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Abstrakt 

Svenska myndigheter menar att undervisning i multiplikation behöver varieras för 

att elever ska tillgodose sig kunskaper inom multiplikation. Den här systematiska 

litteraturstudien undersöker om och i så fall hur undervisningen kan varieras inom 

multiplikation för elever i årskurs 3–6. Den syftar till att undersöka om 

undervisningsmetoderna i valda artiklar främjar elevers lärande inom multiplikation. 

Elva vetenskapliga artiklar har hämtats från den pedagogiska databasen Education 

Resources Information Center och inkluderats i studien. De har analyserats och 

tematiserats utifrån olika undervisningsmetoder. Resultatet visar att om lärare 

varierar undervisningen i multiplikation främjas elevers lärande i räknesättet. 

Variation inom multiplikation kan göras genom modeller, repetitionsträning, 

resonemang, praktisk undervisning, problemlösningsuppgifter, algoritmer, 

automatisering och uppdelning av tal. Samtliga metoder bidrar till att främja elevers 

lärande i multiplikation.  
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1 Inledning 

Vid verksamhetsförlagda utbildnings- och arbetstillfällen i skolverksamheten har vi 

upplevt att undervisningsmetoder i multiplikation generellt sätt består av traditionell 

undervisning. Traditionell undervisning kännetecknas av att matematiklektioner 

inleds med en genomgång där lärare introducerar innehållet som ska bearbetas 

under lektionen följt av att elever arbetar självständigt i läroboken. Erfarenheten vi 

besitter när elever ska lära sig multiplikation visar att de till stora delar ska 

automatisera multiplikationstabellen utan att förstå själva multiplikationen. En orsak 

kan vara att lärares verktyg för att variera undervisningen kan vara mycket 

begränsad. Skolinspektionen (2010) skriver att lärare som kan variera 

undervisningsmetoder, genom att använda varierade uppgifter och material, ger 

elever bättre förutsättningar för lärande. 

I Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2019) står 

det att ett av skolans alla uppdrag är att skapa en balans i elevers utveckling. Det 

görs bland annat genom att ha ett varierat och balanserat undervisningsinnehåll. 

Enligt en rapport från Skolverket (2011) behöver olika arbetssätt och arbetsformer 

finnas i undervisningen för att elever ska tillgodose sig de matematiska förmågorna 

som Lgr11 (2019) beskriver. Vidare menar Skolinspektionens 

kvalitetsgranskningsrapport (2009) att lärare behöver ge varierad undervisning för 

att elever har olika förutsättningar och behov. De har gjort kvalitetsgranskningar i 

matematik för att uppmärksamma undervisningens innehåll där de har granskat 

faktorer som läromedel, genomförande och planering. Granskningen visar att 

dagens undervisning i skolor är för starkt reglerad av läroboken (Skolinspektionens 

kvalitetsgranskningsrapport, 2009). Därför anser vi att varierade 

undervisningsmetoder inte tillgodoses.  

Elever behöver varierad matematikundervisning utifrån tre olika perspektiv, för det 

första lär inte elever på samma sätt, för det andra underlätta förståelsen och för det 

tredje motivera och göra matematikundervisningen roligare (Salomonsson, 2014). 

Multiplikation användes inom många delområden i matematik bland annat inom 

area, division och problemlösning. Det är ett av de fyra räknesätten som användes 

inom matematik. För att klara de andra delområdena i ämnet behöver elever besitta 

kunskaper i multiplikation. Därför behöver undervisningen säkerställa elevers 

lärande och förståelse av multiplikation (Petersson Lind, 2017).  

Baserat på ovanstående vill vi i den här systematiska litteraturstudien (SLS) med 

stöd av forskning söka och systematiskt granska information om hur lärare kan 

variera undervisningen inom multiplikation för att främja elevers lärande. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här SLS är att undersöka om och i så fall hur varierad undervisning i 

multiplikation kan bidra till att främja elevers lärande i årskurs 3–6.  

• Hur kan matematikundervisningen i årskurs 3–6 varieras inom 

multiplikation enligt tidigare forskning?  

• Hur främjas elevers lärande i multiplikation av de olika 

undervisningsmetoderna? 
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3 Begrepp 

I det här kapitlet presenteras viktiga och centrala begrepp som behandlas 

återkommande i den här SLS. 

3.1 Variation  
Variation i den här studien avser hur lärare anpassar undervisningen till varje elevs 

förkunskaper, förståelse och intressen. Undervisningen ska även inneha en 

flexibilitet. Det inkluderar både innehåll, läromedel och arbetssätt. För att uppnå 

variation ska undervisningen göras både individuellt, i grupp, experimenterande och 

laborativt (Löwing, Färjsjö & Fredriksson, 2011).  

