläraren i 

årskurs 9 beskriver finns det en begreppsförvirring när det gäller division och jag 

tror att många av eleverna vet helt enkelt inte hur det räknesättet fungerar. Mer 

förvånande är det då att både testerna och elevernas egna uppfattningar visar på att 

subtraktion är svårare än multiplikation. Precis som med division tror jag att 

eleverna undviker att använda subtraktion, vilket i så fall innebär ett användande av 

strategier som inte är hållbara i längden. Eftersom arbetsminnet troligtvis 

överbelastas kräver dessa strategier därmed mycket tid och energi. Ska eleverna 

uppnå ett matematiskt flyt måste enligt Kilborn och Löwing (2002) grundläggande 

talfakta inom de fyra räknesätten behärskas, så att arbetsminnet kan avlastas. Enligt 

Szabos (2013) studier spelar det matematiska minnet en avgörande roll i valet av 

problemlösningsstrategier, vilket i sig får avgörande konsekvenser för den 

matematiska prestationen. 
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4.3.3 Samband mellan tabellkunskaper och matematiska förmågor 

Det som jag finner mest intressant med min studie är ändå sambanden mellan 

tabellkunskaperna och prestationerna på det nationella provet. Jag var inte riktigt 

beredd på ett så tydligt resultat och framför allt inte att det skulle vara sådana 

likheter mellan årkurs 6 och årskurs 9. De gjorde visserligen samma tabelltester, 

men de nationella proven var naturligtvis helt olika. 

Kursplanen i matematik (Lgr 11, 2011) beskriver det centrala innehåll som eleverna 

ska arbeta med och de kunskapskrav som eleverna ska uppnå för att kunna få ett 

godkänt betyg. Kunskapskraven består i sin tur av fem olika matematiska förmågor, 

vilka är inspirerade av det teoretiska ramverket Adding It Up - Helping Children 

Learn Mathematics (Skolverket, 2013a). Min lilla undersökning landar väl inom 

detta ramverk. Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) menar att de olika 

matematiska förmågorna är beroende av varandra och att eleverna måste utveckla 

dessa strängar synkront för att nå en matematisk utveckling. Den femte strängen 

som Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) presenterar, handlar om den positiva 

inställningen till ämnet. Även om jag inte har några konkreta resultat att redovisa 

när det gäller den förmågan var det inte svårt att se den när jag observerade alla 

testtillfällena. De elever som är helt automatiserade får verkligen en adrenalinkick 

av testerna. Det finns en obetalbar glädje i att behärska och kunna något riktigt bra 

och tvärtom skapar osäkerhet och oförmåga en frustration och i många fall ångest 

och rädsla för ämnet. Med det i åtanke har jag funderat över om den grupp av elever 

som inte ville delta i testerna bara bestod av svaga elever. Efter diskussioner med 

lärarna och analyser av resultaten på de nationella proven har jag kommit fram till 

att så inte är fallet. Bortfallet verkar har en ganska stor spridning även om alla de 

matematikstarka eleverna ser ut att ha deltagit i undersökningen. De eleverna skulle, 

enligt sina lärare, aldrig frivilligt missa en sådan utmaning, vilket ännu en gång 

bekräftar den femte strängen i ramverket Adding It Up. Krutetskii (1976) menar 

också att högpresterande elever har en tendens att matematisera världen och då är 

ett matematiktest en rolig utmaning, inte något svårt och ångestfyllt. 

Något som dock bekymrar lärarna, framför allt i årskurs 9, är att resultaten på de 

nationella proven visar en tydlig topp och botten. Alltför många elever når inte upp 

till kunskapskraven, medan ett antal elever närmar sig maxpoängen. Mina tester 

speglar också den bilden genom den stora variationsbredden.  

4.3.4 Färdighetsträning 

Pedagogerna är överens om att det krävs en ordentlig arbetsinsats för att få 

tabellkunskaperna att vilja stanna i minnet. Den uppfattningen delar de med flera 

forskare (Bentley, 2009; Dowker, 2005; Lundberg & Sterner, 2004; Kilpatrick, 
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Swafford & Findell, 2011; Szabo, 2013), som också menar att det är viktigt att 

övandet har en struktur och en mening. Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) 

anser att övandet måste börja redan på de lägre stadierna och att övandet presenteras 

på rätt sätt.  Det är intressant att ta del av den erfarenhet som matematikläraren i 

årskurs 6 har gjort angående sitt arbete med färdighetsträningen. Att skilja på 

färdighetsträning och problemlösning är något Angileri (2007) anser vara viktigt 

och något lärarna behöver arbeta med. Även vetskapen om att hjärnan kan tränas 

likt en muskel motiverar, enligt Blackwell m.fl. (2007), elever att söka mer 

kunskap. 

