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För att eleverna ska nå de kunskapsmål som Skolverket suttit upp inom matematik, behöver 
de utveckla och behärska flera matematiska förmågor. För att kunna lösa uppgifter utifrån de 
fyra grundläggande räknesätten underlättar det om elever har utvecklat utantillkunskaper för 
b.la. multiplikationstabellerna. Syftet med denna studie är att jämföra två olika 
undervisningsaktiviteter, grundade i behaviorismen respektive pragmatismen, för att se 
vilken som är mest framgångsrik för automatisering av multiplikationstabeller. Studien har 
genomförts i årskurs 3 i två parallellklasser inriktat på sjuans, åttans och nians 
multiplikationstabell. Varje klass fick ta del av varsin undervisningsaktivitet och det 
genomfördes flera skriftliga tester för att jämföra resultaten. Resultaten visade en marginell 
skillnad mellan de två grupperna som båda hade förbättrat sina kunskaper av 
multiplikationstabellerna. Slutsatsen blev därför att båda aktiviteterna var lika 
framgångsrika för studiens syfte.	
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1. Inledning 
Inom det matematiska ämnet i grundskolan behöver elever utveckla olika typer av 
kunskaper för att nå skolverkets kunskapskrav och därmed få större förutsättningar 
att vara delaktiga i samhällslivet (Skolverket, 2013). För att nå de kunskapsmål som 
skolverket suttit upp inom matematik behöver elever utveckla och behärska förmågor 
som att: 
 
  Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 
  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 
  föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala 
  om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser  
  (Skolverket, 2011, s.63).  
 
Genom att utveckla en ”utantillkunskap” av vissa moment och räknesätt, en s.k. 
automatiserad kunskap som innebär att fakta finns direkt tillgängligt i tanken vid 
behov (Grevholm, 2012), går det att främja utvecklingen av matematisk kunskap och 
tidigare nämnda förmågor. Forskning har visat att genom att utveckla elevernas 
automatiserade kunskaper i matematik i unga åldrar gynnas elevernas framtida 
matematikstudier när svårighetsgraden ökar. Den automatiska matematikkunskapen 
ökar även chanserna för att minska eventuell matematikrelaterad ångest och stress 
(Musti-Rao & Plati, 2015; Sterner & Lundberg, 2002). En automatisk kunskap 
gällande framförallt de fyra räknesätten subtraktion, addition, multiplikation och 
division har överlag en positiv påverkan på elevernas matematikkunskaper. Då 
räknesätten har en relation till varandra kommer tankeprocesserna vid olika 
räknesätts uppgifter underlättas genom att ha utvecklat automatiska kunskaper för 
flera räknesätt. Vi har valt att fokusera på att studera elevernas automatiska 
kunskaper gällande räknesättet multiplikation, eftersom automatiserade kunskaper 
av multiplikationstabellerna är behövligt för att kunna utföra tankeoperationer och 
uppgifter med flyt (Grevholm, 2012).  
  
1.1 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken av två olika undervisningsaktiviteter, 
en grundad i ett behavioristiskt perspektiv (s.6 för teori beskrivning och s.11 för 
lektionsbeskrivning) och en grundad i ett pragmatiskt perspektiv (s.7. för teori 
beskrivning och s.12 för lektionsbeskrivning), som är mest framgångsrik för att skapa 
en automatiserad kunskap gällande multiplikationstabellerna hos elever. Resultaten 
från datan jämförs för att ta reda på vilken av de två arbetssätt som ger bäst resultat. 
  
Vår forskningsfråga är:  
Vilken av undervisningsaktiviteterna (B) behavioristiskt grundad teori och (P) 
pragmatiskt grundad teori är mest framgångsrik för att skapa en automatiserad 
kunskap gällande multiplikationstabellerna? 
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2. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras problematiska begrepp som förekommer i uppsatsen 
och sammanfattande resultat från tidigare forskning som är liknande vår studie. 
Sedan redogör vi för grunderna inom det behavioristiska och pragmatiska 
pedagogiska perspektiven och vilken påverkan de kan ha på undervisningen. Därpå 
ger vi en kort översikt om hur arbetsminnet, korttidsminnet och långtidsminnet 
fungerar. Sist berör vi räknesättet multiplikation och vikten av att utveckla en 
automatiserad kunskap inom matematik.  
  
2.1 Problematiska begrepp 
I denna rapport förekommer ett flertal begrepp som kan bedömas ha olika 
innebörder utifrån hur de tolkas. Dessa begrepp beskrivs här hur de används inom 
ramen för denna undersökning och framställs med kursiv stil. Automatiserad 
kunskap och automatisering, definierar vi som den kunskap som lagras i elevernas 
långtidsminne och finns tillgängliga direkt vid behov. Korttidsminnet är ett begrepp 
som forskare använder på olika sätt och således har skilda betydelser. Vi använder 
begreppet som ett mellanting mellan arbetsminnet och långtidsminnet, där kunskap 
kan lagras en stund, men inte tillräckligt för att nå långtidsminnet. Begreppet 
kunskapsmål kommer i denna rapport innebära det centrala innehåll i ämnet 
matematik som skolverket (2011) bestämt att eleverna ska lära sig i årskurs  
1-3. 	Slutligen vill vi förtydliga att i denna rapport är hen ett samlingsord för han, hon 
eller en könlös person. 
 
2.2 Tidigare forskning 
År 2007 genomförde Wong och Evans en liknande studie i Australien som heter 
Improving Basic Multiplication Fact Recall For Primary School Students. Syftet 
med studien var att undersöka vilken av två metoder som var mest effektiv i att 
förbättra elevernas automatiserade kunskap av multiplikationstabellerna. Två klasser 
vardera i årskurs fem fick under fyra veckor träna på att upprepa 
multiplikationstabellerna med antingen dator eller enbart penna och papper. 
Eleverna som arbetade med datorn tränade på multiplikationstabellerna genom en 
programvara som producerade uppgifter som eleverna enbart skulle svara på med 
siffertangenterna. Eleverna som arbetade med papper och penna svarade enbart på 
arbetsstenciler. Resultatet från studien visade att båda grupperna hade förbättrat 
sina kunskaper, men att gruppen som tränat med penna och papper presterade något 
bättre. Faktorer som kan ha påverkat resultatet var att penna och papper gruppen 
hade en fördel av att ha tränat på multiplikationstabellerna skriftligt, tillskillnad från 
datorgruppen (Wong & Evans, 2007). 
 
Fördelen med att träna med penna och papper är att det blir en motorisk rörelse som 
aktiverar hjärnan via muskelminnet. Klingberg (2007) förklarar det som att 
känselstimuleringen ökar på området där en rörelse aktiveras och det området blir 
extra mottaglig för den information som färdas till hjärnan.  
 
Musti-Rao och Plati (2015) har nyligen genomfört en studie liknande vår, Comparing 
Two Classwide Interventions. Syftet med studien var att jämföra vilken av två olika 
undervisningsaktiviteter som gav bäst resultat i att utveckla automatiska 
multiplikationskunskaper hos eleverna. I studien deltog en klass på 24 elever från 
årskurs tre som delades in i två grupper.  
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Under tre veckor fick eleverna från en grupp träna på multiplikationstabellerna 
genom att arbeta med ett SMART Board program (Upptäcka-Träna-Reparera) som 
gick ut på att eleverna först fick svara på en omgång med uppgifter. Först efter de 
besvarat alla uppgifter fick de reda innan vilka de hade haft fel på tillskillnad från 
andra gruppen som inte fick gå vidare till nästa uppgift förrän de hade svarat rätt. 
Istället fick de upptäcka vilka fel de hade gjort, försöka memorera dem och svara rätt 
på nästa omgång med uppgifter. Den andra gruppen fick träna på 
multiplikationstabellerna genom att svara på tal på varsin iPad och fick direkt veta 
om svaret var rätt eller fel. De var sedan tvungna att svara rätt på uppgiften innan de 
kunde gå vidare till nästa. I Musti-Rao och Platis studie visade resultatet att båda 
undervisningsmetoderna var effektiva, men att iPad-undervisningen med rättelser av 
elevernas svar på en gång gav bättre resultat. 	
 
