
 

 

 

 

 

 

 

Multiplikation och multiplikativt 

tänkande 
 

En kvalitativ studie om matematiklärares syn på undervisning av multipli-
kation i årskurs 4–6  

Multiplication and multiplicative thinking 
 
A qualitative study on mathematics teachers` view of teaching multiplica-
tion in grade 4–6 

Erika Ahlson och Malin Tengelin 

 

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Matematik / Grundlärarprogrammet 4–6  

Avancerad nivå / 30 hp 

Handledare: Yvonne Liljekvist 

Examinator: Jorryt van Bommel 

2019–06–07 



Karlstads universitet  Erika Ahlson & Malin Tengelin 

 

I 

Abstract 

Multiplication is included in many parts of mathematics, which means that 

good knowledge and understanding of multiplication is important for students. 

At the same time, learning multiplication is not unproblematic. The purpose of 

this study is to investigate what mathematics teachers in grade 4–6 consider 

difficult for students to learn in the teaching of multiplication, and what meth-

ods and resources these teachers use to develop students` multiplicative think-

ing. The survey was conducted through qualitative interviews with 

mathematics teachers, where collected data was analyzed based on Lithner’s 

(2008) framework. The results show several difficulties that can arise when 

learning multiplication, but where the main difficulty for the students consists 

of learning the multiplication tables by rote. The results also show that the 

teachers actively work with the students to understand and be able to transform 

their knowledge into different contexts. At the same time, certain methods and 

resources considered to be less favorable for the development of multiplicative 

thinking. This study shows that multiplication involves different types of 

knowledge, which are important for students to be able to develop within 

school mathematics. The study also contributes with knowledge about how 

teaching in multiplication can be further developed. 

Keyword: Multiplication, multiplicative thinking, rote learning, procedural 

understanding, conceptual understanding  
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II 

 

Sammanfattning 

Multiplikation ingår i många delar av matematiken, vilket gör att goda kun-

skaper och förståelse för multiplikation ses vara av betydelse för eleverna. 

Samtidigt ses det inte helt oproblematiskt att lära in dessa kunskaper. Syftet 

med denna studie är att undersöka vad matematiklärare i årskurs 4–6 anser är 

svårt för elever att lära in vid undervisning av multiplikation samt vilka meto-

der och resurser dessa lärare använder för att utveckla elevernas multiplikativa 

tänkande. Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer med ma-

tematiklärare, där insamlad data sedan analyserades utifrån Lithners (2008) 

ramverk. Resultatet visar att det finns flera svårigheter som kan uppstå vid lä-

rande av multiplikation, men där den främsta svårigheten för eleverna är att 

lära sig multiplikationstabellens utantill. Vidare visar resultatet att lärarna ak-

tivt arbetar med att eleverna ska förstå och kunna omsätta sina kunskaper i 

olika sammanhang, där samtidigt vissa metoder och resurser ses vara mindre 

gynnsamma för utveckling av det multiplikativa tänkandet. Denna studie visar 

att multiplikation innefattar olika typ av kunskap, vilka är viktiga för att ele-

verna ska kunna utvecklas inom skolans matematik. Studien ses även bidra till 

kunskaper om hur undervisningen i multiplikation kan utvecklas vidare.  

Nyckelord: Multiplikation, multiplikativt tänkande, utantillärande, procedu-

rell förståelse, konceptuell förståelse  
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1 INLEDNING  

Aritmetik, algebra, samband och förändring, sannolikhet och statistik, geome-

tri samt problemlösning är alla huvudrubriker i kursplanen för matematik i 

grundskolan, vilka därmed ska ingå i elevers undervisning (Skolverket, 2018). 

Alla dessa delar av matematiken kan dessutom ses ha något mer gemensamt, 

nämligen att elever kan behöva använda multiplikation när de löser uppgifter 

med dessa matematiska innehåll. Multiplikation är dock något som är väl om-

talat både i studier och forskning, då elever kan ha svårt att lära sig multipli-

kation och förstå det multiplikativa tänkandet. Löwing (2002) beskriver 

exempelvis att komplexitetsnivån höjs betydligt när elever går från addition till 

multiplikation.  

Att elever har svårt för multiplikation och det multiplikativa tänkandet var nå-

got som vi båda uppmärksammade under vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) inom lärarprogrammet, trots att vi befann oss i olika kommuner och på 

olika skolor. Vi noterade bland annat att de elever som inte kunde multiplika-

tionstabellerna flytande, fastnade i enkla rutinuppgifter och fick därmed svårt 

att ta sig vidare i den fortsatta undervisningen. Vi uppfattade dessutom en ge-

mensam frustration från lärarna på de olika VFU-skolorna, vilka ansåg att mul-

tiplikation tycks bli allt svårare för elever att utveckla kunskaper och förståelse 

kring. 

Samtidigt som vi uppmärksammade elever som hade svårt att lära sig multipli-

kationstabellen fanns det också de elever som lyckades med tabellerna, men 

där det multiplikativa tänkandet var begränsat. I Tidningen Grundskolan 

(Björkman, 2017) berättar Kerstin Larsson, utifrån sin avhandling, om elever 

som inte har utvecklat det multiplikativa tänkandet fullt ut. Larsson noterade 

exempelvis en elev med goda tabellkunskaper, men som saknade förståelse för 

helheten. 

Varje gång visade han att han kunde tabellerna utantill. Men trots det 

kunde han inte använda dem i beräkningar. Min tolkning är att det är 

olika saker att kunna tabellerna och att göra beräkningar. (Larsson i 

Björkman, 2017) 
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Det multiplikativa tänkande kan därför ses vara mer än utantillkunskaper av 

tabellerna. För att fördjupa förståelsen för multiplikation menar Larsson att fler 

metoder behövs, då många elever verkar fastna i det upprepade additionstänk-

andet (Björkman, 2017).  

Det finns alltså flera svårigheter som kan uppstå vid inlärning av multiplikat-

ion. Att identifiera elevers svårigheter vid utveckling av kunskaper och möj-

liggöra undervisning som minskar dessa är något som lärare i sin yrkesroll ska 

kunna göra (jmf. Skolverket, 2018). Denna studie fokuserar därför på att belysa 

lärarens syn på undervisning av multiplikation och elevers svårigheter vid in-

lärning av detta. Som tidigare nämnts kan multiplikation ligga till grund för 

många matematikområden (jmf. Larsson, 2016) och i den här studien är vi in-

tresserade av att beröra den undervisning som sker på mellanstadiet, i årskurs 

4–6. Studien kommer vidare att avgränsas till att beröra multiplikation av na-

turliga tal. 

1.1 Syfte 

Syftet är att belysa matematiklärares syn av elevers svårigheter som kan uppstå 

vid inlärning av multiplikation på mellanstadiet. Syftet är vidare att belysa 

vilka didaktiska metoder och resurser som används av matematiklärare i under-

visningen för att utveckla elevers multiplikativa tänkande. 

1.2 Frågeställning 

• Vad anser matematiklärare är svårt för elever att lära in gällande mul-

tiplikation? 

• Hur arbetar matematiklärare för att utveckla elevers multiplikativa tän-

kande? 

1.3 Begreppsförklaring 

Då några begrepp som använts i denna studie inte ses som helt självklara, har 

vi valt att ge några korta förklaringar till dessa: 
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Definitionen av multiplikativt tänkande förklaras som ett abstrakt tänkande 

(Clark & Kamii, 1996) av multiplikation, som innebär ett kunnande av att ar-

beta flexibelt och effektivt, omsätta sina multiplikationskunskaper i olika sam-

manhang och kunna uttrycka sig på olika sätt (Siemon, Breed, & Virgona, 

2005). 

I denna studie används källor som berör det engelska begreppet array, vilket 

innebär ett sätt att se multiplikation som en enhet i rader och kolumner (Wal-

lace & Gurganus, 2005). Då det inte finns någon erkänd svensk översättning 

för detta begrepp, kommer vi i denna studie att kalla det för rektangelmodellen. 

Vi har även i denna studie valt att använda ordet förståelse som översättning 

för det engelska begreppet understanding. Till exempel används detta uttryck 

vid procedurell förståelse och konceptuell förståelse, där det förstnämnda ses 

gälla förståelse för beräkningskunskaper och det sistnämnda ses handla om den 

kognitiva begreppsförståelsen (Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001). 

För läsbarhetens skull kommer även olika ord för samma begrepp att användas, 

till exempel matematiklärare och lärare samt multiplikationstabellerna och ta-

bellerna. 
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2 LITTERATUR- OCH 

FORSKNINGSGENOMGÅNG 

I detta avsnitt kommer en litteratur- och forskningsgenomgång att presenteras 

för att ge en bild av det valda området. Fokus kommer att ligga på olika 

aspekter som ligger till grund för lärande av multiplikation och utveckling av 

det multiplikativa tänkandet. Eftersom denna studie har som syfte att belysa 

lärares syn kring detta kommer även lärares påverkansroll att skrivas fram. 

Varje aspekt som belyses nedan introduceras först med en kort beskrivning och 

avslutas sedan med tidigare forskning. Avsnittet avslutas med en sammanfatt-

ning. 

2.1 Multiplikativ undervisning  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, 

står det i kursplanen för matematik att elever genom undervisningen bland an-

nat ska ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med ämnets grundläggande 

begrepp och metoder och dess användbarhet. Dessutom ska elever ges möjlig-

het att utveckla förmågan att kunna föra matematiska resonemang och även 

kunna omsätta sina kunskaper i olika sammanhang (Skolverket, 2018). Dessa 

förmågor kan vid multiplikation ses utvecklas genom att elever ges möjlighet 

att både utveckla sina beräkningskunskaper och sitt multiplikativa tänkande. 

För att förbättra kursplanen inom grundskolan har Skolverket (2019) bland an-

nat lagt fram ett förslag om ökad betoning på faktakunskaper. Heiberg Solem, 

Alseth och Nordberg (2011) menar att faktakunskaper är viktigt att ha, men att 

de inte bör bli så dominerande att det går ut över elevernas förståelse. Under-

visningen kring faktakunskaper ska göras meningsfull för eleverna, så att de 

kan använda sina kunskaper i olika situationer. 