4.4 Slutsatser 

Som matematiklärare är jag själv en utpräglad problemlösare och som blivande 

speciallärare i matematik tycker jag mig ana, med denna studie, ett gemensamt 

hinder i flera elevers fortsatta matematikutveckling. I grundskolan är meningarna 

delade angående tabellkunskapernas betydelse och framför allt om det är viktigt att 

kunna multiplikationstabellen. Min undersökning, även om den har ett strategiskt 

urval som inte är så stort, visar att en stor del av grundskoleeleverna i årskurs 6 och 

årskurs 9 inte har tillräckligt automatiserade tabellkunskaper för att kunna erhålla 

ett matematiskt flyt. Jag ser inga stora skillnader mellan årskurserna, men 

spridningen är relativt stor. Division är förenat med mycket rädsla och okunskap 

medan addition är det räknesätt som fungerar bäst och som eleverna också tycker 

är lättast. Den ganska höga automatiseringsnivån i addition visar dock att de flesta 

eleverna har förmågan att kunna automatisera talfakta. Den svaga automatiseringen 

av tabellkunskaper i övrigt ser i förlängningen, enligt mina resultat, ut att ha starka 

samband med prestationerna på de nationella proven. Framför allt korrelerar det 

högt med problemlösningsförmågan, vilket inte är förvånande med utgångspunkt i 

det teoretiska ramverket Adding It Up - Helping Children Learn Mathematics. 

Receptet för förändring ser ut att vara det alla egentligen vet, alla måste öva mer. 

Det ser alltså ut som färdighetsträningen kring tabellkunskaperna behöver 

utvecklas. Det viktiga är då att övningen går hand i hand med förståelse och att vi 

kan hitta kreativa övningsalternativ för de elever som har svårt att automatisera 

grundläggande talfakta.  
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5 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

De matematiska förmågor vi har är inte färdiga då vi föds, men om vi aktivt får 

bekanta oss med ämnet och får ta del av dess fantastiska värld kan de matematiska 

förmågorna utvecklas och bli mycket strukturerade. Enligt det teoretiska ramverket 

Adding It Up - Helping Children Learn Mathematics samverkar de matematiska 

förmågorna med varandra för att skapa en helhet, en matematisk kompetens. Den 

matematiska kompetensen för mig är att kunna se matematiken som ett språk, ett 

språk som ger fantastiska möjligheter till kommunikation om det används på ett 

korrekt sätt. Men för många elever finns det hinder på den matematiska vägen, 

vilket bidrar till en otydlig kommunikation, som inte alltför sällan leder till rädsla 

och ångest för ämnet.  

Som blivande speciallärare i matematik har jag med det här arbetet försökt 

identifiera ett eventuellt stort hinder i alltför många elevers bristande 

matematikutveckling, sambanden mellan automatiserade tabellkunskaper och de 

matematiska förmågorna. Syftet med studien har utgått från följande frågor: 

 Hur automatiserade är grundskoleelever i årskurs 6 och årskurs 9 när det 

gäller tabellkunskaperna? 

 Hur ser sambanden ut, för årskurs 6 och årskurs 9, mellan de 

automatiserade tabellkunskaperna och prestationerna på de nationella 

proven?    

 Vilka tankar och uppfattningar finns det i grundskolan angående 

färdighetsträning av tabellkunskaper? 

  

Enligt internationella rapporter som PISA och TIMSS halkar Sverige fortfarande 

efter när det gäller matematikkunskaper. Schleicher (2015) uttrycker i den senaste 

OECD-rapporten stor oro för den svenska skolans resultat. Här följer nu min oro 

över de resultat jag kommit fram till i min undersökning, men även hur stärkt jag 

är i min övertygelse att minnet har stor betydelse för den matematiska utvecklingen. 

Kunskapens moder behöver en ny skepnad för att bli attraktiv igen. 