Vi anser att Musti-Rao & Platis studie har en behavioristisk struktur med 
användandet av de digitala verktygen. Båda aktiviteterna i grupperna syftar till att ge 
en ”belöning” eller ”bestraffning” av responsen. Skillnaden mellan grupperna är dock 
tiden mellan responsen och förstärkningen varierar. I Ipad-gruppen kommer 
förstärkningen direkt efter responsen där det inte heller finns en möjlighet att kunna 
gå vidare förrän rätt respons uppträder. Skinner (2013) påpekar att för att en 
programmering av ett beteende ska vara effektivt krävs det att förstärkningen 
kommer direkt efter den önskade eller oönskade responsen, vilket det gjorde i 
Ipadgruppen. Utifrån en behavioristisk tolkningssätt kan det därför förklaras att 
Ipad-gruppen var mest framgångsrik i undersökningen. 
 
2.3 Teoretiskt perspektiv 

2.3.1 Behaviorism 
Grundläggande i behavioristisk teori är associationismen, tanken om att händelser 
som framträder tidsmässigt nära med varandra lärs in. Genom association går det att 
ändra ett beteende och på så vis lära in kunskap. Grunden i beteendeförändring är 
betingning, detta sker via ett stimuli som får individen att svara på ett visst sätt, 
respons, beroende på konsekvenserna som uppkommer efteråt. Inom klassisk 
betingning används belöningar och bestraffningar för att få individen att svara enligt 
vad testet vill att den ska svara. Komplexa beteenden anses vara uppbyggda av flera 
enklare delbeteenden som successivt lärs in till målbeteendet är uppnått. I 
undervisningen kan delbeteenden kännetecknas genom ett visst arbetsmoment ska 
slutföras innan nästa avancerade nivå kan påbörjas. Delmomenten inom ett 
avancerat beteende ger en positiv syn på individers möjligheter. Alla kan lära sig 
komplicerade beteenden genom att steg för steg lära in delbeteenden. Lärandet ses 
som linjärt med en successiv ökning av komplexitet (Lundgren, Säljö & Liberg, 
2012).   
 
En av behaviorismens mest framgångsrika beteendeforskare är B.F Skinner som i sin 
bok undervisningsteknologi (Skinner, 2013) 	menar han ”att tänka” egentligen är 
samma sak som bete sig. Han tar ett exempel med ett barn som belönas med en 
karamell när hen trycker på en röd knapp. Barnet ”vet” då att om att hen trycker på 
den röda knappen (beter sig på ett sätt) så får hen en karamell.    
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Vad gäller uppmärksamhet och koncentration menar Skinner att vi fokuserar på det 
som våra sinnen uppfattar, som ett plötsligt högt ljud eller starka färger. Han avråder 
dock från att göra undervisningen ”intressant för våra sinnen” då han menar på att 
det har motsatt effekt. Är eleven van vid sådan undervisning lär hen sig inte att 
fokusera på sådant som inte har en intressant yta. Skinner förespråkar istället 
uppgifter som kräver att eleven själv får testa sig fram för att upptäcka hur man är 
uppmärksam genom belöning och bestraffning av sin respons. Skinner talar både om 
belöningar och bestraffningar som konsekvenser i undervisningen men det ska 
framhävas att han betonar att fokus främst ska ligga på belöningar (Skinner, 2013). 
 
2.3.2 Pragmatism 
Pragmatismen kännetecknas av tanken att teori och praktik inte går att skilja åt, utan 
samspelar i lärandet. Ett annat kännetecken är synen på vad som anses vara kunskap. 
Kunskap definieras enligt pragmatismen som något människor använder sig av i sin 
vardag och sådant som kan hjälpa dem att lösa problem de stöter på. Vad som är 
kunskap förändras i takt med samhällets utveckling och de krav som ställs på 
samhällsmedborgaren. Kunskap är därför, enligt pragmatismen, ingen evig sanning 
(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012).    
 
En av pragmatismens frontfigurer är John Dewey. I sin bok Mitt pedagogiska credo 
(Dewey, 1897, referens i Hartman, Lundgren & Hartman, 2004) menar han att om 
undervisningen inte knyter an till någon aktivitet barn skulle göra på egen hand blir 
undervisningen en form av korvstoppning med kunskap. Det kan visserligen ge ytliga 
resultat men lärandeprocessen fördjupas inte hos individen. Dewey anser att skolan 
ska representera de livserfarenheter som barn har från hemmet och leken. Han 
motsätter sig synen på att skolan som en informationskälla med uppgiftsorienterad 
förberedelse inför ”ett kommande liv”. Han framhåller istället att skolan bör vara en 
rekonstruktion av erfarenheter där utbildningens mål är lärandeprocessen i sig. 
 
Dewey tänker sig att koncentrationen hos barn grundar sig i det sociala samspelet 
och att skolans aktiviteter ska präglas av barnens naturliga lek för att fånga deras 
intresse och koncentration (Dewey, 1897, referens i Hartman, Lundgren & Hartman, 
2004). Det är viktigt att poängtera att trots Deweys bestämda åsikter kring 
undervisning är han tydlig på att understryka att det inte finns en bestämd metod för 
hur undervisning ska organiseras. Han menar att det inte går att utgå från ett 
teoretiskt program i mötet med barn utan pedagogen får istället utgå från barnens 
erfarenheter och kunskap i undervisningen (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). 
 
2.3.3 Hjärnans informationslagring 
  
2.3.3.1 Arbetsminne 
Arbetsminnet har en grundläggande funktion när det gäller att lösa logiska problem 
och behålla uppmärksamheten kring en arbetsuppgift. Arbetsminnet kan delas upp i 
tre kategorier. En del ansvarar för det visuella, det kan exempel vara att minnas i 
vilken ordning något sker. En annan del används för det verbala, till exempel vid att 
minnas ett telefonnummer eller en ordföljd. Den tredje delen kontrollerar och styr de 
tidigare parterna. Minnet fungerar som en arbetsbänk för mentala operationer men 
arbetsminnet är begränsat och kan endast bearbeta lite information i taget. 
Informationen kan i princip finnas hur länge som helst i arbetsminnet så länge varje 
informationsenhet repeteras inom 2-3 sekunder.   
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Informationsbevarande ställer lägre krav på arbetsminnet än om informationen 
samtidigt måste bevaras, bearbetas och uppdateras som vid en huvudräkningsuppgift 
(Klingberg, 2007; Nyberg, 2009). 

2.3.3.2 Korttidsminne 
Det är svårt att definiera vad korttidsminne är, då gränsen mellan arbetsminnet och 
korttidsminnet är flytande och samma områden i hjärnan aktiveras. Vissa forskare 
använder också korttidsminnet som en term för den tidiga processen av inkodningen 
i långtidsminnet (Klingberg, 2007). Vi kommer hänvisa till korttidsminnet som det 
senare, som en tidig del av långtidsminnet då informationen ännu inte lagrats och 
automatiserats. 

2.3.3.3 Långtidsminne 
Långtidsminnet kan delas upp i två delar; episodiskt minne och semantiskt 
långtidsminne. Förenklat går det att säga att de händelser vi varit med om lagras i det 
episodiska minnet medan i det semantiska långtidsminnet lagras fakta som inte är 
knutet till ett specifikt informationstillfälle. Gemensamt är att informationen finns 
där, en form av ”automatisering” av händelser eller fakta. Mängden information som 
kan lagras i långtidsminnet beskrivs som nästintill obegränsad (Klingberg, 2007). 
Långtidsminnet har tre faser som består av; inkodning, lagring och framplockning. 
Inkodningen kan antingen vara aktiv då man medvetet försöker memorera något, 
men den kan också vara passiv. Den passiva inkodningen kan vara en biprodukt av 
informationsprocessande, i form av att läsa en skönlitterär bok. Vi minns detaljer 
efter vi läst ut boken trots vi inte försökt komma ihåg dem. Strategier är viktiga när 
det gäller att lagra ett minne, en av dessa strategier är att kunna associera det nya 
minnet med ett tidigare minne (Klingberg, 2011). En annan strategi kan vara övning, 
arbetet automatiseras och det behövs inte längre en hög koncentrationsnivå för att 
utföra uppgiften (Nyberg, 2009). 
 
2.4 Multiplikation och automatisering 
För att uppge de kunskaper som elever i alla ämnen, vid samtliga årskurser förväntas 
kunna, har regeringen fastställt en läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet som lärare har som uppdrag att följa. Efter årskurs 3 förväntas eleven 
inom matematiken bl.a. kunna förstå taluppfattning och hur tal används (Skolverket, 
2011) där bland annat multiplikation ingår.	
	