Att elever endast kan multiplikationsfakta är inte samma sak som att de tänker 

multiplikativt (Hurst & Hurrell, 2016). Då elever endast lär sig det de får möj-

lighet att lära sig (Hiebert, 2003), är det viktigt att lärare i sin undervisning ger 
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eleverna möjlighet att både utveckla beräkningsfärdigheter och ett multiplika-

tivt tänkande (Wallace & Gurganus, 2005). Det multiplikativa tänkandet tar 

dock tid att utveckla. Elever bör därför tidigt i undervisningen möta det multi-

plikativa tänkandet och fortsätta utveckla det genom skolgången (Hurst, 2015). 

Young-Loveridge och Mills (2009) studie visar samtidigt att det kan vara svårt 

för lärare att veta hur de på bästa sätt ska kunna hjälpa sina elever, då det även 

för lärare kan vara svårt att förstå de många aspekterna av multiplikativt tän-

kande. 

2.2 Additivt- och multiplikativt tänkande 

När elever blir introducerade för multiplikation sker detta ofta genom en upp-

repad addition (se figur 1) och associeras då som lika stora grupper av föremål 

(Larsson, 2016), vilket även kan representeras på en endimensionell tallinje 

(McIntosh, 2008). Att presentera multiplikation på detta sätt är inte fel (McIn-

tosh, 2008), men en nackdel är att det läggs för stor vikt på det additiva tän-

kandet (Heiberg Solem m.fl., 2011). Detta bidrar till en begränsad tolkning och 

döljer att multiplikation egentligen är tvådimensionell. Den tvådimensionella 

representationen visar att de två talen som ska multipliceras är två oberoende 

dimensioner och är viktig för att utveckla en djupare förståelse för multiplikat-

ion (McIntosh, 2008). Denna djupare och mer flexibla förståelse för multipli-

kation möjliggör dessutom att elever kan använda mer effektiva strategier än 

de elever som har ett additivt tänkande (Young-Loveridge, 2005a). 

 
Figur 1. Upprepad addition av multiplikation, inspirerad av McIntosh (2008). Vid beräkning 

genom detta tankesätt adderas antalet föremål för varje grupp, vilket i detta fallet beskrivs som 

3 + 3 + 3 + 3 = 12. 

Figur 2. Rektangelmodellen - en tvådimensionell bild av multiplikation, inspirerad av McIn-

tosh (2008). Vid ett multiplikativt tänkande kan beräkning ske genom multiplicering av rader 

och kolumner. Multiplikationen illustreras här som 4 ∙ 3 = 12. 
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En representationsform som nämns i flertalet studier kring multiplikation och 

multiplikativt tänkande är den så kallade rektangelmodellen (se figur 2). Enligt 

(Young-Loveridge, 2005b) representerar rektangelmodellen den tvådimens-

ionalitet som finns i den multiplikativa processen. I rektangelmodellen ser ele-

ver även multiplikation som en helhet (Heiberg Solem m.fl., 2011). McIntosh 

(2008) menar att elever måste utveckla förmågan att se en grupp föremål som 

en enhet, då de annars får svårt att förstå meningen med räkneoperationer in-

nehållande olika grupper. Risken finns även att de blandar ihop addition med 

multiplikation. 

Kaufmann (2018) beskriver i sin undersökning spänningar i elevers övergång 

från additivt- till multiplikativt resonemang. Studien baseras på undervisning 

och lärande i åtta klasser i årskurs 3, då eleverna möter multiplikation för första 

gången. Resultatet av studien visar att eleverna ofta använder additiva strate-

gier när de löser multiplikationsuppgifter. Det visar sig även att det ofta är be-

svärligt för lärarna att vägleda eleverna mot att resonera multiplikativt i 

diskussioner om lösningsstrategier. Enligt Kaufmann ses detta bero på att lä-

rare inte helt fokuserar på den grundläggande skillnaden mellan additivt- och 

multiplikativt resonemang, vilket han menar bör belysas i framtida studier för 

att möjliggöra elevers utvecklande av multiplikativt tänkande. 

2.3 Strategier och räknelagar 

För att elever ska få en god grund för fortsatt lärande av multiplikation men 

också kunna utföra multiplikation effektivt och säkert, så måste de både ha rika 

faktakunskaper och goda kunskaper om olika strategier för multiplikation 

(Heiberg Solem m.fl., 2011). 

När multiplikation presenteras som tvådimensionell belyses även den distribu-

tiva-, kommutativa- och associativa lagen för multiplikation. Lagarna beskri-

ver hur olika talmängder kan relateras till varandra. Den kommutativa lagen 

innebär att 𝑎𝑏 = 𝑏𝑎, den associativa lagen innebär att 𝑎(𝑏𝑐) = (𝑎𝑏)𝑐, medan 

den distributiva lagen innebär att 𝑎(𝑏 + 𝑐) = (𝑎𝑏) + (𝑎𝑐) (McIntosh, 2008). 

Heiberg Solem m.fl. (2011) menar att för de elever som har svårigheter med 
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att lära sig multiplikationsfakta, trots att mycket tid har lags ner på detta, kan 

det vara rimligare att undervisningen istället fokuserar på strategier som ut-

nyttjar de olika lagarna för multiplikation. Genom att kunna lagarna kan ele-

verna bli hjälpta att räkna ut svaren på de multiplikationer de inte minns. Enligt 

Löwing och Kilborn (2003) kan till exempel inlärning av antalet kombinat-

ioner i multiplikationstabellen halveras vid utnyttjande av den kommutativa 

lagen. 

Larsson (2013) genomförde en studie med elever i årskurs 5, där hon under-

sökte multiplikativt tänkande i förhållande till kommutativitet och olika repre-

sentationsformer. Eleverna arbetade först med skriftliga textuppgifter innehå-

llande olika problem av multiplikation. Utifrån likheter i elevernas svar dela-

des de sedan in i olika grupper för att diskutera andra uppgifter med multipli-

kation. Resultatet i studien visade att de elever som använde multiplikativt 

tänkande när de löste textuppgifterna också kunde förklara kommutativitet i 

högre utsträckning. Dessa elever använde sig även av rektangelmodellen som 

representationsform. Samtidigt bekräftar Larssons studie vad andra forskare 

uppmärksammat, att ungefär hälften av femteklassarna inte har ett utvecklat 

multiplikativt tänkande. Larsson menar att resultaten från studien tyder på att 

det multiplikativa tänkandet inte utvecklas tillräckligt genom upprepad addit-

ion av likadana grupper och att olika representationsformer kan öka förståelsen 

för distributivitet och kommutativitet. 

Squire, Davies och Bryant (2004) undersökte, i en annan studie, elevers förstå-

else av kommutativitet och distributivitet i uppgifter med multiplikation. Stu-

dien visade att elever i årskurs 5 och 6 tycks ha lättare att förstå den 

kommutativa lagen än den distributiva lagen, vilket kan förklaras av deras 

olika möjligheter att lära sig dessa lagar. Squire m.fl. diskuterar även huruvida 

lärare kanske belyser den kommutativa lagen i större utsträckning vid under-

visning av exempelvis multiplikationstabellen och att den distributiva lagen 

inte får lika stort utrymme i undervisningen. 
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2.4 Utantillärande och minne 

Utantillärande kan definieras som ett lärande bestående av mekanisk och va-

nemässig repetition, vilket lagras i långtidsminnet. Fördelen med utantillä-

rande kan ses i att många saker i matematiken behöver memoreras för att 

snabbt kunna användas vid behov, exempelvis multiplikationstabellen 

(Norqvist, 2016). Genom att elever automatiserar kunskapen kan de lägga 

större energi på svårare tankeprocesser och därmed utveckla sin matematiska 

kompetens (Heiberg Solem m.fl., 2011). Nackdelen med utantillärande är att 

om det blir dominerande eller sker utan förståelse, så kan det hindra elevers 

matematiska utveckling. Exempelvis kan det vid brist på förståelse gällande 

metoder eller regler bli svårare att utveckla en konceptuell förståelse (Norqvist, 

2016). 

De elever som saknar förståelse lägger även mer tid på att lösa rutinuppgifter 

(Wallace & Gurganus, 2005). För att kunna lösa mer avancerade uppgifter be-

höver arbetsminnet avlastas (Wong & Evans, 2007). Arbetsminnet kan förkla-

ras som en del i hjärnans system som tillfälligt lagrar och hanterar information 

som antas vara nödvändig, för att kunna utföra komplexa tankeprocesser som 

till exempel lärande och resonerande (Baddeley, 1992). Arbetsminnet kan vi-

dare delas upp i flera olika delar: den (1) fonologiska loopen är nödvändning 

för att förvärva nya ord då den lagrar och repeterar information som är talba-

serad. För att kunna hantera visuella bilder finns (2) den visuell spatiala funkt-

ionen. Den (3) episodiska bufferten sammanbinder information från den 

fonologiska loopen och den visuell spatiala funktionen med informationen från 

långtidsminnet. Det system som uppmärksammar och kontrollerar all inform-

ation är (4) den centrala exekutiva funktionen (Baddeley, 1992, 2000, 2003). 

Att hantera information i arbetsminnet kan därför ses vara en komplicerad pro-

cess. För att underlätta denna process så att elever kan fortsätta att utvecklas 

matematiskt, kan således utantillkunskaper behöva lagras i långtidsminnet. 
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2.5 Procedurell- och konceptuell förståelse 

Förståelse i matematik kan delas upp i konceptuell förståelse och procedurell 

förståelse (Sidenvall, 2015). Procedurell förståelse definieras av Kilpatrick 

m.fl. (2001) som att ha kunskap om hur och när olika procedurer ska användas, 

men även färdigheter i att kunna använda dem korrekt, flexibelt och effektivt. 

För att utveckla en djupare kunskap om matematik och kunna lösa matematiska 

problem, behöver elever utveckla sin procedurella förståelse. Vidare beskriver 

Kilpatrick m.fl. att konceptuell förståelse innebär att kunna visa hur matema-

tiska problem kan lösas på olika sätt och även veta hur olika representationer 

kan användas för olika ändamål. Att kunna se hur olika representationer kan 

kopplas ihop med varandra, sett till både likheter och skillnader, är viktigt för 

att kunna bli skicklig i matematik. Hur väl en elev har utvecklat en konceptuell 

förståelse kan ses i vilken omfattning den har gjort dessa kopplingar. Genom 

en utvecklad konceptuell förståelse får elever dessutom mindre att lära sig, ef-

tersom de kan se djupare likheter mellan orelaterade matematiska situationer. 