5.1 Resultatdiskussion 

Alla språk har en grammatik, mer eller mindre komplicerad, som om den används 

på ett korrekt sätt leder till ett språkligt flyt. Matematiken är inget undantag och 

framför allt har den inga undantag, den är väldigt förutsägbar och exakt, men den 

kräver förståelse. Många barn och ungdomar idag har dock stora problem med att 

förstå matematiken och uppnår därför aldrig något matematiskt flyt. Maerker 

(2010) menar att de ”ljudar” sig igenom matematiken.  
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Vi har bara fyra räknesätt och de utgör grunden för matematiken och behovet av att 

lära sig de mest grundläggande kombinationerna borde inte vara ifrågasatt. Inom 

lästräningen måste högfrekventa ord automatiseras för att läsningen ska få ett flyt 

(Lundberg & Sterner, 2004). För mig är tabellkunskaperna matematikens 

högfrekventa kombinationer. Eftersom jag utifrån mina erfarenheter som 

matematiklärare på gymnasiet har en tro på att automatiserade tabellkunskaper är 

den mest grundläggande kunskap som alla, om det är möjligt, bör ha med sig, ville 

jag undersöka om det finns några synliga samband mellan tabellkunskaperna och 

övriga prestationer i matematik.  

5.1.1 Tabellkunskaper 

Mina tabelltester i kombination med observationer visar att flertalet elever i årskurs 

6 och årskurs 9 saknar automatiserade kunskaper i samtliga räknesätt förutom 

addition. Detta tolkar jag som att eleverna har förmågan att kunna automatisera 

talfakta, men av någon anledning är det bara addition som har lyckats fastna i 

långtidsminnet. Den naturliga slutsatsen blir då att addition är det räknesätt som 

funnits med eleverna allra längst och som de även använder i sin vardagsräkning. 

Det är väl helt enkelt så att eleverna inte kunnat undvika att automatisera addition 

eftersom räknesättet ständigt är med dem. Det bekräftar också uppfattning om; att 

övning är receptet för att få långtidsminnet att välkomna tabellkunskaperna.  

Arbetsminnet blir lidande 

Frågan är nu varför de övriga tabellkunskaperna inte har en högre frekvens av 

automatisering, men av någon underligt anledning har det blivit fult att prata om 

utantillinlärning. Det gör mig bekymrad och frustrerad eftersom automatisering inte 

behöver betyda avsaknad av förståelse. Automatisering tillsammans med förståelse 

leder enligt Lundberg och Sterner (2004) just till matematiskt flyt. Den stora 

förloraren då automatiseringen inte räcker till är då istället arbetsminnet som får en 

orimlig arbetsbörda. Jag får ofta höra att eleverna har så dåligt arbetsminne, men är 

de påståenden alltid korrekta? Jag tror inte det, eftersom arbetsminnet alltid har haft 

sina begränsningar, som kan variera individuellt, tror jag snarare i de flesta fall att 

det handlar om en överbelastning. Enligt Klingberg (2009) går det med träning att 

utveckla arbetsminnet, men inte mer än 10 procent. 

5.1.2 Samband   

Kursplanen i matematik har, enligt Skolverket (2013a), inspirerats av 

kompetensramverket Adding It Up, som menar att matematiken består av olika 

förmågor. Utifrån den vetskapen valde jag att försöka se om det finns några 

samband mellan elevernas tabellkunskaper och resultaten på de nationella proven. 
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För att kunna skärpa bilden av tabellkunskapernas betydelse i grundskolans 

matematik ville jag även undersöka vilka uppfattningar och tankar det finns kring 

dessa omdiskuterade kombinationer.  

Bråk löser problem 

När jag i min undersökning hör och ser hur svårt eleverna har med division blir jag 

riktigt bekymrad. De rationella talen, som ligger mig mycket varmt om hjärtat, 

speglar på många sätt den exakthet som matematiken förmedlar. En förståelse för 

hur bråkräkningen fungerar kan vara avgörande för den fortsatta matematiska 

utvecklingen, framför allt på gymnasienivå. Redan i inledningen av mitt arbete 

påpekade jag vikten av att förstå de rationella talen. Både Kilpatrick, Swafford och 

Findell (2001) samt Watson, Jones och Pratt (2013) anser att det är det mest 

utmanande talsystemet i grundskolans matematik. Men bråk är division och om 

eleverna undviker det räknesättet är det inte så konstigt att de inte förstår 

bråkräkningen. Flytet i bråkräkningen är dessutom beroende av en automatiserad 

multiplikationstabell för att kunskapsträngarna ska hålla ihop. När då min 

undersökning, trots att den är liten, visar så klara samband mellan de automatiserade 

tabellkunskaperna och problemlösningsförmågan på de nationella proven är det 

svårt att inte tro på dem och därmed bli frustrerad, men även oerhört engagerad. 