För att kunna förstå multiplikation behöver eleverna framförallt behärska räknesättet 
addition, som har ett samband med räknesättet multiplikation då multiplikation är 
en form av upprepad addition.	Multiplikation kan även ses som en kombination av 
två eller flera tal. För att kunna multiplicera behöver eleverna ha utvecklat en 
grundläggande aritmetisk förståelse för olika tals betydelse och kännetecken, 
positionssystemet och olika metoder för att genomföra beräkningar (Grevholm, 
2012).	Genom att bemästra multiplikationstabellerna underlättas skriftliga 
beräkningar och huvudräkningar (Löwing & Kilborn, 2003).	För barn blir det då 
viktigast att lära sig multiplikationstabellerna för talen 1-10. Genom att träna mycket 
på multiplikationstabellerna ökar chanserna till att eleverna lär sig produkterna av 
faktorerna utantill. Det blir en automatisering av kunskapen vilket innebär att svaret 
finns direkt tillgängliga i tanken (Grevholm, 2012).  
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Automatiseringen innebär att svar kan hämtas direkt från elevens långtidsminne, 
utan att behöva belasta arbetsminnet. För att utveckla en automatisering av 
matematiska uppgifter behöver eleverna repetera då det finns belägg för att 
mängdträning behövs för att vissa procedurer ska ”sätta sig”. Framförallt när det 
gäller automatisering som syftar till att använda långtidsminnet. Utan att repetera 
förlorar vi 80 procent av den kunskap vi försökt memorera. Det går också att skapa 
en association mellan faktorerna och produkten genom passiv memorering genom en 
annan informationsprocessande aktivitet (Klingberg, 2011, & Sterner & Lundberg, 
2002).  	
	
Det finns flera anledningar till att försöka utveckla en automatiserad kunskap hos 
elever. Grevholm (2012) poängterar att detta automatiserade tankesätt gällande 
multiplikationstabellerna underlättar övergången till division: ”Ska man exempelvis 
dela 36 med 4, så kan man tänka var i tabellen för talet 4 man kan finna 36” 
(Grevholm, 2012, s.104). En automatisk matematikkunskap underlättar även 
utvecklingen till att beräkna mer komplexa uppgifter på högre nivåer inom 
matematiken då arbetsminnet ansträngs mindre, samtidigt som eventuell stress och 
ångest relaterad till matematik kan minska (Musti-Rao & Plati, 2015; Sterner & 
Lundberg, 2002). 	
 

3. Metod 
I följande avsnitt redogörs urvalet i vår studie samt en sammanfattning av studiens 
arbets- och datainsamlingsmetoder. Därefter beskrivs varje individuell 
datainsamlingsmetod innan respektive undervisningsmetod beskrivs per genomfört 
tillfälle. Sedan nämns även de forskningsetiska aspekter som vi arbetat efter i denna 
studie.  

 
3.1 Urval 
För att genomföra denna studie tog vi hjälp av en VFU-skola som vi har i vår 
utbildning, en kommunal skola i en större ort i Mellansverige. I studien deltog två 
klasser med 20 respektive 18 elever och två klasslärare i årskurs 3. Vi valde att 
genomföra studien i årskurs 3 eftersom eleverna var bekanta med 
multiplikationstabellerna 1-10 då de arbetat med dem tidigare men inte hade lärt sig 
alla utantill.  
 
3.2 Arbetsmetod och datainsamlingsmetod 
I denna studie användes två olika undervisningsmetoder, en behavioristiskt 
inspirerad och en pragmatiskt inspirerad, som sedan skulle jämföras i hur väl 
elevernas automatiserade multiplikationskunskaper förbättrats. Slumpmässigt 
tilldelades respektive klass en av undervisningsmetoderna som de skulle ta del av 
under en vecka. Vi ansvarade för varsin undervisningsmetod i respektive klass och 
kommer i denna metodbeskrivning benämnas instruktör. I denna studie kommer 
eleverna i den klass som tog del av en behavioristiskt inspirerad undervisning 
benämnas som grupp B medan eleverna i klassen som tog del av en pragmatiskt 
inspirerad undervisning kommer kallas grupp P. Eleverna fick till en början 
genomföra ett test (Test 1, bilaga 2) med multiplikationstabellerna 1-10, för att vi 
skulle få svar på vilka multiplikationstabeller som de behövde träna mer på.  
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Vid nästa tillfälle fick eleverna genomföra ett till test (Test 2, bilaga 3) på de 
multiplikationstabeller som de behövde träna mer på vilket var sjuans, åttans och 
nians tabell. Samma dag började lektionerna för båda klasserna som pågick i fem 
dagar under en vecka, 20 minuter vid varje tillfälle. Skoldagen efter de fem 
lektionstillfällena fick eleverna genomföra ett identisk test (Test 3, bilaga 3) som test 
2, för att ta reda på om deras multiplikationskunskaper hade ökat under veckans 
lektioner. Exakt två veckor efter att test 3 genomförts, fick eleverna göra ett likadan 
test igen (Test 4, bilaga 3) för att se om elevernas multiplikationskunskaper var kort- 
eller långvariga. Dessa diagnoser beskrivs noggrannare i följande stycken. 
 
3.2.1 Datainsamlingsmetod 
 
3.2.1.1 Test 1 
För att få en förståelse för vilka multiplikationstabeller som eleverna hade lätt eller 
svårt för, genomfördes ett överblickande test (Test 1, bilaga 2) i början av denna 
studie. I båda klasserna fick eleverna individuellt svara på 110 uppgifter i stigande 
ordning från multiplikationstabellerna 1-10 på varsin svarsstencil. Innan testet 
började fick eleverna möjlighet att bekanta sig med testet genom att titta på den. Vi 
hade ingen bestämd tid för hur länge de fick titta på testet utan gick på magkänsla. 
Eleverna ombads även att när tiden startat, börja med att svara på uppgifter från de 
tabeller som de visste att de kunde utantill mer eller mindre. Eleverna hade fyra 
minuter på sig att svara på hela testet (ca 2,2 sekunder per uppgift), vilket vi 
uppskattade att det tog för en elev att läsa uppgiften, ta fram svaret ur minnet, och 
skriva ner det. Syftet med den korta tiden var att eleven inte skulle räkna till sig 
svaret, utan använda sig av automatiserade långtidsminnet. Anledningen till 
tidsbegränsningen var att vi ville ta reda på vilka multiplikationstabeller som 
eleverna behärskade utantill.  
 
3.2.1.2 Test 2  
När vi hade fastställt vilka multiplikationstabeller som eleverna behövde träna mer 
på, fick eleverna genomföra ett mer specificerat prov (Test 2, bilaga 3) som bestod av 
sjuans, åttans och nians tabell. Testet bestod av 33 uppgifter som kom i slumpmässig 
ordning som eleverna skulle svara på under 2 minuter (ca 3,6 sekunder per uppgift). 
Detta test utfördes för att se vilka kunskaper eleverna hade på dessa specifika tabeller 
innan klasserna fick ta del en varsin undervisningsmodell, för att efter avslutad 
undervisning kunna jämföra deras resultat.  
 
3.2.1.3 Test 3 
Efter att fem lektioner genomförts (arbetsmetoder på s.11-13) i båda klasserna under 
en veckas tid fick eleverna efter helgen ytterligare genomföra ett identisk test (Test 3, 
bilaga 3) som test 2. Eleverna hade två minuter på sig att svara på 33 uppgifter (ca 
3,6 sekunder per uppgift) som kom i samma slumpmässiga ordning. Detta test 
genomfördes för att kunna jämföra elevernas kunskaper före och efter veckans 
undervisning.  
 
3.2.1.4 Test 4 
Två veckor efter att test 3 genomfördes fick eleverna från båda grupperna genomföra 
ett identisk test (Test 4, bilaga 3) som test 2 och 3. Eleverna hade samma 
tidsbegränsning som förut med max två minuter på sig att svara på 33 uppgifter (ca 
3,6 sekunder per uppgift) i samma ordning som de förra testerna.  
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3.2.2 Analysmetod 
För att analysera den data som framkommit genom de olika testerna har vi rättat 
elevernas svarsstenciler individuellt och beräknat vilket genomsnittligt resultat som 
har presterats på respektive test. Efter test 1 räknades ett gemensamt snittresultat ut 
för grupp B och P, för att ta reda på vilka tre tabeller som eleverna hade minst antal 
rätt på. Efter test 2, 3 och 4 rättade vi elevernas svarsstenciler gruppvis och räknade 
ut vilket genomsnittligt resultat som varje grupp presterat. Vi valde att räkna ut det 
genomsnittliga resultatet på varje grupps tester för att få en lättförståelig överblick 
över skillnaderna grupperna emellan. 
 