I vår studie skulle dessa olika typer av förståelser därför kunna ses i att eleverna 

inte bara ska kunna multiplikationstabellen utantill och kunna utföra multipli-

kativa beräkningar (procedurell förståelse), utan även utveckla sitt multiplika-

tiva tänkande (konceptuell förståelse). 

Enligt Rittle-Johnson och Alibalis (1999) studie sker utvecklandet av koncep-

tuell- och procedurell förståelse i relation till varandra. Vid utveckling av pro-

cedurell förståelse ökas även den konceptuella förståelsen, som i sin tur 

utvecklar den procedurella förståelsen ytterligare. Detsamma gäller omvänt. 

Samtidigt framhåller Rittle-Johnsson och Alibali i sin studie att utveckling av 

den konceptuella förståelsen har större inverkan på den procedurella förståel-

sen, än tvärtom. 

Jäder (2015) beskriver i sin studie huruvida elever på gymnasieskolan ges möj-

lighet till att kunna förstå och resonera matematiskt. Han lägger stor vikt vid 

att både en procedurell- och konceptuell förståelse är viktigt för att utveckla en 

god matematisk kompetens. Enligt Jäder beror dock elevers svårigheter i ma-

tematik på den utantillinlärning som sker i skolorna. Han kommer i sin studie 
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fram till att eleverna i stort sett ges för lite möjlighet, både genom undervisning 

och läromedel, till att utveckla konceptuella kunskaper. Jäder menar avslut-

ningsvis att grundskolans undervisning lägger grunden för undervisningen på 

gymnasiet. För att kunna utveckla gymnasiets matematikundervisning måste 

därför frågan ställas kring hur den tidigare matematikundervisningen ser ut. 

2.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har olika aspekter av lärande av multiplikation och multiplikativt 

tänkande tagits upp. Det genererar olika typ av kunskap, men som ändå bör 

ingå i varandra och skapa en helhet för elevens kunskapsutveckling. Hur lärare 

ska undervisa om multiplikation är samtidigt något som inte är helt enkelt, då 

området ses som komplext. Tidigare forskning har indikerat på behovet av att 

utvidga kunskap kring detta ytterligare. Att belysa verksamma lärares perspek-

tiv kan därför vara en tillgång. 
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3 TEORI 

I detta avsnitt presenteras den teori som vi senare kommer använda vid analys 

av vår datainsamling. Eftersom vi i denna studie är intresserade av olika 

aspekter av kunnande, procedurell- och konceptuell förståelse, behöver vi ha 

ett ramverk för att beskriva detta. Vi kommer använda oss av Lithners (2008) 

ramverk om olika matematiska resonemangstyper, där dessa aspekter av kun-

nande ingår. 

3.1 Teoretiskt ramverk 

Lithners (2008) ramverk karaktäriserar två olika typer av resonemang. Den ena 

resonemangstypen berör främst utveckling av den procedurella förståelsen och 

benämns som imitativt resonemang, vilket även innefattar memorerade reso-

nemang. Det andra handlar om det kreativa matematiska resonemanget, som 

innefattar konceptuell förståelse. Ramverket utgår från de tankeprocesser där 

elever aktiverar sina matematiska kompetenser och den miljö som de formas i. 

Lithner menar därför att det är nödvändigt att fundera över lärmiljön (inklusive 

uppgiftstyper och aktiviteter) för att förstå varför en viss resonemangstyp an-

vänds av elever. 

För att vidare diskutera dessa resonemang beskriver Lithner (2008) en resone-

mangsstruktur som kan urskiljas vid lösandet av matematiska uppgifter. Denna 

struktur ses som en produkt av en tankeprocess. Resonemangsstrukturen tar sin 

början i att en uppgift synliggörs och om det inte är helt uppenbart för eleven 

hur den ska lösas, ses uppgiften som en problemsituation. Vidare görs ett stra-

tegival, som stöds av en förutfattad argumentation om varför det valet kommer 

att lösa problemet. Efter det genomförs strategin, vilken då stöds av en förkla-

rande argumentation om varför strategin löste problemet. Resonemangsstruk-

turen avslutas med att en slutsats dras. 

Det imitativa resonemanget kan, enligt bakomliggande empiri, delas upp i två 

huvudkategorier: det memorerade resonemanget och det algoritmiska resone-

manget. Ett memorerat resonemang kännetecknas av att strategivalen som görs 
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grundar sig på att minnas ett fullständigt svar och att genomförandet endast 

handlar om att skriva ner svaret. Algoritmiskt resonemang innebär att valet av 

strategi för att lösa en uppgift grundar sig i en memorerad algoritm. Det förut-

sägbara resonemanget kan vara olika men består inte i att skapa en ny lösning 

för uppgiften. Genomförandet av strategin är enkel för den som ska lösa upp-

giften, eftersom endast slarv förhindrar ett rätt svar (Lithner, 2008). Vidare kan 

det algoritmiska resonemanget delas in i flera underkategorier, men eftersom 

de inte ses användbara för denna studie kommer dessa underkategorier inte att 

förklaras här. 

I motsats till det imitativa resonemanget beskriver Lithner (2008) även det kre-

ativa matematiska resonemanget, som uppfylls genom att problemlösaren 

skapar ett nytt resonemang eller återskapar ett bortglömt sådant. Det ska även 

finnas en argumentation till strategivalet som gjorts och att svarets rimlighet 

kan motiveras. För att resonemanget ska vara kreativt, ska argumenten föran-

kras i relevant matematik. Nedan visas de typer av resonemang som vi har valt 

att använda i denna studie.  

Figur 3. Delar av Lithners (2008) ramverk om matematiska resonemang, inspirerad av Ber-

gqvist (2007). 

Lithner (2008) poängterar att kreativt matematiskt resonemang inte behöver 

innebära en utmaning, då det även kan ses som grundläggande resonemang. 

Samtidigt har flera studier visat att imitativt resonemang verkar vara det mest 

dominerande resonemanget och det kreativa matematiska resonemanget ses 

som mer ovanligt (Jäder, 2015; Sidenvall, 2015). Fortsättningsvis kommer kre-

ativt matematiskt resonemang i denna studie att benämnas som endast kreativt 

resonemang. 
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4 METOD 

I detta avsnitt presenteras vårt tillvägagångssätt för genomförandet av denna 

studie. Här beskrivs val av metod, vilka som ingår i urvalet, datainsamling, 

analysprocedur, reliabilitet och validitet samt de forskningsetiska principerna.  

4.1 Val av metod 

Syftet med studien var att belysa lärares perspektiv på vad som kan vara svårt 

vid elevers inlärning av multiplikation, samt vilka didaktiska metoder och re-

surser som lärare använder i undervisningen för att kunna utveckla elevers 

multiplikativa tänkande. För att kunna besvara detta syfte valdes en kvalitativ 

intervju som metod, då Kihlström (2007a) beskriver att denna metod kan ge 

svar på hur någon tänker kring, eller uppfattar, ett visst fenomen. Det handlade 

också om att få en djupare förståelse för fenomenet, genom att intervjuer ger 

möjligheter att ställa följdfrågor till respondenterna (jmf. Backman, Gardelli, 

Gardelli, & Persson, 2012). 

Eftersom vi inte var vana vid att intervjua valde vi att använda oss av en semi-

strukturerad intervju, då denna innehåller förbestämda frågor (Backman m.fl., 

2012). Detta så att svar verkligen gavs på det som efterfrågades och att inter-

vjun inte övergick i något som inte avsetts (jmf. Johansson & Svedner, 2010). 

Samtidigt var frågorna av öppen karaktär så att respondenterna skulle ges möj-

lighet att på ett friare sätt kunna besvara frågorna utifrån deras uppfattningar 

(Backman m.fl., 2012). 

4.2 Urval 

I studien ingår tio matematiklärare som är verksamma i årskurserna 4–6. Ma-

tematiklärarna är vidare verksamma på två olika kommunala skolor, som re-

spektive har ett elevantal mellan 300–400 elever. Dessa skolor valdes för att 

de har en rikt varierad elevsammansättning och även gav möjlighet till att 

kunna intervjua flera matematiklärare inom samma årskurs på de olika sko-

lorna. 
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För att kunna få så utförliga svar som möjligt valde vi att intervjua matematik-

lärare som har några års erfarenhet, alltså inte de lärare som precis påbörjat sin 

karriär. Risken finns att en oerfaren lärare inte har reflekterat kring de olika 

aspekterna av multiplikation och det multiplikativa tänkandet, i lika stor ut-

sträckning som en lärare med några års erfarenhet har. Detta skulle därför 

kunna medfört att den informationen som gavs inte hade bäring för att kunna 

besvara vårt syfte. Att intervjua erfarna matematiklärare sågs därför ge mer än 

exempelvis bara en åsikt kring syftet och på så sätt även ge ett tillförlitligare 

svar (jmf. Kihlström, 2007a). I denna studie intervjuades matematiklärare som 

arbetat mellan 6–25 år inom skolan. 

4.3 Genomförande 

Datainsamling har skett genom enskilda intervjuer med matematiklärarna. Vi 

skulle kunna ha gjort en gruppintervju, där lärarna hade fått diskutera och re-

sonera fram ett gemensamt svar. Samtidigt befarade vi att detta skulle kunna 

hämma någon av lärarna och att svaret inte avsågs gälla alla i gruppen (Bell & 

Waters, 2016). Detta skulle i så fall kunna medfört en skev bild av lärarnas 

perspektiv i förhållande till vårt syfte. För att få en bred och djup förståelse för 

lärarnas perspektiv, togs därmed beslut om att en enskild intervju var bäst läm-

pad för denna studie. 