5.1.3 Färdighetsträning 

Kilborn och Löwing (2002) menar att grundläggande talfakta inom de fyra 

räknesätten är nödvändig för att kunna avlasta arbetsminnet. Hur kan vi då 

acceptera att elever inte får lära sig de mest grundläggande tabellkunskaperna så 

tidigt som möjligt? Jag tycker vi har en skyldighet att kräva mer av elevernas 

minnesfunktioner. Vi måste hjälpa dem att hitta strategier för att placera mer 

information i långtidsminnet, eftersom vårt procedurminne, enligt Tamm (2002), är 

mycket motståndskraftigt mot glömska. Så kan vi hjälpa eleverna att automatisera 

tabellkunskaperna, kommer den kunskapen förmodligen att stanna där för resten av 

livet. Ur ett kognitivt perspektiv är det faktiskt en fantastisk förmån som vår hjärna 

erbjuder oss. Enligt Gärdenfors (2010) kommer lärandet aldrig att kunna skiljas från 

minnet, vilket jag tycker vi nonchalerar i dagens skola. Jag håller med Bruner 

(1973) när han menar att det är mycket viktigare att undersöka vad som memoreras 

och hur det lagras än att diskutera om minnet är viktigt vid förståelse. Om inte 

minnet finns med i bilden har vi inte heller någon matematisk aktivitet. I den 

matematiska aktiviteten ingår det en skicklighet att välja rätt strategier, men även, 

det som Hattie (2012) betonar, koncentration, mycket övning och skicklighet för 

att kunna använda dem. Här vill jag verkligen framhålla vikten av att öva och 

kanske med hjälp av lärarens skicklighet få möjlighet att öva på rätt sätt och på rätt 
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saker. Matematikinlärning kommer alltid att kräva hårt arbete, om full kapacitet ska 

uppnås. Alla kan alltid bli bättre, men det kräver att den femte strängen i ramverket 

Adding It Up finns med i sammanflätningen. Den handlar om inställningen till 

matematiken och förmågan att se nyttan med den. I kursplanen för matematik (Lgr 

11, 2011) finns inte denna förmåga med i kunskapskraven, vilket jag många gånger 

hade önskat. Jag är därför extra noga med att betona min egen positiva inställning 

till matematiken och vilken ren glädje den kan uppbringa då alla bitar faller på plats. 

Träning på rätt nivå 

Enligt Kilpatrick, Swafford, och Findell (2001) är det viktigt att de matematiska 

strängarna utvecklas tillsammans med varandra och då tror jag att vi måste få våra 

elever att förstå hur matematiken fungerar både praktiskt och teoretiskt. Vi måste 

därmed skilja på färdighetsträning och problemlösning, på ett för eleverna mycket 

tydligare sätt. För alla behöver öva, var och en på sin nivå, inte bara på 

tabellkunskaperna utan på flera av de mest grundläggande baskunskaperna så att en 

god taluppfattning utvecklas. Med det följer även vikten av att öva med förståelse 

på metoder och procedurer, men Baroody, Priya Bajwa och Eiland (2009) menar 

då att övandet måste ha en mening så att förståelsen är möjlig. Om alla elever alltid 

arbetar parallellt med färdighetsträning på sin nivå, om vi skiljer på att öva på 

grammatiken och att använda den i ett sammanhang, får vi inte samma problem 

med att eleverna befinner sig på olika nivåer. Det är inte eleverna som behöver 

nivågrupperas, utan färdighetsträningen och problemlösningen. Alla kan arbeta 

med samma centrala innehåll, men på sin egen nivå. Det ska sen vara konkret och 

motiverande att vilja klättra uppåt. I dataspelens värld är att ”levla” ett begrepp som 

eleverna mycket väl förstår. Att ge eleverna möjlighet att få utveckla sin 

säkerhetsnivå så att den blir användbar, är det som vi i skolan är skyldiga att ta 

ansvar för. Eleven måste då ta ansvar för sitt eget lärande genom att öva, ett arbete 

där föräldrarnas närvaro absolut kan vara en framgångsfaktor.  

Utveckling kräver kommunikation 

Det är hög tid att börja inse att skolan inte längre har ett eget odiskutabelt monopol 

på utbildning. Massmedia, sociala medier, elektroniska kommunikativa kanaler och 

spel bidrar i hög grad till växande privatisering av kunskap. Detta nya sätt att arbeta 

och producera kräver, hos individen, stor flexibilitet och omställbarhet. Här menar 