3.2.3 Arbetsmetod- Behavioristisk inspirerad undervisning 
I undervisningsaktiviteten inspirerad av behavioristiskt perspektiv har fokus legat på 
belöningar vid personlig förbättring. Ett arbetsschema (bilaga 4) över stenciler har 
använts där poäng- och tidsgränser har funnits för att antigen kunna få en liten eller 
stor guldstjärna som belöning. Av etiska skäl har vi inte använt bestraffning i 
undervisningen utan enbart belöning eller utebliven belöning. Minnesstrategin i den 
här undervisningsaktiviteten har varit aktiv genom upprepad övning med målet att 
automatisera proceduren. Tanken har varit att aktivera den semantiska delen av 
långtidsminnet i följande arbetsupplägg. 
 
3.2.3.1 Lektion 1 
Vid denna lektion närvarade 17 av 20 elever. Vi började lektionen med att 
tillsammans gå igenom sjuans, åttans och nians tabell på tavlan. Instruktören skrev 
upp ett tal i taget för varje tabell i stigande ordning, och lät eleverna räcka upp 
händerna och svara på frågorna. Efter genomgången blev eleverna introducerade för 
fem olika arbetsstenciler som de skulle arbeta med under veckan (bilaga 5 och 6 för 
två exempel). Arbetsstencilerna bestod av de aktuella tabellerna och hade olika 
svårighetsgrader. Eleverna hann granska stencilerna i ca fem minuter innan 
lektionen var slut.  
 
3.2.3.2 Lektion 2 
Vid denna lektion närvarade 16 av 20 elever. Vi började lektionen med att ännu en 
gång gå igenom multiplikationstabellerna på tavlan. Talen från sjuans, åttans och 
nians multiplikationstabell kom i slumpmässig ordning vid genomgången och 
eleverna fick räcka upp händerna om de kunde det rätta svaret. Därpå fick eleverna 
börja räkna på valfria arbetsstenciler (bilaga 5 och 6 för två exempel) i egen takt, 
medan facit stod kvar på tavlan ifall någon behövde hjälp.  
 
3.2.3.3 Lektion 3 
Vid denna lektion närvarade 18 av 20 elever. I början av lektionen fick eleverna 
introduceras för ett arbetsschema (bilaga 4) och ett poängssystem som de skulle 
arbeta individuellt med. Poängsystemet gick ut på att eleverna skulle under de tre 
närmsta lektionerna försöka hinna med att arbeta med fem olika arbetsstenciler som 
bestod av 66 frågor var (bilaga 5 och 6 för två exempel). Om eleverna klarade varje 
arbetsstencil på mindre än sju minuter, med minst 45 rätta svar skulle de belönas 
med en stor guldstjärna på sitt arbetsschema. Om eleverna antingen klarade att 
genomföra en arbetsstencil på mindre än sju minuter eller hade minst 45 rätta svar, 
skulle de belönas med en liten guldstjärna på sitt arbetsschema. Om eleverna inte 
klarade något av målen, fick de ingen guldstjärna alls. Instruktören förklarade för 
eleverna att målet var att alla skulle ha stora stjärnor på alla arbetsstenciler när den 
sista lektionen var klar.  
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Därefter fick eleverna börja arbeta med valfria stenciler medan instruktören tog tid 
på var och en.  
Efter lektionen rättades elevernas arbetsstenciler för att belöna eleverna som hade 
nått ett eller flera mål på sitt arbetsschema med guldstjärnor.  
 
3.2.3.4 Lektion 4 
Vid denna lektion närvarade 19 av 20 elever. Till att börja med fick eleverna tillbaka 
sina rättade arbetsscheman (bilaga 4) och arbetsstenciler med guldstjärnor för att se 
om de hade klarat något av målen som var uppsatta. Därefter fick eleverna 
individuellt fortsätta arbeta med aktuella arbetsstenciler, där instruktören stod längst 
fram i klassrummet och tog tid på varje elevs prestationer. Därpå rättades elevernas 
stenciler för att se vilka som blev belönade med guldstjärnor på sina arbetsscheman.  

3.2.3.5 Lektion 5 
Vid denna lektion närvarade 19 av 20 elever. Eleverna fick tillbaka sina rättade 
arbetsscheman (bilaga 4) och arbetsstenciler med guldstjärnor till att börja med. 
Därefter fick eleverna för sista gången arbeta med valfria arbetsstenciler med 
tidtagning från instruktören. Efter lektionen rättades elevernas arbetsstenciler och 
vissa elever belönades med guldstjärnor på sina arbetsscheman.  
 
3.2.4 Arbetsmetod- Pragmatiskt inspirerade undervisning 
För den pragmatiskt inspirerande undervisningsaktiviteten har memoryspel		
(bilaga 7) för tabellerna använts. Spelet memory har de flesta barn erfarenheter av 
och är en del av de lekfulla aktiviteter barn gör på egen hand. Spelet är också ett 
exempel på hur teori och praktik sammanflätas med varandra, för att kunna vinna 
spelet måste du veta vilka kort som hör ihop. Visserligen finns det behavioristiska 
inslag i det här då det finns en belönande effekt i att finna ett par och att vinna spelet 
och en bestraffande effekt i att förlora eller inte veta vilka som hör ihop. Men i 
slutändan anser vi att är den sociala aktiviteten med hänsyn till barns erfarenheter 
som är i fokus. I och med att den sociala aktiviteten i form av ett spel är i fokus har 
anser vi att automatiseringen i långtidsminnet sker via en passiv inkodning eftersom 
motivationen ligger i att vinna spelet och att automatiseringen blir därmed en 
biprodukt och ett hjälpmedel för att vinna. Passiv inkodning kan också ske genom att 
se en medspelare hitta ett par. Denna undervisningsaktivitet har istället utformats för 
att sätta sig i det episodiska långtidsminnet till skillnad från den behavioristiska 
undervisningsaktiviteten. 

3.2.4.1 Lektion 1   
Vid denna lektion närvarade 18 av 18 elever. Till att börja med fick eleverna ange 
produkterna för sjuans tabell, som skrevs upp på tavlan, genom att räcka upp 
handen. De rätta svaren skrevs upp tills sjuans tabell var fullständig på tavlan. 
Därefter skulle eleverna spela memory (bilaga 7) med sjuans tabell i grupper. 
Eftersom det fanns tre memory av sjuans, åttans och nians tabell, delades eleverna 
upp i tre grupper med sex elever i varje som spelade tillsammans. Eleverna tilldelades 
en grupp genom att få siffran ett, två eller tre från instruktören. Om eleverna kände 
sig osäkra fanns facit till sjuans tabell kvar på tavlan. Under den tid som var kvar på 
lektionen hann eleverna spela ungefär tre omgångar i sina grupper.  
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3.2.4.2 Lektion 2  
Vid denna lektion närvarade 18 av 18 elever. Lektionen började med att eleverna 
delades upp två och två, i nio grupper, som de satt vid sina bänkar i klassrummet. 
Eleverna fick själva bestämma om de ville ha facit till tabellerna uppskrivna på 
tavlan, vilket de ville.  Under tiden som eleverna började spela på ett varsitt memory 
(bilaga 7) skrev instruktören upp sjuans, åttans och nians multiplikationstabell på 
tavlan. Efter att en grupp hade spelat klart en omgång med en multiplikationstabell 
fick de byta med en annan grupp som tränat på en annan multiplikationstabell.  
 
3.2.4.3 Lektion 3  
Vid denna lektion närvarade 18 av 18 elever. Instruktören skrev upp tabellerna på 
tavlan innan lektionen började. Eleverna delades upp i sex grupper med 2-4 personer 
i varje, som de satt vid sina bänkar. När de hade spelat en omgång med ett memory 
(bilaga 7) från en multiplikationstabell fick de byta till en annan tabell. De spelade 
memory hela lektionen.  
 