Vi var båda närvarande vid intervjutillfällena, som vi turades om att genom-

föra. En av oss ställde således frågorna, medan den andra förde anteckningar 

och observerade intervjun. Dessa anteckningar fördes för att kunna påminna 

oss om intervjusituationen, där exempelvis viktiga uttalanden och gester note-

rades. För att inte missa viktig information spelades även intervjuerna in med 

en smartphone. Dessa inspelningar användes sedan för att kunna gå tillbaka 

och lyssna på intervjuerna igen, dels för analysen, dels för eventuell förbättring 

inför nästkommande intervjuer (jmf. Kihlström, 2007a, 2007c). När vi hade 

genomfört sex intervjuer uppfattade vi båda att vi inte längre fick några nya 

varianter av svar. Johansson och Svedner (2010) menar att mättnad i svaren 

kan uppnås tidigt ifall respondenterna har god erfarenhet av det valda området. 
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Vi gjorde ändå ett antal ytterligare intervjuer för att vara säkra på att rättvi-

sande kunna belysa matematiklärares syn på elevers svårigheter vid inlärning 

av multiplikation, och de metoder och resurser som lärarna använder för att 

utveckla det multiplikativa tänkandet hos eleverna (jmf. Johansson & Svedner, 

2010). 

4.4 Analysprocedur 

Vi valde att använda oss av tematisk analys vid databearbetningen, där vi ut-

gick från Braun och Clarkes (2006) sex analyssteg. I det första steget transkri-

berades de inspelade intervjuerna, vilka sedan skrevs ut och noggrant lästes 

igenom ett par gånger. Därefter, under steg två i Braun och Clarks analyspro-

cedur, letade vi efter mönster i hela data, vilka vi sedan kodade efter likheter 

och skillnader. Vi markerade meningsbärande enheter som verkade intressanta 

och sorterade bort det som inte ansågs relevant i förhållande till vår studie. Ett 

exempel på detta är följande, där det som understrukits ses som meningsbä-

rande: 

Bara om multiplikation? Ja, jag tänker att jag vill att de ska skilja på vad de multipli-

cerar.  

Under det tredje steget sorterade vi det kodade materialet under en mängd tänk-

bara teman och underteman. Vid steg fyra kontrollerade, reviderade och för-

bättrade vi dessa teman och jämförde de sedan mot empirin så att risken för ett 

missvisande resultat minskades. Efter detta, vid steg fem, sorterade, definie-

rade och namngav vi de olika temana i förhållande till våra forskningsfrågor. 

Detta resulterade i två huvudteman innehållande flera underteman. Det ena hu-

vudtemat kallas för Tabeller är svårt att befästa och det andra kallas för Från 

memorerade resonemang till kreativa resonemang. Därefter började vi skriva 

ner vårt resultat, vilket är steg sex i Braun och Clarks (2006) tematiska analys-

procedur. 

När resultatet skrevs fram valde vi att anpassa talspråk till skriftspråk. Exem-

pelvis har upprepningar och pauseringar tagits bort för att undvika identifie-

ring, men också för att få en bättre läsbarhet (Dovemark, 2007). För att 
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ytterligare erhålla respondenternas anonymitet kodade vi namnen 

(Denscombe, 2010) på lärarna och ersatte dem med siffror, exempelvis Lärare 

1, Lärare 2, etc. För att visa hur många av lärarna som uttryckte samma sak, 

eller en viss sak, används följande formuleringar: 

• Ett fåtal = 1–2 lärare 

• Några = 3–4 lärare 

• Hälften = 5 lärare 

• Flertalet= 6–7 lärare 

• De flesta= 8–9 lärare 

• Samtliga = 10 (alla) lärare 

I likhet med Malmqvist (2007) analyserade vi sedan våra teman i relation till 

de valda teorierna för att ge ökad kunskap om det insamlade materialet. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Vid datainsamling är det av betydelse att man som undersökare är noggrann, 

så att den data som samlas in inte påverkas av exempelvis mätfel, felaktiga 

tolkningar eller påverkar data på annat otillbörligt sätt (Backman m.fl., 2012). 

Vi gjorde därför i denna studie flera val för att få så god validitet och reliabilitet 

som möjligt. För att öka validiteten genomfördes bland annat provintervjuer 

för att kontrollera hur väl våra frågor gav svar på vårt syfte (Kihlström, 2007c). 

Dessa provintervjuer gjordes med lärarstudenter, där vissa frågor sedan valdes 

bort och andra reviderades. Vid genomförandet av intervjuerna användes där-

efter de utprovade frågorna till samtliga matematiklärare, för att på så sätt 

stärka reliabiliteten (Backman m.fl., 2012). Vidare medverkade vi båda under 

samtliga intervjuer och hade då varsin aktiv roll, vilket ger en interbedömarre-

liabilitet (Kihlström, 2007c). Intervjuerna spelades även in för att minska risk 

för feltolkningar och för förbättring av intervjumetodik (Kihlström, 2007c). 

När vi bearbetade vår insamlade data skedde detta genom att vi tillsammans 

reflekterande, diskuterade och systematiskt gick igenom materialet från inter-

vjuerna. Analysen har även beskrivits på ett tydligt sätt, under avsnitt 4.4 Da-

tabearbetning, vilket gör att trovärdigheten i analysproceduren därmed kan 
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valideras (jmf. Braun & Clark, 2006). För att ytterligare erhålla god reliabilitet 

illustrerades det framskrivna resultatet med citat från intervjuerna (Kihlström, 

2007a). Huruvida det är möjligt att generalisera studiens resultat utifrån ett litet 

urval (Denscombe, 2010), diskuteras i metoddiskussionen. 

4.6 Forskningsetiska principer 

Innan genomförandet för datainsamlingen tog vi hänsyn till de forskningse-

tiska principerna. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det viktigt att forskning 

bedrivs, men på ett sådant sätt att de som medverkar i en studie inte får komma 

till skada. För att säkerställa minimal åverkan på de medverkande i studien 

följdes Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav. För att uppfylla informations-

kravet delades först ett informationsbrev ut till de berörda lärarna, där inform-

ation gavs kring syftet med vår studie och hur den berörda intervjun var tänkt 

att genomföras. En samtyckesblankett lämnades därefter ut, i enlighet med 

samtyckeskravet, till de lärare som ville medverka. Där fick de ge sitt medgi-

vande för att den information de lämnade fick användas i vår studie och att 

deras medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som helst. För att upp-

fylla konfidentialitetskravet fick de medverkande lärarna information om att 

intervjun sker under anonymitet och deras uppgifter kommer att hanteras på 

ett säkert och korrekt sätt, så att ingen obehörig kan få tillgång till materialet. 

Vi behandlade och lagrade således det insamlade materialet i enlighet med 

Karlstads universitets (2018) rutiner för datahantering. I enlighet med nyttjan-

dekravet gavs dessutom information om att uppgifterna endast kommer att an-

vändas för studiens ändamål och att insamlad data kommer förstöras efter 

avslutad studie (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys tillsammans. Resultatet kommer 

inte beskriva den individuella lärarens syn, utan den samlade bilden som ges 

av lärarna. Vidare kommer resultatet att skrivas fram efter de huvudteman som 

uppkom under den tidigare nämnda analysproceduren, vilka är kopplade till 

vår studies frågeställningar. Eftersom det i vissa fall varit svårt att särskilja 

data, då de kan mista sitt sammanhang, kan en del av beskrivningar och exem-

pel passa in på flera ställen i resultatet. Resultat utifrån de båda huvudtemana 

ses därför tillsammans utgöra ett fullständigt svar på frågeställningarna. Av-

snittet kommer att avslutas med en kort sammanfattande analys av de två hu-

vudtemana. 

5.1 Tema 1: Tabeller är svårt att befästa 

5.1.1 Tabeller fastnar inte i minnet 

Att frigöra arbetsminnet är något som flertalet lärare nämner. De menar att om 

eleverna lär sig multiplikationstabellen utantill kan deras kraft och energi läg-

gas på att lösa matematikproblemet, istället för att fastna eller tappa bort sig i 

själva beräkningen. 

Lärare 6: Ska de lösa problem och så är det multiplikation i det, så kan de fastna 

i att räkna ut multiplikationen istället för att lösa problemet. Så jag kan 

tycka att kunna tabellerna utantill blir ett verktyg. 

Lärarnas förklaringar till att använda tabellerna som verktyg för att lösa mate-

matiska uppgifter tyder på att lärarna i sin undervisning prioriterar memorerade 

resonemang, som sedan är tänkta att underlätta utveckling av procedurell- och 

konceptuell förståelse hos eleverna. Några lärare upplever dock att elevernas 

arbetsminne tycks ha blivit försämrat och att elever därför har svårt att lära sig 

tabellerna utantill. 

Lärare 7: Jag upplever att, jag tror inte att alla barn idag har en diagnos, men deras 

arbetsminne har blivit begränsat […] och barn idag behöver inte i 
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samma utsträckning som förr kunna saker utantill. Jag tror att skolan 

måste börja med mycket minnesträning, ren minnesträning. 

Att eleverna har svårt att lära sig multiplikationstabellen är dessutom något 

som flertalet lärare menar har blivit sämre de senaste åren och några uttrycker 

en frustration över denna försämring. En av lärarna beskriver att det är en tred-

jedel av eleverna i årskurs 6 som inte automatiserat tabellerna, till skillnad från 

tidigare då detta endast gällde någon enstaka elev. Några av lärarna beskriver 

att de bristande tabellkunskaperna kan bero på flera olika anledningar och de 

nämner till exempel sänkta krav, bekvämlighet och lathet som orsak. 

Lärare 1: Jag vet inte om de inte kan lära sig multiplikationstabellen eller om det 

bara är en lathet […]. För några år sedan var jag väldigt fast inställd på 

att alla kan lära sig multiplikationstabellen, precis som att de kan lära 

sig vad bokstäverna heter i alfabetet och de kan lära sig alla olika skjut-

vapen i Fortnite […] men jag tror inte alla kan, nu tror jag inte det.  

Samtidigt påpekar hälften av lärarna att det finns vissa elever som inte har 

samma möjlighet att lära sig på grund av andra orsaker. 

Lärare 8: För man tror ofta att det är bara att lära sig utantill, men det är ju jätte-

många som inte klarar det och speciellt om man har någon form av di-

agnos kanske, eller bara svårt med koncentration och arbetsminne och 

så vidare. Så det är ju inte bara att traggla, för alla lär sig ju inte. 

Vid en följdfråga om det endast är elever med specifika matematiksvårigheter 

som har svårt för multiplikation eller om det också gäller elever utan några 

specifika matematiksvårigheter, svarar några av lärarna att det inte behöver 

spela någon roll. De menar att många elever överlag tycks ha problem i skolan, 

med att komma ihåg och lära utantill numera. Lärarnas beskrivning talar för 

att det memorerade resonemanget brister för många elever. 