Olivestam och Ott (2010) finns det en anledning att beakta det nytänkande som 

neurodidaktiken kan tillföra. Hjärnan har stor potential men även begränsningar och 

den är oerhört utsatt i det snabba tempot av informationsflöde och den stress som 

råder i dagens samhälle. Det allra viktigaste för att eleverna ska lyckas i skolan blir 

då relationerna med lärarna. Om lärare lyckas ge eleverna en tro på att de kan lyckas 

och att deras intellektuella kapacitet är något de själva kan påverka, ökar deras lust 
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och motivation. Av egen erfarenhet vet jag att genom om att öka förutsättningarna 

för konstruktiv kommunikation i skolan kan lärandemiljön förbättras, vilket också 

enligt examensordningen (SFS 2011:186) är ett av speciallärarens uppdrag. I detta 

sammanhang måste vi även tänka på att det inte bara är lågpresterande elever som 

kan få svårigheter i skolan. Även högpresterande elever kan få problem om de inte 

stimuleras med utmaningar. I ett föränderligt samhälle tycker jag precis som 

Havensköld och Risholm Mothander (2011) att det även är viktigt att identifiera de 

variabler som påverkar hur vi ser på flickors och pojkars utveckling och ställa dessa 

variabler mot kunskapsmålen. Vi måste också ta ansvar för att ständigt fråga oss 

om våra teorier är giltiga utanför det egna kulturområdet eller för människor med 

en annan kulturell bakgrund. 

Håll verktygslådan öppen 

Eftersom våra minnesfunktioner har en sådan betydelse för vårt lärande måste vi 

också arbeta mer aktivt utifrån det och hjälpa dem som har problem med 

automatiseringen. Det kommer alltid att finnas elever som har behov av extra stöd 

och kompensatoriska verktyg i det här arbetet och de ska givetvis få det. Den 

elevgruppen är dock bara en liten del av alla de som idag upplever att de har 

problem med matematiken. De elever som har förmågan att kunna automatisera 

grundkunskaper i matematik ska få möjligheten att göra det och jag tycker vi ska 

kräva att de antar utmaningen. Följden blir förhoppningsvis en minskad belastning 

på arbetsminnet som öppnar dörrarna för en ökad förståelse och ett matematiskt 

flyt. Då behöver de som verkligen är i behov av stöd inte konkurrera om lärarens 

eller speciallärarens tid i onödan. Att kunna innebär stor tillfredsställelse och glädje, 

ingredienser som jag saknar hos många av de elever jag möter. I min studie pratar 

lärarna om att eleverna måste ha tillgång till de rätta verktygen och det är precis det 

jag menar, de måste ha tillgång till dem. Vi kan inte bara låta dem kika ner i 

verktygslådan för att sedan stänga och låsa den igen. Tillgång betyder att få lov att 

använda dem och med övning kommer färdighet och glädje. 

5.2 Metoddiskussion 

Utifrån den tidsram jag haft till mitt förfogande är jag mycket nöjd med de resultat 

jag fått fram. Att använda mig av mixed methods research har känts helt rätt. Jag 

hade inte kommit i närheten av den bild jag nu fått av problemet, om jag endast 

använt en metod. Kritik kan riktas mot att jag kanske skulle haft en större 

undersökningsgrupp. I det sammanhanget stötte jag på ett problem jag inte tänkt på. 

Eleverna ville gärna delta i studien, men att få tillbaka lapparna med föräldrarnas 

godkännande var inte lika enkelt. Problemet var absolut inte föräldrarna utan att 

komma ihåg det där med lappen. Även här blev det alltså problem med 
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minnesfunktionerna. Det tog därför onödigt lång tid innan jag kunde köra igång 

med mina tester. Väl igång genomfördes både testerna och intervjuerna på ett 

smärtfritt sätt. Min pilotstudie var mycket värdefull, speciellt med tanke på att jag 

ville observera eleverna under testtillfällena. Det fungerade mycket bra att testa fem 

elever i taget och utifrån testernas art hade det ingen betydelse att eleverna utförde 

dem vid olika tillfällen. Det som jag saknar i min undersökning är kanske en 

intervju med en speciallärare i matematik, men specialpedagogen jag intervjuade 

arbetar på många sätt som en speciallärare och hon har ett särskilt intresse för 

matematik. När det gäller analysen av data var de nationella proven ett utmärkt 

material att arbeta med. De föll rakt in i det teoretiska ramverket, vilket gjorde att 

jag kunde undersöka precis det jag ville. Min egen erfarenhet av hur man rättar 

nationella prov hjälpte även till att tolka resultaten på ett effektivt sätt. Till sist 

måste jag tacka Microsoft för datorprogrammet Excel IQ Macros 2015, ett 

fantastiskt lättarbetat program för den som vill analysera kvantitativa data.  