3.2.4.4 Lektion 4 
Vid denna lektion närvarade 18 av 18 elever.  Som vid lektionen innan, delades 
eleverna upp i sex grupper med 2-4 personer i vardera, så som de satt vid sina 
bänkar. Eleverna började med ett memoryspel (bilaga 7) från en multiplikationstabell 
och när de var klara med det fick de ta ett annat med en annan tabell. Alla tabellerna 
stod på tavlan så de kunde kolla på om de inte mindes vilka som hörde ihop.  
 
3.2.4.5 Lektion 5  
Vid denna lektion närvarade 18 av 18 elever. Vid denna lektion fanns facit uppskrivet 
på tavlan när eleverna skulle spela memory. Instruktören gjorde annars som 
lektionerna innan, att eleverna delades in i grupper om 2-4 personer med sina 
bänkkamrater. De spelade en omgång av ett memory (bilaga 7) och bytte sedan till ett 
annat.  
 
3.3 Forskningsetik 
Vid forskning ska de etiska reglerna tillämpas av just etiska skäl, men också för att 
stärka studiens validitet. Validiteten stärks genom att deltagarna känner sig säkra 
över sin anonymitet och då vågar ge sanningsenliga uppgifter som i sin tur påverkar 
resultaten. Antalet deltagare som vill medverka kan öka om det är tydligt från start 
att de har rätt att avbryta sitt deltagande under studiens gång. Vi har utgått från de 
fyra principer som alltid ska genomsyra arbetets gång. Inför de steg i 
forskningsprocessen som berörde urvalet av deltagare, blev elever, vårdnadshavare 
och personal informerade om studiens syfte och genomförandeplan genom ett 
informationsblad (bilaga 1) (informationskravet). På informationsbladet fick eleverna 
och vårdnadshavare även veta att de själva fick bestämma om de ville delta i studien 
eller inte. Under de tillfällen som genomfördes på VFU-skolan blev eleverna även 
ständigt påminda om att de själva fick bestämma över sitt deltagande och vad syftet 
med vår undersökning var (samtyckekravet). De delaktiga elevernas sekretess har 
skyddats i denna studie, genom att inte använda sig av elevernas personuppgifter. De 
resultat som framkommit i studien har framförts som anonyma och generella 
(konfidentalitetskravet). Resultatet kommer endast att användas i forskningssyfte 
och i vårt fall för vår C-uppsats och framtida opponering (nyttjandekravet) 
(Vetenskapsrådet, 2011, referens i Tivenius, 2015). 
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4. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultaten från de fyra tester som eleverna genomfört 
genom ett snittresultat för varje grupp i form av olika stapeldiagram. Elevernas totala 
förbättringar och försämringar per test kommer även redogöras genom linjediagram. 
Vi har räknat ut medelvärdet från varje grupps antal rätt vid varje test för att få fram 
ett tillförlitligt resultat till studien. Därför kommer resultaten från varje test visa 
genomsnittet av antal rätt för deltagande elever i varje undervisningsgrupp. Som det 
beskrevs i metodkapitlet (s.9) kommer klassen som tog del av den behavioristiskt 
inspirerade undervisningen benämnas som grupp B i denna studie, medan klassen 
som tog del av den pragmatiska inspirerade undervisningen kommer benämnas som 
grupp P. Resultatet från testerna kommer vara grunden för analyser och diskussioner 
utifrån frågeställningen. 
 
Figur 1.  Gemensam genomsnittlig poäng för grupp B och P för varje 
multiplikationstabell på test 1. 

 
 
När test 1 (bilaga 2) genomfördes deltog totalt 36 av 38 elever, 19 från grupp B och 17 
från grupp P. Syftet med testet var att ta reda på hur bra eleverna i snitt kunde de 
olika multiplikationstabellerna. Figur 1 visar genomsnittet av hur många antal rätt 
eleverna från grupp B och P hade tillsammans på varje multiplikationstabell där 
högsta resultat var 11 antal rätt. Resultatet från test 1 visade att eleverna minst 
behärskade multiplikationstabellerna 7,8,9 och 10.  
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Figur 2. Genomsnittlig poäng för grupp B respektive grupp P på test 2. 

 
 
När test 2 (bilaga 3) utfördes deltog totalt 35 av 38 elever, 17 från grupp B och 18 från 
grupp P. Syftet med testet var att ta reda på vilka kunskaper varje grupp hade i 
genomsnitt på multiplikationstabellerna 7,8 och 9. Figur 2 visar vilket 
genomsnittsresultat som eleverna från respektive grupp presterat på test 2, där 
högsta resultat var 33 antal rätt. Resultaten från test 2 visade att grupp B presterat 
något bättre rätt i genomsnitt, men att båda grupperna fick nästintill lika 
genomsnittspoäng med ca 49 % rätt. 
 
Figur 3. Genomsnittlig poäng för grupp B respektive grupp P på test 3. 

 
 
När test 3 (bilaga 3) genomfördes deltog alla 38 elever som deltagit i studien. Syftet 
med testet var att kunna jämföra elevernas genomsnittliga kunskaper i 
multiplikationstabellerna 7, 8 och 9 före och efter deltagit i fem lektionstillfällen. 
Figur 3 visar respektive grupps resultat på test 3, där högsta resultat var 33 antal rätt. 
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Resultaten från test 2 visade att både grupp B och grupp P förbättrat sina kunskaper 
med en ökning på 6,6 respektive 5,9 antal rätt. Trots att grupp B förbättrat sina 
kunskaper aningen mer, hade båda grupperna förbättrat sina resultat från ca 49 % 
rätt på test 2 till ca 67 % rätt på test 3.  
 
Figur 4. Genomsnittlig poäng för grupp B respektive grupp P på test 4. 

 
 

När test 4 (bilaga 3) genomfördes deltog 34 av 38 elever, 19 från grupp B och 15 från 
grupp P. Syftet med testet var att undersöka om elevernas förbättrade kunskaper 
placerat sig i kort- eller långtidsminnet. Figur 4 visar respektive grupps 
genomsnittliga resultat på test 4, där högsta resultat var 33 antal rätt. Resultatet från 
testet visade att båda grupperna försämrats sina kunskaper från test 3 till 4. För 
grupp B försämrades elevernas resultat med en sjunkning på -2,7 antal rätt, dvs. från 
ca 67 % rätt till ca 64 % rätt. Även för grupp P försämrades elevernas resultat, med en 
sjunkning på -0,2 antal rätt, dvs. från ca 67 % rätt till ca 66 % rätt.  
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Figur 5. Grupp B:s genomsnittliga resultatkurva vid test 2, 3 och 4.  

 
 
Figur 5 visar hur grupp B:s genomsnittliga resultat har förändrats genom test 2,3 och 
4. Resultatet visar att trots upp- och nedgångar har eleverna som tagit del av den 
behavioristiskt inspirerade undervisningen efter test 4 förbättrat sitt 
genomsnittsresultat med +4,9 antal rätt.  
 
 
Figur 6. Grupp P:s genomsnittliga resultatkurva vid test 2, 3 och 4. 

 
 
Figur 6 visar hur grupp P:s genomsnittliga resultat har förändrats genom test 2,3 och 
4. Trots de förbättringar och försämringar som eleverna från den pragmatiskt 
inspirerad undervisningen genomfört visar ändå resultatet en total förbättring av 
genomsnittsresultatet med +5,7 antal rätt. 
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4.1 Resultatanalys 
Resultatet från vår genomförda studie visar att elever som tagit del av en pragmatiskt 
inspirerad undervisning utvecklat en marginell bättre förbättring av automatiserade 
kunskaper gällande multiplikationstabellerna 7, 8 och 9 än de elever som tagit del av 
en behavioristisk inspirerad undervisning. Trots att grupp P presterat något bättre än 
grupp B, var marginalerna mellan resultaten från de två olika 
undervisningsmetoderna väldigt små. I figur 5 och 6 går det att få en överblick över 
hur elevernas kunskaper i genomsnitt förändrades mellan test 2, 3 och 4. För 
eleverna i grupp B förbättrades deras resultat mellan test 2 och 3, och försämrades 
något mellan test 3 och 4. För eleverna i grupp P förbättrades även deras resultat 
mellan test 2 och 3. Grupp P hade en mindre försämring mellan test 3 och 4 än vad 
grupp B hade, även om grupp B inte hade en stor försämring. Då test 3 gjordes i nära 
anslutning till det sista undervisningstillfället, medan test 4 gjordes efter två veckor, 
skulle det gå att tolkas som att grupp P:s kunskaper i större utsträckning lagrats i 
långtidsminnet, medan grupp B:s kunskaper procentmässigt lagrats mindre i 
långtidsminnet. Grupp B presterade bättre kortare inpå lektionerna, men tappade en 
del kunskap en tid efter lektionerna. Syftet med vår studie var att se vilken 
undervisningsmetod som var bäst när det gällde att gynna automatiserad kunskap, 
som grundar sig i långtidsminnet. Procentuellt sett hade grupp P en större 
förbättring, även om den inte var stor.  
 