Lärare 7: Det är en hel del idag, det är inte generellt bara de som har det svårt. Så 

var det ju förr, men så är det inte idag. Utan det är som att det är så svårt 

för dem att mängdträna så att den verkligen blir automatiserad. 
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5.1.2 Olika förkunskaper och svårare tabeller 

Flertalet lärare nämner att eleverna bör ha grundläggande förkunskaper för 

multiplikation när de kommer till mellanstadiet, men att dessa kunskaper dock 

är högst varierande. Några av lärarna uttrycker att de önskar eller förväntar sig 

att eleverna ska ha större kunskap i fler tabeller när de lämnar lågstadiet. Hälf-

ten av lärarna beskriver att det oftast är tabellerna 1–5 och tabell 10 som ele-

verna har lärt sig sedan tidigare, där vissa kan mer och andra kan mindre. Ett 

par lärare uttrycker att detta kan bero på att eleverna kommer från olika skol-

klasser och givits olika förutsättningar på grund av den nu gällande läroplanen. 

Lärare 4: Men sen får man börja med tabellerna från början, för tyvärr säger jag, 

så har många av lågstadiets lärare tittat lite för mycket i Lgr 11 och utgår 

ifrån det som står då i kunskapskraven. Att de inte behöver ha ett svar i 

multiplikationstabeller som är över 20. Vilket gör att de kanske stannar 

där vid de lätta, i ettan och tvåan och trean och fyran och femmans tabell 

kanske. Det ställer till problem när de kommer till fyran sen, för de har 

fått olika förutsättningar. För en del lärare har ju verkligen tragglat hela 

multiplikationstabellen, upp till tians tabell och en del har som mest 

gjort då 4 gånger 5. 

Samtidigt beskriver lärarna att eleverna på mellanstadiet har olika lätt att lära 

sig tabellerna, där vissa tabeller är svårare än andra. Flertalet lärare är överens 

om att det främst är tabellerna sju och åtta som är svårast för eleverna att lära 

in. Utöver dessa tabeller nämner även några lärare att tabell sex och nio är 

svåra. Anledningen till att dessa tabeller ses som svåra anser några av lärarna 

beror på att eleverna använder upprepad addition istället för en memorerad 

faktakunskap. De menar att eleverna vid högre tabeller får svårt att hantera den 

upprepade additionen i huvudet (till exempel 7 ∙ 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 +

8 + 8) och riskerar därför att tappa bort sig. Detta talar för att lärarna ser en 

brist på memorerat resonemang hos eleverna, där vidare svårigheter också ses 

i ett försök att tillämpa ett algoritmiskt resonemang. 

Lärare 8: Sjuan och åttan, sexan ibland, men sju och åtta, för då blir det oftast så 

högt att de inte kan räkna och då kanske de inte har någonting att hänga 

upp det på. 
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5.1.3 Mängdträning och tid 

Samtliga lärare talar om mängdträning och traggling som en del av multipli-

kationsundervisningen. Några av lärarna nämner att denna mängdträning av 

tabellerna inte sker under hela lektionen, utan oftast är uppdelad på kortare 

pass. Resultatet visar även att mängdträningen sker på olika sätt, där spel, lek, 

dator och arbetsblad är de vanligaste aktiviteterna enligt lärarna. Dessa varie-

rade aktiviteter för utantillärande av tabellerna vittnar om en undervisning som 

till stor del erbjuder imitativa resonemang. Flertalet lärare pratar dessutom om 

övning hemma som en del av ”tragglingsprocessen”, där en av lärarna ut-

trycker detta som en konsekvens av att det inte finns tid att göra detta i skolan. 

Lärare 4: Jag kan säga att de eleverna som jag har får nog träna väldigt mycket 

mer hemma på renodlad tabellträning, än på att vi sitter här i skolan och 

ägnar tid åt det. För att det har vi inte riktigt tid till. 

De flesta lärare uppger samtidigt att det de generellt lägger mest tid på är att 

lära ut tabellerna vid undervisning av multiplikation. 

Lärare 8: […] men tyvärr blir det mycket tabell, man vill ju att de ska lära sig 

utantill. 

De menar vidare att det tar mycket tid att lära sig multiplikationstabellen utan-

till, vilket en av lärarna påpekar inte alltid ses som helt självklart för eleverna. 

Lärare 9: […] att eleverna behöver lägga ner lite tid på att öva. För det tycker jag 

att de kanske tror att det behöver man inte göra, utan det kommer av sig 

självt. Eller att man faktiskt behöver nöta in det, lägga lite tid på det. 

Samtidigt ställer en annan av lärarna frågan om ”hur mycket ska man lägga på 

det här liksom?” (Lärare 1). Några av lärarna menar att de har ägnat flera ter-

miner på mellanstadiet för att ge eleverna möjlighet att lära sig multiplikat-

ionstabellerna, men som ändå inte lyckas nå fullgott resultat. 

Lärare 4: Här har jag slitit med detta i ett och ett halvt år med många elever här 

och en del sätter inte mer än 30–40 rätt av 100 ändå. 

Lärarnas beskrivning om undervisning som endast handlar om att eleverna ska 

minnas och skriva ner rätt svar kan härledas till det memorerade resonemanget, 

där den konceptuella förståelsen inte hamnar i fokus. 
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5.2 Tema 2: Från memorerade resonemang till kreativa 

resonemang 

5.2.1 Automatisering för fortsatt lärande 

Samtliga lärare ser utantillärande av multiplikationstabellerna som positivt, 

varav några av lärarna betonar att detta lärande måste ske med förståelse. De 

flesta lärarna anser att denna utantillkunskap kan bidra till att eleverna får det 

mycket enklare att lösa uppgifter där multiplikation ingår och att deras beräk-

ningar kommer att ske på ett effektivare sätt. 

Lärare 5: […] för det gör ju mycket matematik väldigt mycket svårare om man 

inte har automatiserat multiplikationstabellerna. Så att det är en fin 

grund att stå på, tycker jag. […] för man har ju mycket gratis om man 

lär sig tabellerna utantill. 

Lärarnas beskrivning av varför det är viktigt med tabellkunskaper vittnar om 

att de både betonar memorerade resonemang och kreativa resonemang i sin 

undervisning, där en växelverkan mellan olika kunskapsformer ses som en väg 

för eleverna att utveckla sin begreppsförståelse. Flertalet lärare nämner dessu-

tom att kunnande av multiplikationstabellen också hjälper eleverna vidare i 

andra områden inom matematiken. 

Lärare 10: Jag brukar säga så här till dem, att multiplikationstabellen förföljer efter 

dem som en svans, genom hela skoltiden och även i vuxenåldern. De 

blir aldrig av med den, så bli vän med den. För vad vi än jobbar med så 

kommer den dyka upp. 

Ett fåtal lärare poängterar dock att även om de ser fördelar med att kunna mul-

tiplikationstabellen utantill, så är de ändå övertygade om att eleverna klarar sig 

bra inom matematiken utan denna kunskap – förutsatt att eleverna kan tillämpa 

räknesättet. 

5.2.2 Strategier som lärs ut i undervisningen 

Minnesstrategier 
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De flesta lärarna lär ut olika strategier för att eleverna ska minnas multiplikat-

ionstabellen. Några strategier som lärarna vanligen nämner berör tvåans-, fy-

rans- och femmans tabeller. I femmans tabell framhävs att produkten slutar på 

0 eller 5. I tvåans tabell handlar det om att dubbla (2 ∙ 8 = 8 + 8) och i fyrans 

handlar det om att dubbla två gånger (4 ∙ 8 = 2 ∙ 8 + 2 ∙ 8). 

Den strategi som främst kommer på tal berör nians tabell, där eleverna bland 

annat kan använda sig av fingrarna för att komma fram till svaret. 

Lärare 6: Nians tabell har ju jättemånga sådana knep, att man kan använda sig 

utav fingrarna. 

I övrigt så nämner lärarna även andra strategier, såsom ramsor och mönster. 

Lärarna beskriver ramsor som någon form av hoppräkning, exempelvis att 

sjunga produkterna i en tabell med en viss melodi (3, 6, 9, 12 … ). Gällande 

mönster så nämner lärarna flera gånger att det vid nians tabell går att addera 

siffrorna i produkten, så att summan blir nio (2 ∙ 9 = 18 →  1 + 8 = 9). Enligt 

lärarna kan mönster även handla om att bland annat kunna se dubbling-halve-

ring (2 ∙ 8 = 4 ∙ 4), eller att exempelvis treans- och sexans tabell alltid lärs ut 

tillsammans, likaså femmans- och tians tabell. Vad det gäller mönster visar 

resultatet att ett fåtal lärare ser detta som en av de viktigaste strategierna som 

eleverna kan använda sig av. Gällande ramsor ser några lärare positivt på detta, 

medan ett fåtal lärare inte använder ramsräkning i sin undervisning av multi-

plikation då detta inte anses gynnande för eleverna. 

Lärare 7: Om vi kan hitta några mönster, mönster tycker jag är ganska bra att 

hitta, jag är inte sådär glad i ramsor. 

Lärare 4: Men jag förstår ju ramsornas innebörd så, men de säger ju ingenting om 

vad som blir vad. Utan då måste de ju använda fingrar och mitt mål är 

ju att de inte ska behöva använda fingrar. 

Lärarnas beskrivningar om strategier tyder mestadels på en undervisning med 

en vag konceptuell förståelse och ett större fokus på utantillresonemang, där 

elevernas resonemangsstruktur endast handlar om att komma ihåg de olika 
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strategierna. I vissa mönsterstrategier finns någon form av matematisk struk-

tur, men i övrigt kopplas inte strategierna till detta, vilket medför att elevernas 

multiplikativa tänkande inte utvecklas. 

Räknelagar 

Flertalet lärare kommer in på kommutativa lagen i multiplikationstabellen, där 

de främst pratar om att det inte är så många kombinationer som eleverna måste 

lära sig eftersom de kan vända på talen. 

Lärare 1: Det ju inte så många tal som de måste tycka är svåra, när man bryter ner 

det. För det är ju inte hundra tal du ska lära dig kunna, eftersom kom-

mutativa lagen ger då att det bara blir hälften. 