5.3 Tillämpning 

Eftersom det övergripande syftet med mitt arbete var att identifiera om bristande 

tabellkunskaper är ett hinder för grundskoleelevers matematikutveckling, tycker jag 

att jag lyckats väl. I min blivande speciallärarroll ser jag fram mot att försöka få 

igång en diskussion kring färdighetsträningen, så att alla elever, oavsett intellektuell 

förmåga, kan få den chans de förtjänar. Jag vill också verka för att synliggöra 

skillnaderna mellan färdighetsträningen och problemlösningen, både för elever men 

även hjälpa lärare som känner sig osäkra i det uppdraget. Jag tror absolut på det 

kollegiala lärandet och utifrån min undersökning finns det mycket vi skulle kunna 

diskutera tillsammans. Jag både tror och hoppas att många föräldrar, trots debatten 

om att inte ha läxor, vill kunna hjälpa sina barn. Där tror jag att jag, som lärare även 

i den kommunala vuxenutbildningen, kan göra skillnad. 

5.4 Fortsatt forskning 

Det skulle vara otroligt intressant att utveckla min undersökning till något mycket 

mer omfattande som eventuellt kunde generera generella samband. Genom 

aktionsforskning som bedrivs under en längre tid, skulle det vara intressant att titta 

på effekterna av att ge elever intensiv tabellträning tio minuter varje dag och då 

gärna med yngre barn. Ett annat alternativ skulle kunna vara en jämförande studie 

mellan elever som får aktiv hjälp med tabellträningen hemma och elever som bara 

tränar tabeller i skolan. Min nya roll som speciallärare kommer dessutom för min 

egen del att bli en icke tidsbegränsad studie, som förhoppningsvis genererar 

positiva resultat.  
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Namn:______________________     Klass:________ 

 

Test 1: ADDITION 

 Om du kan det rätta svaret ringar du in det alternativet. 

 Om du inte kan det rätta svaret ringar du in VET EJ. 

 Om du kan det rätta svaret och det alternativet inte finns 

med så skriv det rätta svaret i den tomma ringen. 

 

Exempel: 

                                             2 + 2 
                               

      2               4                6              8             VET EJ                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 
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Test 1: Addition                                                      

 

1.                                        4 + 5 

                               

     6               9                10               11           VET EJ                       

 

2.                                       16 + 3 

                               

     13              18              19             21            VET EJ                    

 

3.                                        2 + 11 

                               

     10              13                14            16           VET EJ                    

 

4.                                        9 + 6 

                               

     12              13               14            16            VET EJ                    

 

5.                                        3 + 7 

                               

     9               10                11            12            VET EJ                    

 

6.                                        5 + 12 

                               

     17              18               19            21            VET EJ                    

 

7.                                         8 + 4 

                               

      9                10               12             14           VET EJ                    
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8.                                         15 + 5 

                               

     17              18               21             22            VET EJ                    

 

9.                                         4 + 9 

                               

     12              13               16             17            VET EJ                    

 

10.                            7 + 1 

                               

     6                7                  8                 9            VET EJ                    

 

11.                            13 + 2 

                               

      14             15               16              17            VET EJ                    

 

12.                            10 + 3 

                               

     13              14               15              16            VET EJ                    

 

13.                             2 + 3 

                               

      2                3                  5               6             VET EJ                    

 

14.                             6 + 14 

                               

     12              16                20            22            VET EJ                    
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15.                               0 + 7 

                               

      0                3                 7              10             VET EJ                    

 

16.                               9 + 10 

                               

      9               10                17            20            VET EJ                    

 

17.                               11 + 4 

                               

     11              12                15            16            VET EJ                    

 

18.                                8 + 8 

                               

     12              14                15            16            VET EJ                    

 

19.                                5 + 3 

                               

       8               9                 10             11            VET EJ                    

 

20.                                8 + 9 

                               

     13              14                17            19            VET EJ                    

 

 

LÄGG NER PENNAN! 
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Namn:______________________   Klass:_________  

 

Test 2: SUBTRAKTION 

 Om du kan det rätta svaret ringar du in det alternativet. 

 Om du inte kan det rätta svaret ringar du in VET EJ. 

 Om du kan det rätta svaret och det alternativet inte finns 

med så skriv det rätta svaret i den tomma ringen. 