5. Slutsats och diskussion 
I följande avsnitt kommer vi beskriva vår slutsats efter att ha analyserat studiens 
resultat. Därefter kommer vi kritiskt granska våra metodval i studien. Vi kommer 
även diskutera vilka följder resultatet från studien kan föra med sig. Sist ges förslag 
på framtida forskning.  
 
5.1 Slutsats  
Med de små marginaler som skiljde slutresultatet åt anser vi att det inte möjligt att 
dra slutsatsen om vilken undervisning som var mest framgångsrik. Skillnaden mellan 
resultaten kan lika gärna grunda sig i vissa aspekter som kan ha påverkat resultatet i 
studien (se s. 20 i resultatdiskussion). Slutsatsen vi kan dra utifrån resultatet är att 
båda undervisningsmetoderna är framgångsrika när det gäller att utveckla elevernas 
automatiserade kunskaper. 
 
5.2 Metoddiskussion 
Vi valde årskurs tre av anledningarna att de har hunnit arbeta en del med 
multiplikation och är välbekanta med räknesättet, hunnit repetera några av 
multiplikationstabellerna utan att lärt sig alla utantill. För att se vilka tabeller som 
eleverna redan kunde och vilka vi kunde använda i studien gjorde vi ett förtest (bilaga 
2) med tabellerna 1-10, för att scanna av elevernas automatiserade kunskap. Eleverna 
hade fyra minuter på sig att göra testet på 110 uppgifter vilket innebar ca 2,2 
sekunder per uppgift. Vi kom fram till fyra minuter genom att vi själva gjorde testet 
på två minuter och sedan dubblade tiden. I efterhand anser vi att vi borde ha låtit en 
elev få genomföra testet för att istället få fram en mer anpassad tid för eleverna då vi 
upplevde att det blev alldeles för stressigt för dem. Vi märkte att det var för lite tid på 
förtestet när nästan ingen av eleverna hade hunnit fylla i 10:ans tabell som kom sist.  
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Trots att resultatet från test 1 visade ett lågt resultat för multiplikationstabellerna 7, 
8, 9 och 10, valde vi att inte träna vidare på 10:ans tabell, då vi tror att det låga 
resultatet berodde på tidsbristen. Just 10:ans tabell är en tabell som vi vet att de 
flesta kan då de redan börjar med den i årskurs två. Samtidigt ville inte vi riskera att 
de satt och räknade på uppgifterna, utan vi ville se vilka de kunde direkt ur minnet 
och därför ansåg vi ändå att det var bättre med för kort tid än för lång tid. Vi hade 
underlättat för eleverna genom att gruppera tabellerna och låta både tabellerna och 
uppgifterna komma i stigande ordning. Vi var också noga att påpeka med att de 
skulle fylla i de tabeller de visste att de var säkra på först. De fick även en stund på sig 
att titta på provet innan tidtagningen startade. Anledningen till att de fick titta på den 
innan de började var för att de skulle se alla tabeller och i vilken följd uppgifterna var 
och därefter i förväg prioritera var de skulle börja. 
 
Test 2 (bilaga 3) var utformad efter förtestet med tre utvalda tabeller som eleverna 
hade presterat sämst på vilket var sjuans, åttans och nians tabell. Tillskillnad från test 
1 så var uppgifterna i detta test helt i slumpmässig ordning, men samma 
slumpmässiga ordning på både test 2, 3 och 4. Anledningen till att vi valde att ha 
uppgifterna i slumpmässig ordning var för att minimera risken att de skulle minnas 
svaren i ordning eller räkna med ”hopp”, vilket skulle kunna ge ett för högt och 
opålitligt resultat. Vi valde att använda samma slumpmässiga ordning på test 2, 3 och 
4 av praktiska skäl, som att slippa skapa nya tester och facit. Med tanke på att 
testerna gjordes med minst en veckas mellanrum, vilket gör att testernas struktur blir 
svårt att memorera för eleverna, anser vi inte att samma ordning på uppgifterna vid 
test 2, 3 och 4 bör påverka studiens resultat. För att kunna jämföra aktiviteternas 
påverkan på elevernas multiplikationskunskaper så fick eleverna göra test 2 för att se 
hur mycket de redan kunde av tabellerna. Vi utökade tiden på test 2 till 3,6 sekunder 
per uppgift (33 uppgifter på två minuter) då vi märkte att tiden på scanningstestet 
hade varit för kort. Test 3 (bilaga 3) gjordes för att kunna jämföra resultatet mellan 
test 2 och 3 och på så vis kunna se vilken undervisningsaktivitet som var mest 
framgångsrik. Test 4 (bilaga 3) som gjordes två veckor efter test 3 genomfördes för att 
undersöka hur väl kunskaperna befästs i långtidsminnet för respektive grupp. 
 
5.2.1 Styrkor och svagheter 
Grupp P som spelade memory (bilaga 7) på lektionerna fick upprepa tabellerna 
genom att para ihop tabellernas par under spelets gång. Inkodningen av tabellerna 
skedde passivt då eleverna kan antas inte tänkte på att de arbetade med matematik 
när de spelade memory. Fokus låg istället på att vinna spelet, och för att vinna spelet 
var det enklare om man visste vilka kort som hörde ihop. Det blev en lek där det inte 
fanns någon stress att prestera på tid som i den andra lektionsgruppen. Paradoxalt 
nog gör samlandet på par i spelet ger aktiviteten också behavioristiska inslag av 
belöning och bestraffning (förlora spelet). Därför är det viktigt att ha i åtanke att de 
kan ha uppstått en liknande tävlingsinriktad stämning mellan eleverna som i den 
behavioristiska undervisningsaktiviteten. De nackdelar som fanns med aktiviteten 
var att det inte gick att ha koll på hur många gånger varje spelgrupp spelade memory 
eftersom det inte alltid fanns flera olika memory tillgängliga. Det blev en större 
variation mellan vilka tabeller som de fick mest träning i till skillnad från den andra 
lektionsgruppen som fick träna alla tabellerna på varje stencil. Det kunde bli en 
ganska hög ljudvolym i klassrummet och det var svårt att ha koll på att alla grupper 
verkligen spelade och inte bara satt och pratade. Det var också blandade teckensnitt 
på paren i memoryspelen, vilket fungerade som en diskret ledtråd.  
 



	 20	

Var eleverna observanta på teckensnitten slapp de hela tiden titta på tavlan med de 
uppskrivna tabellerna. Men teckensnitten kan också fått motsatt effekt istället för att 
underlätta inlärningen, istället kan eleverna fokuserat på just själva teckensnitten 
istället för vad som stod på korten. 
 
I grupp B:s undervisning var det upprepning i form av skriftliga stenciler, där 
eleverna hade tydliga uppsatta mål och tävlade mot sig själva genom tidtagning och 
antal rätt. De hade belöningar som lockade dem till att prestera bättre. Eleverna fick 
mer träning i alla tabeller då samtliga elever åtminstone gjorde en stencil per 
lektionstillfälle som innehöll 66 uppgifter tillsammans från alla tabellerna. De fick 
därför ändå mer upprepning än de som hann spela alla tre memory på den andra 
lektionen (33 uppgifter totalt). Undervisningen var mest lustfylld för de elever som 
redan var starka i matematik där belöningarna motiverade dem. De som inte var lika 
starka i matematik eller inte hade självförtroendet ledde istället lektionerna till stress 
och prestationsångest. Denna prestationsångest utspelade sig framförallt i 
kommunikationen till instruktören: 
 
  Varför pressar du oss så mycket?		
	
		 (Citat	från	en	elev	från grupp B, lektionstillfälle 3, 13 april, 2016) 
 
Grevholm (2012) menar att elever med negativa uppfattningar om matematik ofta 
blir passiva och lär sig mindre, medan elever som presterar bra får ökad motivation. 
Lektionerna upplevdes också som enformiga och de tävlade inte enbart mot sig själva 
utan jämförde resultaten med varandra som också skapade en ytterligare press på 
eleverna som inte gjorde lika bra ifrån sig. Som instruktör för den här undervisningen 
var det också svårt att ha koll på alla elevers tidtagning och se till att alla arbetar med 
stencilerna. Det skapade också mycket efterarbete då alla stencilerna skulle rättas och 
arbetsschemat kontrolleras.  