Av resultatet framgår dock inte huruvida lärarna aktivt undervisar om kommu-

tativa lagen. Däremot nämner ett fåtal lärare lagen indirekt i kombination med 

vissa minnesstrategier, som exempelvis att 8 ∙ 6 kan vändas till 6 ∙ 8, för då 

rimmar det med svaret. Detta är ett tecken på att räknelagarna inte används för 

att skapa konceptuell förståelse för tabellerna, utan som en strategi för att min-

nas det rätta svaret. Detta talar för en undervisning med betoning på memore-

rade resonemang. 

Ett fåtal lärare pratar även om distributiva lagen, där skillnader i åsikter kan 

ses. I citatet nedan talar läraren om distributiva lagen som en av de strategier 

som lärs ut. 

Lärare 8: Dela upp det. Om det är, ja men säg 23 gånger, ja någonting, hur man 

kan räkna 20 gånger först och sedan 3. 

Den andra läraren väljer dock att avstå undervisning av distributiva lagen, som 

här kallas för mellanled, till förmån av algoritmräkning. 

Lärare 7: […] mellanled tycker jag är rent förkastligt! De tycker jag inte om, de 

stryker jag, undervisar inte i dem, för att de brukar röra till det. 

Av beskrivningarna framgår det olika synsätt gällande denna räknelag, men 

som bådar syftar till utvecklande av procedurellt kunnande. Samtidigt kan 

undervisning av den distributiva lagen utveckla den konceptuella förståelsen 

och då även det multiplikativa tänkandet. 
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Algoritmer 

Ett fåtal lärare uttrycker algoritmräkning som strategi för eleverna. 

Lärare 2: […] sen har vi ju börjat med algoritmer i multiplikationen, hur man 

ställer upp och där är det ju ren och skär vanlig undervisning där jag 

som lärare undervisar om hur man ställer upp en algoritm. 

Ett fåtal lärare påtalar vikten av att lära sig multiplikationsalgoritmen, då den 

kan minska elevers svårigheter i kommande matematikundervisning. Lärarnas 

beskrivning av undervisningen tyder på ett algoritmiskt resonemang, som är 

tänkt att utveckla både den procedurella- och konceptuella förståelsen. 

De flesta lärarna uppger även att algoritmräkning är ett av de svårare momen-

ten för elever att lära in vid undervisning av multiplikation. Lärarna beskriver 

exempelvis att minnessiffrans placering och beräkning av stora tal är besvärligt 

i multiplikationsalgoritmen, vilket tyder på att eleverna har svårt att utveckla 

den procedurella förståelsen. För att kunna använda en algoritm krävs också 

goda tabellkunskaper, enligt hälften av lärarna. Saknas dessa kunskaper hos 

eleverna nämner några av lärarna att eleverna kan få hjälp att komma fram till 

svaret på andra sätt, exempelvis med en miniräknare eller lathund. Ett fåtal 

lärare anser dock att detta inte är en bra lösning i längden. 

Lärare 4: Då kan jag säga så här att en lathund det använder jag mig oerhört sällan 

av för elever. Jag tror definitivt inte på det. […] har de facit vid sidan 

av, varför skulle de lära sig det då? 

5.2.3 Upprepad addition 

De flesta lärarna talar om sambandet mellan multiplikation och addition. Fler-

talet lärare beskriver att introduktionen till multiplikationen, på mellanstadiet, 

ofta sker genom koppling till upprepad addition. 

Lärare 3: De ska förstå vad multiplikation är, att det är upprepad addition till att 

börja med. 

Samtidigt uttrycker några av lärarna att det finns en viss problematik med att 

beskriva multiplikation som en upprepad addition. Lärarna förklarar exempel-

vis att denna problematik kan uppkomma när eleverna senare ska arbeta med 
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tal mindre än 1, eftersom de tidigare lärt sig att vid multiplikation blir produk-

ten alltid större. 

Lärare 6: Eftersom vi gärna tar det här multiplikation som upprepad addition […] 

så blir det ofta väldigt svårt för barnen då när man plötsligt ska, och 

även för en annan egentligen och förklara att när du tar det mindre än 

en gång så kommer talet bli mindre. 

Några lärare menar också att de elever som inte lär sig multiplikationstabellen 

istället använder upprepad addition i multiplikationsuppgifter, där problemati-

ken då ses i att risken för fel svar ökar. 

Lärare 6: För då får man lägga så mycket process och tid på att hålla på att räkna 

på fingrarna och upprepad addition och allt sådant här. Så man tappar 

bort sig. 

Det lärarna beskriver kan tolkas som att denna problematik kan påverka för-

mågan att utföra både imitativa- och kreativa resonemang eftersom kunskapen 

och förståelsen om multiplikation brister. 

5.2.4 Konkret material och bilder 

Flertalet lärare använder sig av olika typer av konkret material för att eleverna 

ska kunna få förståelse för innebörden av multiplikation. En lärare uttrycker 

vikten av att eleverna får möjlighet att använda flera sinnen för att öka förstå-

elsen. Några lärare pratar även om att abstraktionsnivån blir högre på mellan-

stadiet, men att det fortfarande är viktigt att eleverna får möjlighet använda 

konkret material. 

Lärare 3: […] för många behöver ju verkligen se, alltså gå från att de ser till att 

det blir abstrakt. Men det får ju vara mycket praktiskt och att de får 

göra. 

Några lärare använder även plockmaterial, varav en av lärarna emellertid inte 

tycker att det är en heltäckande metod. 

Lärare 7: […] plockmaterialet tycker jag inte sådär jättebra om, för att det brukar 

också bli en lek. […] det blir ohållbart i längden, när du kommer till de 

högre talen. Du kan inte börja bygga högar här inne med lego, det ska 

vara 58 högar och det ska vara 25 i varje hög. 



Karlstads universitet  Erika Ahlson & Malin Tengelin 

27 

 

Hälften av lärarna brukar även rita upp multiplikation för eleverna, där ett fåtal 

lärare beskriver att de ritar olika föremål i grupper och där några andra lärare 

beskriver att de ritar rutor, rader eller ”chokladkakor”. 

Lärare 1: […] och ibland så kan man väl rita lite bilder också. Att det är sju blom-

mor på en rad, i åtta rader. Att lära sig liksom, okej hur många finns det 

här? Man kan räkna antalet i basen och antalet i höjden och så multipli-

cerar man. 

Lärmiljön har inverkan på vilken resonemangstyp eleverna väljer. Att lärarna 

använder plockmaterial, konkret material och bilder kan liknas vid en under-

visning som ger möjlighet att utveckla både beräkningsfärdigheter och ett mul-

tiplikativt tänkande. Denna lärmiljö ses därför inbjuda till både procedurell- 

och konceptuell förståelse. 

5.2.5 Förståelse och användning 

De flesta lärare nämner att de tycker det är viktigt att eleverna förstår vad mul-

tiplikation är. Vad förståelse i detta fall handlar om nämner lärarna som att 

eleverna kan se mönster, se samband, se skillnad på räknesätten multiplikation 

och addition samt se skillnad på vad det är eleverna multiplicerar. Att lärarna 

pratar om att förstå multiplikation på olika sätt kan ses som att de försöker 

vidga elevernas tankeprocesser, vilket kan tolkas som att lärarna eftersträvar 

att eleverna ska kunna utveckla mer än ett imitativt resonemang. Några lärare 

anser även att eleverna bör förstå vad multiplikation är, innan de automatiserar 

tabellerna. 

Lärare 2: Om du förstår så har du en nytta, men det tjänar ingenting till att kunna 

sjuans tabell och du inte kan tillämpa och ha förståelse. Så du måste 

egentligen ha förståelse innan du automatiserar tabellerna, anser jag. 

Några andra lärare nämner att förståelsen kan komma efter att eleverna har lärt 

sig tabellerna. 

Lärare 1:  […] men sen så behöver man nog kanske förklara, men vad innebär det 

här, 7 ∙ 8? 
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Ett fåtal lärare uppger att de undervisar detta parallellt med varandra, vilket 

vittnar om att lärarna har en syn på att procedurell- och konceptuell förståelse 

sker i växelverkan med varandra. 

Lärare 4: […] för mig spelar det egentligen ingen roll om de har kunskapen om 

vad multiplikation är innan de lär sig tabeller. Jag har sett att det inte 

har någon betydelse egentligen. Utan det kan till och med vara så här 

att en del har inte förstått multiplikation, vad det handlar om. Men de 

kan fortfarande lära sig tabeller och i och med att de har lärt sig tabel-

lerna så kommer förståelsen sen. 

Vidare i resultatet kan en betoning på procedurell kunskap i undervisningen 

tydas, då flertalet lärare talar om att det är viktigt att eleverna förstår när de ska 

använda multiplikation och hur de kan tillämpa den. Samtidigt beskriver några 

av lärarna att detta kan vara svårt för en del elever.  

Lärare 5: […] när de behöver använda det, hur det hänger ihop, när ska jag ha 

multiplikation, när ska jag ha divisionen? Vilket räknesätt ska jag an-

vända? För även om du har befäst själva utantillinlärningen så måste du 

ju kunna tillämpa det. Det har väl en del svårt med. 

Lärare 7: De väljer aktivt bort multiplikationen, för att den blir för ogreppbar, 

eftersom de vet att de inte rent matematiskt kan lösa det, med en multi-

plikation. 

Ett fåtal lärare poängterar dessutom att elever kan ha en uppfattning om att 

multiplikation endast handlar om att kunna tabellerna. 

Lärare 8: […] kan jag alla tabellerna så då kan jag multiplikation! […] att de tän-

ker: ”Yes nu kan jag det, nu kan jag släppa multiplikation”. Att de bara 

tror att det handlar om att man ska kunna räkna sådana typer av uppgif-

ter. 

5.2.6 Olika sammanhang 

För att eleverna ska kunna använda multiplikation i olika sammanhang ut-

trycker flertalet lärare att de använder problemlösning som en av metoderna. 

Flertalet lärare uppger även att de diskuterar mycket multiplikation med ele-

verna, både enskilt och gemensamt. 
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Lärare 2: Så att man kör ganska ofta det här med EPA-modell till exempel. Att 

eleverna tänker själv, de arbetar ihop och sen resonerar vi tillsammans 

och då tror jag att det är en framgångsväg. Att man får med fler, att de 

förstår hur de kan tänka, hur de kan tillämpa, ”ja, man kan tänka så”. 