 

Exempel: 

                                             5 - 2 
                               

      1               3                4              7             VET EJ                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 
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Test 2: Subtraktion 

 

1.                                        8 - 5 

                               

     1                2                 3                4             VET EJ                       

 

2.                                       15 - 3 

                               

     12              13              17             18            VET EJ                    

 

3.                                       19 - 11 

                               

     6                9                10             13            VET EJ                    

 

4.                                        9 - 6 

                               

     2                3                 4                6            VET EJ                    

 

5.                                        10 - 5 

                               

     0                2                 4                5            VET EJ                    

 

6.                                        15 - 8 

                               

     3                5                  7               9            VET EJ                    

 

7.                                         8 - 4 

 

     2                 3                5              12           VET EJ                    
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8.                                         20 - 14 

                               

     6                7                  8                9            VET EJ                    

 

9.                                         14 - 9 

                               

     2                3                  5                7            VET EJ                    

 

10.                             7 - 1 

                               

     6                7                  8                 9           VET EJ                    

 

11.                            13 - 2 

                               

      9             10                12              15            VET EJ                    

 

12.                            10 - 8 

                               

      1               2                  3                4            VET EJ                    

 

13.                             12 - 3 

                               

      5                6                 8                9             VET EJ                    

 

14.                             16 - 11 

                               

      4               5                 6                 7             VET EJ                    
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15.                               4 - 0 

                               

      0                2                 3               4             VET EJ                    

 

16.                              20 - 10 

                               

      9               10                12            20            VET EJ                    

 

17.                               11 - 4 

                               

     5                 6                   8              9            VET EJ                    

 

18.                               18 - 8 

                               

     10              12                13            15            VET EJ                    

 

19.                                9 - 1 

                               

       8               9                 10             11           VET EJ                    

 

20.                              19 - 17 

                               

       1               3                  5                7           VET EJ                    

 

 

LÄGG NER PENNAN! 
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Namn:______________________   Klass:_________  

 

Test 3: 

MULTIPLIKATION 

 Om du kan det rätta svaret ringar du in det alternativet. 

 Om du inte kan det rätta svaret ringar du in VET EJ. 

 Om du kan det rätta svaret och det alternativet inte finns 

med så skriv det rätta svaret i den tomma ringen. 

 

Exempel: 

                                             2 ∙ 2 
                               

      2               4                6              8             VET EJ                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 3 
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Test 3: Multiplikation 

 

1.                                        4 ∙ 5 

                               

     12              20                25            28           VET EJ                       

 

2.                                        6 ∙ 3 

                               

     9                12                14             18           VET EJ                    

 

3.                                        2 ∙ 7 

                               

     10              13                14            16           VET EJ                    

 

4.                                        9 ∙ 6 

                               

     38              42               48            56            VET EJ                    

 

5.                                        3 ∙ 3 

                               

     9               10                11            12            VET EJ                    

 

6.                                        5 ∙ 2 

                               

     10              12               14            16            VET EJ                    

 

7.                                         8 ∙ 0 

                               

      6                8                10             12            VET EJ                   
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8.                                         7 ∙ 5 

                               

     35              38               40             45            VET EJ                    

 

9.                                         4 ∙ 9 

                               

     22              28               36             42            VET EJ                    

 

10.                            7 ∙ 8 

                               

     48               52               54             56           VET EJ                    

 

11.                            1 ∙ 6 

                               

      1                 4                 6              10            VET EJ                    

 

12.                            10 ∙ 3 

                               

     13              20                30            35            VET EJ                    

 

13.                             2 ∙ 3 

                               

      2                3                  5               6             VET EJ                    

 

14.                               6 ∙ 4 

                               

     10              12                18            26            VET EJ                    
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15.                               0 ∙ 7 

                               

      0                3                 7              10             VET EJ                    

 

16.                               9 ∙ 10 

                               

      9               10                50            90            VET EJ                    

 

17.                               11 ∙ 4 

                               

     11              22                36            40            VET EJ                    

 

18.                                8 ∙ 8 

                               

     64              66                68            72            VET EJ                    

 

19.                                5 ∙ 3 

                               

       8              13                15            25            VET EJ                    

 

20.                                6 ∙ 7 

                               

     38              42                49            52            VET EJ                    

 

 

LÄGG NER PENNAN! 
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Namn:______________________  Klass:_________  

 

Test 4: DIVISION 

 Om du kan det rätta svaret ringar du in det alternativet. 

 Om du inte kan det rätta svaret ringar du in VET EJ. 

 Om du kan det rätta svaret och det alternativet inte finns 

med så skriv det rätta svaret i den tomma ringen. 