5.3 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilken av två olika undervisningsaktiviteter, 
grundade i ett antingen behavioristiskt eller pragmatiskt perspektiv, som är mest 
framgångsrik för inlärning av automatiseringen av multiplikationstabellerna. De 
tester som genomfördes under undersökningen visade en marginell skillnad mellan 
de två gruppernas resultat i test 3 och test 4. Skillnaden kan bero på andra aspekter 
som kan ha påverkat tillförlitligheten på resultaten. Då alla elever inte närvarat vid 
alla lektionstillfällen, behöver man beakta att resultatet från de elevers tester som 
inte deltagit vid alla tillfällen kan ha försämrat det genomsnittliga resultatet för hela 
gruppen. Men samtidigt ser verkligheten ut så för en grundskoleklass då att alla 
elever inte har 100 % närvaro på lektionerna. En annan aspekt är att grupp B har haft 
skriftliga stenciler i likhet med diagnoserna som arbetsuppgifter på lektionerna 
samtidigt som de använt sig av tidtagning under arbetet med dessa stenciler. Grupp B 
kan därför haft en fördel under diagnos 3 och 4 då de är vana vid den formen av 
arbete och kunnat utveckla en strategi när det gäller att läsa och prioritera uppgifter 
tillskillnad från grupp P som endas kom i kontakt med den typen arbetsform under 
testerna. Vid testerna hade vi ingen bestämd struktur av introduktionen av dem. Vi 
bestämde endast vi skulle informera om att de skulle hoppa över de uppgifter de inte 
kände sig säkra på för att sedan gå tillbaka till dem om det fanns tid och att de fick 
titta lite på testerna innan de började. Vi bestämde dock inte hur länge de skulle få 
titta på dem och vi tog ingen tid heller.  
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De här kan ge upphov till felkällor då vi inte hade en strikt mall för hur vi skulle gå 
tillväga och en grupp kan därför fått en fördel vid något test. Det är inte heller säkert 
att alla eleverna gjorde som vi sa, det vill säga att prioritera de uppgifter de kände sig 
säkra på och hoppa över de som de var osäkra på vilket kan ge en felaktig bild av 
deras automatiska kunskap.  
 
Elevernas dagsform kan också ha en påverkan på resultatet, då de eventuellt inte 
presterar lika bra om de till exempel är trötta eller omotiverade. Ibland hände det 
också att eleverna upptäckte att de saknade en penna eller sudd när tiden startat 
vilket gjorde att de förlorade tid på testet. Testerna genomfördes i helklass utan 
skärmar emellan sig som gör att det finns en risk att elever kan ha kollat på varandra 
under skrivandet av testerna.  
 
5.3.1 Resultatets betydelse 
De pedagogiska perspektiv vi utgått från har sammanflätats med faktakunskap om 
hur hjärnan bearbetar och lagrar information vilket har gett oss en fördjupad och 
nyanserad syn på undervisning och lärandeprocesser. I dagens samhälle finns det en 
dubbelhet i synen på hur undervisning ska bedrivas. Den nuvarande 
lärarutbildningen förespråkar en lekfull och varierad undervisning samtidigt som 
verkligheten ser annorlunda ut. Verksamma lärare arbetar istället i många fall mer 
traditionellt, av rutinarbete. Innan denna studie genomfördes hade vi en tanke om att 
stor mängdträning, dvs. aktiv memorering, ger bättre resultat. Det intressanta är att 
resultatet dock motbevisar vår tanke om att stor kvantitet av repetition skulle vara 
bättre. Grupp B gjorde som minst en stencil per elev och arbetstillfälle som totalt 
innehåller 66 uppgifter medan grupp P som mest spelade tre omgångar av memory, i 
en grupp, som totalt innehåller sammanlagt 33 uppgifter. Trots skillnaden i antalet 
repetition var det endast en marginell skillnad mellan de båda gruppernas resultat. 
Som vuxen är det lätt att utgå från det sätt som man själv lär sig bäst på och därför 
tveka på att göra lektioner mer lekfulla i rädslan av att syftet går förlorat men det 
skiljer sig på vuxnas och barns långtidsminne. Just spelet memory har används för 
att jämföra barn och vuxnas långtidsminne. Ett memoryspel har ungefär 20 kort med 
10 par, det är alldeles för mycket för hjärnan att hålla i arbetsminnet under spelets 
gång och därför använder hjärnan långtidsminnet och i ett sådant experiment 
presterar barn bättre än vuxna, vilket kan motivera att använda alternativa metoder 
(Klingberg, 2011).  
 
Resultatet som denna studie har kommit fram till kan komma att ha en betydelse för 
skolans verksamheter. Under vår grundskollärarutbildning har vi fått uppfattningen 
om att många lärare tror att intensiva repetitioner i undervisningen är effektivast i 
syftet att lära in kunskaper. Med resultatet från denna studie har vi kommit fram till 
att det finns alternativa metoder för att lära in faktakunskap utan samma intensitet 
av upprepningar, men med samma slutresultat. Detta innebär att både skolor i helhet 
och enskilda lärare eventuellt kan våga utveckla nya metoder för denna typ av 
inlärningsmål som kan göra eleverna mer motiverade. Med alternativa 
undervisningsmetoder som t.ex. memory kan stress och ångest relaterat till 
undervisningen minskas hos både elever och lärare. Trots att både ett spel som 
memory och tidtagning på arbetsstenciler eventuellt kan leda till tävlingsinriktat och 
jämförelse elever emellan, ses memory som mer lekfullt och inte lika allvarligt som 
tidtagningen, vilket kan leda till en minskning av stress och ångest hos eleverna. Vi 
tror även att genom att ta del av denna studie, kan lärare identifiera för- och 
nackdelar med att enbart undervisa utifrån ett teoretiskt perspektiv.  
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Eftersom alla elever har olika egenskaper och behov hoppas vi att utifrån denna 
studies resultat, vågar lärare variera sin undervisning för att nå ut till fler elever, men 
samtidigt i slutändan få relativt lika slutresultat.  
 
Resultatet från denna studie kan även ha en långsiktig påverkan ett personligt plan 
för elever. Då automatiserade kunskaper i vårt fall i ämnet matematik underlättar 
framtida och mer avancerade matematikuppgifter, kan lärare vara medvetna och 
använda olika undervisningsmetoder som utvecklar automatiska kunskaper. Genom 
att prestera bättre i ämnet matematik kan elever komma att känna sig säkrare i 
ämnet. Denna säkerhet leder förhoppningsvis till mindre matematikrelaterad stress 
och ångest, som i sin tur kan leda till en positivare syn på ämnet matematik.   
 
5.4 Framtida forskning 
Utifrån denna studie som vi har genomfört finns det många olika vägar att forska 
vidare på. Framförallt skulle det vara intressant att göra denna studie i ännu större 
omfattning av urval och tid, för att jämföra om resultatet från den studien skulle bli 
desamma som vår. Vid en sådan studie skulle det även finnas möjligheter att se hur 
varaktiga elevernas automatiserade kunskaper är efter en längre vila från 
multiplikationstabellerna. Eftersom det är bevisat att automatiserade kunskaper 
gynnar framtida uträkningar genom att inte belasta arbetsminnet, skulle det även 
vara intressant att jämföra elever som varit delaktiga i en liknande studie som vår och 
elever som inte har deltagit i en studies kunskaper i framtiden, för att undersöka om 
dessa automatiserade kunskaper lett till bättre resultat längre fram inom 
matematiken. 
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Bilaga 1 - Brev till vårdnadshavare	
 

INFORMATIONSBREV 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter, Linn och Lina, från Mälardalens Högskolan. Vi gör nu vår C-
uppsats. Vår C-uppsats går ut på att göra en studie om två olika 
undervisningsmetoder.  

Undervisningsmetoderna görs i syfte för att kunna jämföra vilket som är bäst för att 
utveckla automatisk kunskap. Vi kommer mäta detta genom att använda memorering 
av multiplikationstabellerna. Klass 3a och 3b kommer få ha en av oss som lärare 
under fem lektionspass där klasserna kommer arbeta med multiplikationsinlärning 
på olika sätt. I vår studie kommer vår datainsamling vara i form av olika prov som 
eleverna får göra.  