Hälften av lärarna beskriver att de ger eleverna flera exempel på hur de kan 

lösa olika typer av uppgifter. Vidare nämner ett fåtal av lärarna att eleverna får 

göra egna läsuppgifter för att vidga sin förståelse av multiplikation. Några av 

lärarna betonar också verklighetsanknytning som en viktig del i undervis-

ningen av multiplikation, för att öka elevernas förståelse för hur de kan an-

vända sina kunskaper i olika sammanhang. 

Lärare 10: Matte för mig är definitivt inte bara att sitta och räkna i en bok som ni 

kanske förstår, det är väldigt mycket annat. Det är verkligheten, du ska 

känna dig trygg. 

Vidare nämner några lärare dessutom att de anser det viktigt att eleverna kan 

se samband inom olika områden i matematiken. Några lärare påpekar dock att 

detta kan vara en svårighet för eleverna att göra. 

Lärare 5: Multiplikation används ju i väldigt mycket. Vi jobbar ju med bråk just 

nu och där behöver man jobba mycket med sambandet emellan multi-

plikation och divisionen känner jag. Upptäcker att det är inte så lätt för 

alla barnen. 

Att eleverna får möjlighet att diskutera, se olika exempel, göra egna uppgifter 

och tillämpa sina kunskaper i olika sammanhang tyder på ett utvecklande av 

det kreativa resonemanget. Genom dessa arbetssätt och metoder möjliggör den 

beskrivna undervisningen både en procedurell- och konceptuell förståelse. 

5.3 Sammanfattande analys 

5.3.1 Tema 1: Tabeller är svårt att befästa 

Enligt lärarnas utsagor ses utantillärande av multiplikationstabellen vara svårt 

för många elever att lära in, där vissa tabeller framhävs som svårare än andra. 

Lärarna uttrycker olika bakomliggande faktorer, där försvagat arbetsminne, 

varierade kunskaper och för lite tid till tabellträning nämns. Lärarna lägger 
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ändå mycket tid på memorerade resonemang i undervisningen, trots detta kvar-

står problematiken med elevers bristande kunskaper av multiplikationstabel-

len. 

5.3.2 Tema 2: Från memorerade resonemang till kreativa 

resonemang 

Lärarna beskriver undervisning som på olika sätt kan utveckla det multiplika-

tiva tänkandet. De ser en fördel med att kunna utgå från memorerade resone-

mang som verktyg för att kunna komma vidare i multiplikations-

undervisningen. Detta vittnar ett om stort fokus på det imitativa resonemanget, 

men som är tänkt att ligga till grund för utveckling av det kreativa resone-

manget. Samtidigt ses övergångar i både procedurell- och konceptuell förstå-

else vara ett avancerat steg för många elever. För att eleverna ska kunna 

utveckla sitt multiplikativa tänkande använder sig de flesta lärarna av olika 

sorters problemlösningsuppgifter, konkret material, bilder och diskussioner. 
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6 DISKUSSION 

I detta avslutande avsnitt kommer först resultat och metod att diskuteras. Vi-

dare presenteras de slutsatser vi kommit fram till och slutligen kommer förslag 

ges på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Vår studie har som syfte att belysa matematiklärares syn av elevers svårigheter 

som kan uppstå vid inlärning av multiplikation på mellanstadiet. Studien har 

även som syfte att belysa vilka didaktiska metoder och resurser som används 

av matematiklärare i undervisningen för att utveckla elevers multiplikativa tän-

kande. 

I resultatet framkommer flera svårigheter som kan uppstå för eleverna i multi-

plikationsundervisningen, eller i andra matematiska sammanhang då multipli-

kation används. Det finns dock en svårighet som betonas mer än andra – 

automatisering av multiplikationstabellerna. Elevers svårigheter att lära sig ta-

bellerna utantill är ett återkommande samtalsämne under intervjuerna där pro-

blematiken lyfts i olika kontexter. Norqvist (2016) menar att automatiserad 

tabellkunskap kan vara en fördel för att snabbt kunna använda den vid behov, 

vilket även lärarna stämmer in i. De menar att automatiseringen har stor bety-

delse för elevernas fortsatta utveckling inom matematiken. Samtidigt ser lä-

rarna en försämring av elevernas förmåga att lära sig tabellerna utantill. Om 

eleverna inte har automatiserat tabellerna kommer arbetsminnet bli högre be-

lastat och därmed även påverka möjligheterna att lösa mer avancerade uppgif-

ter (jmf. Wong & Evans, 2007). Att arbetsminnet på eleverna tycks ha blivit 

begränsat är dessutom något flera lärare påpekar. Detta skulle kunna ses som 

att den information som ges inte kan bearbetas tillräckligt, vilket i sin tur med-

för att informationen heller inte kan sammanbindas med tidigare kunskaper 

från långtidsminnet. Att ha en begränsad lagring och hantering av information 

kommer då försvåra lärandet för eleverna (jmf. Baddeley, 1992, 2000, 2003). 
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Enligt lärarna ses tidsbrist vara en av de bakomliggande faktorerna till proble-

matiken med utantillärande av tabellerna. Möjligtvis skulle lärarna bli hjälpta 

om Skolverkets (2019) förslag om mer betoning på faktakunskaper i kurspla-

nen realiseras. Detta skulle ge mer undervisningstid till faktainlärning, vilket 

vidare skulle kunna resultera i bättre tabellkunskaper hos eleverna. Resultatet 

visar dock att lärarna redan lägger mycket tid på detta utantillärande, men som 

ändå inte tycks ge de resultat som lärarna hoppats på. Undervisningen verkar 

inte stödja den kognitiva processen tillräckligt för att kunna lagra informat-

ionen i långtidsminnet. Samtidigt tillämpar lärarna många minnesstrategier 

som på olika sätt kan stödja elevernas inlärning, där både visuell- och talbase-

rad information ges (jmf. Baddeley, 1992, 2000, 2003). 

De tabeller som tycks vara mest problematiska att lära in för eleverna är tabel-

lerna 6–9. Kanske är detta inte helt orimligt med tanke på att eleverna, enligt 

lärarna, oftast arbetat mer med de lägre tabellerna på lågstadiet. Samtidigt ges 

också en bild av att eleverna fått olika möjligheter att lära sig tabellerna på 

lågstadiet. Eftersom elever bara lär sig det de får möjlighet att lära sig (Hiebert, 

2003) kan detta resultera i olikvärdiga kunskaper då de börjar mellanstadiet. 

Vidare menar lärarna att problematiken med de högre tabellerna ses i att ele-

verna inte kan använda fingrarna för att räkna ut tabellerna. Samtidigt kanske 

det inte är de högre tabellerna i sig som är problemet, utan att eleverna har ett 

additivt tänkande. Att många elever på mellanstadiet inte har ett utvecklat mul-

tiplikativt tänkande stämmer även överens med Larssons (2013) studie. 

Vidare visar resultatet att lärarna betonar en undervisning som berör både pro-

cedurell- och konceptuell förståelse för att utveckla det multiplikativa tänkan-

det hos eleverna. Även Jäder (2015) menar att det är viktigt med dessa olika 

kunskapsformer för att utveckla god matematisk kompetens. Samtidigt har lä-

rarna i denna studie olika synsätt om när eleverna bör utveckla de olika kun-

skapsformerna. Kanske spelar detta ingen större roll då Rittle-Johnsson och 

Alibali (1999) menar att procedurell- och konceptuell förståelse utvecklas i 

växelverkan med varandra. Dock menar de att det kan vara mer fördelaktigt 

om elever utvecklar en konceptuell förståelse innan de utvecklar den procedu-

rella förståelsen. 
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För att öka elevernas förståelse brukar lärare i denna studie introducera multi-

plikation som upprepad addition. Detta kan dock ge motsatt effekt och be-

gränsa utvecklingen av det multiplikativa tänkandet (Heiberg Solem, 2011; 

Larsson, 2013; McIntosh, 2008), vilket också flera lärare är medvetna om. Om 

inte räknesättens särdrag och samband, samt deras matematiska egenskaper 

berörs tidigt i undervisningen, kan det enligt Kaufmann (2018) bli besvärligt 

för lärarna att stötta eleverna vid övergången mellan additiva- och multiplika-

tiva resonemang. Samtidigt beskriver lärarna i denna studie andra metoder och 

resurser som kan ses som gynnande för övergången till detta abstrakta tän-

kande. Lärarna arbetar exempelvis med olika problemlösningsuppgifter, för 

gemensamma diskussioner om olika lösnings- och tankesätt, använder varierat 

material samt visar olika representationsformer av multiplikation. 

Larsson (2013) menar i sin studie att förståelse för kommutativitet och den 

tvådimensionella rektangelmodellen hänger ihop med elevers multiplikativa 

tänkande. Därför kan det ses relevant att lärarna nyttjar detta i sin undervisning. 

I vår studie nämns den kommutativa lagen i större utsträckning än den distri-

butiva lagen, vilket bekräftar Squire m.fl. (2004) studie. Möjligtvis ses den 

distributiva lagen svårare att tillämpa, vilket kanske också är fallet med den 

associativa lagen som inte nämns i resultatet av denna studie. Resultatet tyder 

dock på en undervisning som mestadels betonar minneskunskaper gällande 

strategier och räknelagar. Lärarna verkar generellt inte belysa de matematiska 

strukturerna som går att tillämpa för att vidga elevers multiplikativa tänkande. 

Frågan är om det är för stort fokus på imitativa resonemang i undervisningen, 

så att eleverna inte utvecklar det multiplikativa tänkandet? Ett för stort fokus 

på minneskunskaper gällande strategier skulle möjligtvis även kunna förklara 

problematiken i multiplikationsalgoritmen, där bland annat beräkning av stora 

tal och minnessiffrans placering ses som svårigheter för eleverna. Kanske läggs 

det för mycket betoning på att lära sig själva proceduren, så att den konceptu-

ella förståelsen blir svårare att utveckla (jmf. Norqvist, 2016)? 

Lärarna som intervjuades i denna studie ser goda tabellkunskaper som en viktig 

grund för vidare utveckling av multiplikation och det multiplikativa tänkandet. 