 

Exempel: 

                                             6 / 2 
                               

      1               3                4              7             VET EJ                       
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Test 4: Division 

 

1.                                       18 / 3 

                               

     2                5                 6                7             VET EJ                       

 

2.                                       15 / 5 

                               

     2                3                 7                10            VET EJ                    

 

3.                                       49 / 7 

                               

     6                9                10             13            VET EJ                    

 

4.                                       36 / 6 

                               

     2                3                 4                6            VET EJ                    

 

5.                                       50 / 5 

                               

     10              12              14             15            VET EJ                    

 

6.                                       35 / 7 

                               

     3                5                  7               9            VET EJ                    

 

7.                                         8 / 4 

                               

      2                 3                5              12           VET EJ                    
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8.                                         21 / 3 

                               

     6                7                  8                9            VET EJ                    

 

9.                                         24 / 8 

                               

     2                3                  5                7            VET EJ                    

 

10.                             7 / 1 

                               

     6                7                  8                 9            VET EJ                    

 

11.                            54 / 6 

                               

      9             10                12              15            VET EJ                    

 

12.                            32 / 8 

                               

      1               2                  3                4            VET EJ                    

 

13.                            12 / 3 

                               

      5                6                 8                9             VET EJ                    

 

14.                            66 / 11 

                               

      4               5                 6                 7             VET EJ                    
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15.                               0 / 4 

                               

      0                2                 3               4             VET EJ                    

 

16.                              72 / 8 

                               

      8               10                12            20            VET EJ                    

 

17.                               24 / 4 

                               

     5                 6                   8              9            VET EJ                    

 

18.                               56 / 7 

                               

     6                 7                   8              9            VET EJ                    

 

19.                               20 / 2 

                               

       8               9                 10             11           VET EJ                    

 

20.                               45 / 9 

                               

       1               3                  5                7           VET EJ                    

 

 

LÄGG NER PENNAN! 
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Namn: __________________________   Klass:__________  

 

 

FYRA SNABBA FRÅGOR 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst överens med vad du tycker. 

 

1. Tycker du att du tränat mycket på multiplikationstabellerna? 

 

a)  Mycket     b) Ganska mycket     c) Inte så mycket     d) Inte alls 

 

 

2. Tycker du att du kan alla multiplikationstabellerna (1-10) 

utantill? 

 

a) Ja alla        b)  Nästan alla             c) Några             d) Inte någon 

 

 

3. Tycker du att det är viktigt att kunna multiplikationstabellerna? 

 

a) Mycket viktigt       b) Ganska viktigt      c) Inte så viktigt     d) Inte alls viktigt 

 

 

4. Rangordna räknesätten efter svårighetsgrad från 1 – 4. Börja med 

det lättaste. 

 

              ___Addition        ___Subtraktion        ___Multiplikation        ___Division

  

Tack för dina svar! 

 

BILAGA 5 
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INFORMATIONSBREV TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR. 

Hej! 

Jag heter Jeanette Joelsson och arbetar som matematiklärare på Göinge 

Utbildningscenter. Jag utbildar mig även till speciallärare i matematik och är just 

nu inne på min avslutande termin, vilket innebär att jag arbetar med mitt 

examensarbete.  

Syftet med min studie är att undersöka hur väl automatiserad talfakta (t.ex. kunna 

multiplikations-tabellerna utantill) elever i årskurs 6 och 9 har och om det har någon 

betydelse för deras övriga matematikkunskaper. Detta innebär att eleverna under en 

matematiklektion svarar på ett antal frågor. Hela testtilfället tar maximalt 10 

minuter och jag kommer sedan att jämföra resultaten  med elevernas resultat på de 

nationella proven i matematik.  

Därför undrar jag nu om ert barn/er ungdom vill hjälpa mig, genom att delta i min 

undersökning? Jag behöver både elevs och vårdnadshavares godkännande för att 

kunna genomföra studien. I mitt examensarbete kommer inga namn att redovisas 

och all insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt. Elevernas testresultat 

kommer inte heller på något sätt att vara betygsgrundande.  

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta mig via telefon eller mail. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Jeanette Joelsson 

jeanette.joelsson@ostragoinge.se 

0709-930905 

 

 

 

Sektionen för lärande och miljö 

Speciallärarprogrammet      

     2015-02-23 

 

 

BILAGA 6 
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Efter påskrift lämnas lappen till mentorn. 

 

 

Elevens namn: __________________________________________________ 

vill och jag tillåter att han/hon medverkar i undersökningen. 

 

Vårdnadshavares underskrift:________________________________________ 
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Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetet som lärare? 

 

 

2. Hur tycker du att matematikundervisningen har förändrats 

under dina år som lärare? 

 

 

3. Vilka tankar har du kring tabellkunskaper? 

 

 

4. Tycker du det är viktigt att automatisera tabellkunskaperna? 

 

 

5. Tror du det finns några samband mellan automatiserade 

tabellkunskaper och kunskapskravens olika förmågor? 

 

6. Vilka tankar har du kring färdighetsträning av baskunskaper? 

 

7. Hur ser du på läxor i matematik? 

 

 

8. Hur ska vi hjälpa de barn som har svårt att memorera talfakta? 

 

 

BILAGA 7 