Eleverna kommer vara anonyma i undersökningen och deltagandet är frivilligt. De 
kan också när som helst välja att avbryta sitt deltagande under processens gång. Vill 
de inte vara med eller avbryter sitt deltagande kommer de att jobba med annat 
skolarbete.  

De resultat och information vi får av undersökningen kommer användas i vår 
examinerande uppsats som vår lärare och klasskamrater kommer ha tillgång till. 

Vid frågor eller för mer information så är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Mvh Linn Björkman Gomez & Lina Wetterfall 
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Bilaga 2 - Test 1 
 

Multiplikationstabellerna	 	 	 Datum:_____________	
	
		 	 	 	 Namn:________________________	
	
1:ans	tabell	 	 2:ans	tabell	 	 3:ans	tabell	
1·0=_______	 	 2·0=_______	 	 3·0=_______	
1·1=_______	 	 2·1=_______	 	 3·1=_______	
1·2=_______		 	 2·2=_______	 	 3·2=_______	
1·3=_______	 	 2·3=_______	 	 3·3=_______	
1·4=_______	 	 2·4=_______	 	 3·4=_______	
1·5=_______	 	 2·5=_______	 	 3·5=_______	
1·6=_______	 	 2·6=_______	 	 3·6=_______	
1·7=_______	 	 2·7=_______	 	 3·7=_______	
1·8=_______	 	 2·8=_______	 	 3·8=_______	
1·9=_______	 	 2·9=_______	 	 3·9=_______	
1·10=_______	 	 2·10=_______	 	 3·10=_______ 
	
4:ans	tabell		 	 5:ans	tabell		 	 6:ans	tabell	
4·0=_______	 	 5·0=_______	 	 6·0=_______	
4·1=_______	 	 5·1=_______	 	 6·1=_______	
4·2=_______		 	 5·2=_______	 	 6·2=_______	
4·3=_______	 	 5·3=_______	 	 6·3=_______	
4·4=_______	 	 5·4=_______	 	 6·4=_______	
4·5=_______	 	 5·5=_______	 	 6·5=_______	
4·6=_______	 	 5·6=_______	 	 6·6=_______	
4·7=_______	 	 5·7=_______	 	 6·7=_______	
4·8=_______	 	 5·8=_______	 	 6·8=_______	
4·9=_______	 	 5·9=_______	 	 6·9=_______	
4·10=_______	 	 5·10=_______	 	 6·10=_______ 
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Forts. Bilaga 2 – Test 1 
 
7:ans	tabell		 	 8:ans	tabell		 	 9:ans	tabell	
7·0=_______	 	 8·0=_______	 	 9·0=_______	
7·1=_______	 	 8·1=_______	 	 9·1=_______	
7·2=_______		 	 8·2=_______	 	 9·2=_______	
7·3=_______	 	 8·3=_______	 	 9·3=_______	
7·4=_______	 	 8·4=_______	 	 9·4=_______	
7·5=_______	 	 8·5=_______	 	 9·5=_______	
7·6=_______	 	 8·6=_______	 	 9·6=_______	
7·7=_______	 	 8·7=_______	 	 9·7=_______	
7·8=_______	 	 8·8=_______	 	 9·8=_______	
7·9=_______	 	 8·9=_______	 	 9·9=_______	
7·10=_______	 	 8·10=_______	 	 9·10=_______	
	
10:ans	tabell	
10·0=_______	 	 	
10·1=_______	 	 	
10·2=_______		 	 	
10·3=_______	 	 	
10·4=_______	 	 	
10·5=_______	 	 	
10·6=_______	 	 	
10·7=_______	 	
10·8=_______	 	 	
10·9=_______	 	 	
10·10=_______	 	
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Bilaga 3 – Test 2,3 och 4   
	 	 	 	 	

		 	 	 	 Namn:____________________	

	

		 	 	 	 Datum:___________________	

	

Multiplikationstabellerna	7,	8	och	9	

	

8·0=______	 7·4=_______	 9·4=______	

9·7=______		 8·10=_____	 8·7=______	

7·5=______	 7·0=_______	 9·9=______	

9·10=______	 9·5=_______	 7·9=______	

8·6=_______	 8·2=_______	 7·1=_______	

9·0=_______		 8·1=_______	 7·2=_______	

8·3=_______	 9·1=_______	 9·8=_______	

7·7=_______	 8·9=_______	 7·6=_______	

9·2=_______	 7·10=_______	 9·6=_______	 	

7·3=_______	 8·4=_______	 9·3=_______	

8·5=_______ 7·8=_______ 8·8=_______  
 
Antal rätt:_____/33  
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Bilaga 4 – Arbetsschema 

 
  

Arbetsschema	 		 		 		 		 		 		

		 Tid	 Antal	rätt	 Tid	 Antal	rätt	 Tid		Antal	rätt	

Stencil1	 		 		 		 		 		 		

Stencil	2	 		 		 		 		 		 		

Stencil	3	 		 		 		 		 		 		

Stencil	4	 		 		 		 		 		 		

Stencil	5	 		 		 		 		 		 		
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Bilaga 5 – Arbetsstencil 1 
	 	 	 Namn:________________________	

	
		 	 	 	 Datum:_______________________	
	
	
7·0=_______	 8·0=_______	 9·0=_______	
7·1=_______	 8·1=_______	 9·1=_______	
7·2=_______		 8·2=_______	 9·2=_______	
7·3=_______	 8·3=_______	 9·3=_______	
7·4=_______	 8·4=_______	 9·4=_______	
7·5=_______	 8·5=_______	 9·5=_______	
7·6=_______	 8·6=_______	 9·6=_______	
7·7=_______	 8·7=_______	 9·7=_______	
7·8=_______	 8·8=_______	 9·8=_______	
7·9=_______	 8·9=_______	 9·9=_______	
7·10=_______	 8·10=_______	 9·10=_______	
7·0=_______	 8·0=_______	 9·0=_______	
7·1=_______	 8·1=_______	 9·1=_______	
7·2=_______		 8·2=_______	 9·2=_______	
7·3=_______	 8·3=_______	 9·3=_______	
7·4=_______	 8·4=_______	 9·4=_______	
7·5=_______	 8·5=_______	 9·5=_______	
7·6=_______	 8·6=_______	 9·6=_______	
7·7=_______	 8·7=_______	 9·7=_______	
7·8=_______	 8·8=_______	 9·8=_______	
7·9=_______	 8·9=_______	 9·9=_______	
7·10=_______	 8·10=_______	 9·10=_______	
	
	
Tid:________________	
	
Antal	rätt:______________	
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Bilaga 6 – Arbetsstencil 2	 	 	
	 	 	 	 Namn:________________________	
	
		 	 	 	 Datum:_______________________	
	
8·0=______	 7·4=_______	 9·1=_______	
9·4=______		 8·10=_____	 8·7=______		

7·5=______			 7·0=_______	 9·7=______		
9·9=______	 9·5=_______	 7·9=______	
8·6=_______	 8·2=_______	 7·1=_______	

8·1=_______	 7·2=_______		 8·3=_______	
9·8=_______		 9·0=_______		 7·7=_______	
8·9=_______	 8·8=_______	 7·6=_______	
9·2=_______	 9·10=______	 7·10=_______	
9·6=_______	 7·3=_______	 8·4=_______	
9·3=_______		 7·7=_______	 8·5=_______	

9·4=______	 7·8=_______	 8·0=______	

7·4=_______	 9·7=______		 7·8=_______	
8·10=_____	 8·7=______	 7·5=______	

7·0=_______	 9·9=______		 7·3=_______	
9·10=______	 7·9=______		 8·6=_______	

8·2=_______	 7·1=_______	 8·1=_______	

7·2=_______		 8·5=_______	 8·3=_______	
8·9=_______	 9·3=_______	 9·1=_______	

9·8=_______	 9·5=_______	 7·6=_______	
9·2=_______	 8·8=_______	 9·0=_______		

7·10=_______	 9·6=_______	 8·4=_______	 	
	
Tid:________________	
	
Antal	rätt:______________	
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Bilaga 7 – Memory 
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Forts. Bilaga 7 – Memory 
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Forts. Bilaga 7 – Memory 

 
 
 

 
 
 

 