Vi kan i denna studie inte påvisa hur mycket tid som läggs på procedurellt 
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kunnande respektive konceptuellt kunnande. Utifrån resultatet tyder det ändå 

på att det är ett större fokus på det imitativa resonemanget än det kreativa re-

sonemanget, vilket också bekräftar det Lithner (2008) påvisar. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi gjorde en kvalitativ studie där en semistrukturerad intervju användes för att 

få svar på studiens syfte och frågeställningar. Eftersom vi inte hade erfarenhet 

av att intervjua var det en utmaning att få intervjun att beröra endast det som 

efterfrågades (jmf. Johansson & Svedner, 2010). Det gavs ofta långa utlägg av 

respondenterna, som även yttrade sig på olika sätt. Till exempel gavs tydliga 

beskrivningar på tavlan eller omfattande genomgångar av fingermetoden. Att 

vi var två som medverkade under intervjuerna sågs då som en stor fördel, ef-

tersom en av oss kunde koncentrera sig på det som respondenten sade och den 

andra kunde koncentrera sig på vad respondenten gjorde (jmf. Kihlström, 

2007c). Ibland kunde intervjuerna övergå till sådant som inte var relevant för 

studiens syfte, men som dock inte ses påverka resultatet negativt för denna 

studie. Samtidigt vet vi inte hur resultatet hade blivit om vi hade styrt intervjun 

på ett annat sätt eller om vi hade haft andra eller fler följdfrågor. Efter varje 

genomförd intervju reflekterade vi emellertid över vår gemensamma insats, för 

att kunna förbättra den. I likhet med att en inspelad intervju kan förbättra in-

tervjumetodiken (Kihlström, 2007c), kan även en styrka ses i att få respons 

från någon som observerat samma intervju för att kunna förbättra intervjuan-

det. 

Att bearbeta och analysera resultatet efter Braun och Clarks (2006) tematiska 

analysprocedur gav oss en stor inblick av respondenternas utsagor. Att vi även 

var två under denna process är något vi ser positivt på, då vi ofta diskuterade 

och reflekterade om vad som egentligen sagts under intervjuerna, för att för-

vissa oss om att resultatet inte skulle bli missvisande. Vi kan emellertid inte se 

hur lärarna gör i sin praktik, vi kan bara utgå från det som sagts under intervju-

erna. Detta kan ha inverkan på hur resultatet egentligen uppfattas, då lärarna 

kanske gör mer än vad som framkom muntligt. Vi frågade även lärarna om 

deras syn gällande elevers svårigheter, vilket gör att vi inte har några belägg 



Karlstads universitet  Erika Ahlson & Malin Tengelin 

35 

 

för vilka eller hur många elever detta rör sig om. Möjligtvis hade en observat-

ion av lärarnas undervisning kunnat ge ett mer tillförlitligt svar gällande detta, 

samtidigt hade det inneburit att lärarens syn inte uppmärksammats i samma 

utsträckning (jmf. Kihlström, 2007b). 

Urvalet för denna studie är litet, vilket gör att det inte går att generalisera detta 

resultat i vidare bemärkelse (jmf. Denscombe, 2010). Trots att det är litet antal 

respondenter som ingår i urvalet, upplevde vi mättnad i svaren efter redan sex 

intervjuer, vilket kan vara rimligt enligt Johansson och Svedner (2010). Att vi 

valde att utöka urvalet bidrog till ett mer trovärdigt resultat, då även dessa re-

spondenter uppgav ett liknande synsätt i svaren (jmf. Johansson & Svedner, 

2010). Även om studiens resultat inte går att generalisera så förekommer ändå 

denna bild hos lärare som arbetar i skolan, vilket gör att den är reell och intres-

sant att studera. Men för att få svar på frågan hur vanligt förekommande detta 

är, så behöver en annan metod användas. Vi hade kunnat genomföra en enkät-

undersökning som hade gett en större bild kring syftet, men den hade dock inte 

varit lika ingående (Björkdahl Ordell, 2007). 

6.3 Slutsatser 

I denna studie har det framkommit att de svårigheter som kan uppstå vid mul-

tiplikation främst grundar sig i kunnande av multiplikationstabellerna. Även 

om det anses ogynnsamt med det dominerande utantillärandet på skolorna (ex-

empelvis Jäder, 2015) är multiplikationstabellen fortfarande en sådan sak som, 

enligt lärarna i denna studie, behöver automatiseras. Detta är även något 

Norqvist (2016) påpekar. Enligt lärarna ses dessa utantillkunskaper som grund 

för att kunna utveckla det multiplikativa tänkandet, där ofta problemlösnings-

uppgifter och diskussioner används för att fördjupa detta tänkande ytterligare. 

Det är således två typer av kunnande, men som båda behövs för att kunna an-

vända multiplikation vid lösning av olika uppgifter och problem, såväl i var-

dagen som i skolan. Den ena kunskapen påverkar den andra. Studien ses i stort 

bekräfta den tidigare forskningen, samtidigt som den kan utgöra underlag för 

vidare forskning samt kunskap om hur undervisningen i multiplikation kan ut-

vecklas. 
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6.4 Vidare forskning 

Studiens resultat har gett en större inblick och förståelse för multiplikation och 

multiplikativt tänkande. Vi har i denna studie belyst hur matematiklärare på 

mellanstadiet ser på undervisning som berör de olika aspekterna. För vidare 

forskning skulle det vara intressant att även undersöka hur matematiklärare 

undervisar där alla, eller i stort sett alla, elever kan tabellerna utantill och vilken 

förståelse för multiplikation en sådan undervisning i så fall ger. 
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BILAGOR 

6.5 Bilaga 1 

 
Information om studien 

Multiplikation och multiplikativt 
tänkande 
 

Hej! 

 

Vi är två grundlärarstudenter med inriktning för årskurs 4–6, som förnärva-

rande håller på med vårt examensarbete. Vi läser ämnet matematik och kom-

mer göra en studie där vårt syfte är att ta reda på lärarens syn av elevers 

svårigheter som kan uppstå vid inlärning av multiplikation. Syftet är också att 

belysa vilka didaktiska metoder och resurser som används av lärare i undervis-

ningen för att utveckla elevers multiplikativa tänkande.  

För att kunna få svar på vårt syfte kommer intervjuer att göras med flera ma-

tematiklärare för årskurs 4, 5 och 6. Vi skulle därför uppskatta om du ville ta 

dig tid att göra en intervju, vilken vi i så fall kommer att spela in. Detta för att 

kunna säkerställa att den värdefulla information som ges inte misstolkas eller 

går om miste. Intervjun beräknas ta omkring 30 minuter. 

Personuppgifterna som samlas in behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt sam-

tycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett 

innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett 

sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att be-

varas till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karl-

stads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsför-

ordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter 

om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära 

radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möj-

lighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstads universitet är dpo@kau.se 

 

Önskas ytterligare information är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare på universitetet.  

 

Med vänlig hälsning Malin Tengelin & Erika Ahlson 

 
Studenter:   Handledare: 

Malin Tengelin   Yvonne Liljekvist 

E-post:   Universitetslektor 

Erika Ahlson   E-post:  

E-post:   Tel.  

mailto:dpo@kau.se
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6.6 Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett 

 

 

Samtycke till att delta i studien: 

Multiplikation och multiplikativt tänkande 
 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Underskrift 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Namnförtydligande   Ort och datum 

 
 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 
Student:   Student: 

Malin Tengelin   Erika Ahlson 

E-post:   E-post:  

 

Handledare: 

Yvonne Liljekvist 

Universitetslektor 

E-post:  

Tel.  
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6.7 Bilaga 3  

Intervjuguide 

1. Vilken årskurs arbetar du i för tillfället?  

2. Hur länge har du undervisat i matematik? 

3. Kan du berätta hur du undervisar om tal och tals användning?  

4. Hur ser du på detta gällande multiplikation? 

5. Vad tycker du är viktigast i undervisningen av multiplikation? 

6. Nu har du beskrivit vad du tycker är viktigast, men om du tänker på en 

typisk lektion där eleverna arbetar med multiplikation: Vad lägger du 

(och eleverna) mest tid på?  

7. Hur brukar du introducera multiplikation för eleverna? 

8. Hur undervisar du så att eleverna kan använda sina kunskaper om mul-

tiplikation i olika sammanhang? 

9. Vilka strategier brukar du lära ut till eleverna vid undervisning av mul-

tiplikation?  

10. Hur ser du på utantillärande? 

11. Om vi pratar om multiplikation som en del i matematiken som ämne, 

vilka steg ser du som mer avancerade?  

12. Elever har olika lätt för att lära sig, men vid vilka steg i processen att 

lära sig multiplikation anser du att elever oftast fastnar i?  

13. Hur undervisar du för att eleverna ska lära sig dessa saker och komma 

vidare? 


	1 Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Frågeställning
	1.3 Begreppsförklaring

	2 Litteratur- och forskningsgenomgång
	2.1 Multiplikativ undervisning
	2.2 Additivt- och multiplikativt tänkande
	2.3 Strategier och räknelagar
	2.4 Utantillärande och minne
	2.5 Procedurell- och konceptuell förståelse
	2.6 Sammanfattning

	3 Teori
	3.1 Teoretiskt ramverk

	4 Metod
	4.1 Val av metod
	4.2 Urval
	4.3 Genomförande
	4.4 Analysprocedur
	4.5 Validitet och reliabilitet
	4.6 Forskningsetiska principer

	5 Resultat och analys
	5.1 Tema 1: Tabeller är svårt att befästa
	5.1.1 Tabeller fastnar inte i minnet
	5.1.2 Olika förkunskaper och svårare tabeller
	5.1.3 Mängdträning och tid

	5.2 Tema 2: Från memorerade resonemang till kreativa resonemang
	5.2.1 Automatisering för fortsatt lärande
	5.2.2 Strategier som lärs ut i undervisningen
	5.2.3 Upprepad addition
	5.2.4 Konkret material och bilder
	5.2.5 Förståelse och användning
	5.2.6 Olika sammanhang

	5.3 Sammanfattande analys
	5.3.1 Tema 1: Tabeller är svårt att befästa
	5.3.2 Tema 2: Från memorerade resonemang till kreativa resonemang


	6 Diskussion
	6.1 Resultatdiskussion
	6.2 Metoddiskussion
	6.3 Slutsatser
	6.4 Vidare forskning

	Referenser
	Bilagor
	6.5 Bilaga 1
	6.6  Bilaga 2
	6.7 Bilaga 3