3.2 Kunskap 
Inkluderas av de fyra sätt att uttrycka kunskap: fakta, färdighet, förståelse och 

förtrogenhet (Lgr11, 2019).  

3.3 Multiplikation  
Räknesättet multiplikation är en operation i aritmetik, det vill säga räkningslära och 

ett av de grundläggande räknesätten. Multiplikation med naturliga tal innebär en 

upprepad addition. Operationen innebär att det ena talet, faktor a, multipliceras med 

det andra talet, faktor b, och talen tillsammans är lika med produkten ab (Kiselman 

& Mouwitz, 2008). 

Om minst en faktor är noll i reella tal är produkten alltid noll. Om faktorerna är 

skilda från noll; kommer alltid två positiva tal samt två negativa tal få en positiv 

produkt; produkten av ett negativt och positivt tal blir negativt; produkten av fler än 

två tal blir negativt om det finns ett udda antal av tal; finns det jämnt antal av tal 

som är negativa blir produkten positiv (Kiselman & Mouwitz, 2008).   

3.4 Metod 
Begreppen metod och strategi har i den här studien liknande innebörd för att de 

nästan har identiska förklaringar och är svåra att särskilja, därför lyder de båda 

under metod. Metod i arbetet innebär att arbeta utifrån en tydlig plan och följa en 

del förhållningssätt. Strategi ska ge elever möjlighet att uppnå ett resultat genom att 

kontinuerligt delge olika tankeoperationer (Nationalencyklopedin, Metod, u.å.; 

Nationalencyklopedin, Strategi, u.å.). 

3.5 Främja lärandet 
Lärandet är en process där resultatet blir att eleven under tidens gång ändrar sitt 

beteende, det görs genom den erfarenhet som kontinuerligt byggs på (Säljö, 2014). 

Undervisningen ska skapa ett lärande för elever (Liberg, 2014). Främja är att skapa 

bra förutsättningar (Nationalencyklopedin, Främja, u.å.), och i den här studien, för 

elevers lärande.  

3.6 Årskurser  
En årskurs inkluderar både en höst- och en vårtermin. Den obligatoriska skolan i 

Sverige består av nio årskurser (Nationalencyklopedin, Årkurs, u.å.). Samtliga 
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årskurser som behandlas i studien kommer att tolkas efter det svenska skolsystemet 

uppbyggnad där barn börjar årskurs ett vid sjuårsålder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

4 Metod  

Metodavsnittet inleds med redovisning av vad en systematisk litteraturstudie är följt 

av hur resultatet analyserades samt hur data har samlats in. Därefter presenteras 

databassökningen och vilka avgränsningar som användes i urvalsprocessen. 

Resultatet av sökningen mynnar ut i vilka artiklar som ligger till grund för den här 

SLS. Avslutningsvis görs avväganden i de etiska aspekterna och hur studien 

förhåller sig till dem.  

4.1 Systematisk litteraturstudie  
En systematisk litteraturstudie syftar till att söka, kritiskt granska och sammanställa 

tidigare forskning inom ett problemområde. Metoder som används ska tydligt 

redovisas samt vara öppna för granskning. För att studien ska vara möjlig att 

genomföra behöver det finnas tidigare forskning som har bra och väsentligt 

innehåll. Syftet med metoden är att finna ett mönster och dess sammanhang (Barajas 

Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013).   

4.2 Databassökningar 
För att få fram data, det vill säga forskningsartiklar som är relevanta för studien, har 

databasen Education Resources Information Center (ERIC) använts. Det är en 

databas som är utbildningsrelaterad och därmed högst relevant för att få många 

träffar till den här SLS. Även sökningar i andra utbildningsrelaterade databaser 

SwePub och Mathematics Education Database (MathEduc) gjordes, men utan 

relevanta sökträffar. Vidare redogörs hur sökningen stegvis har genomförts.  

4.2.1 Sökning i ERIC 

Urvalsprocessen avgränsades genom att söka på specifika ämnesord som därmed 

utgör grunden för litteratursökning och sökkombinationen (Barajas Eriksson, et al. 

2013). Sökorden togs fram med hjälp av Linneuniversitets bibliotekarie för att få en 

bra träffsäkerhet i databasen. Sökorden gav många träffar vid den första sökningen 

därför gjordes endast en sökning, men med många avgränsningar.  

Den sökkombinationen som legat till grund för sökningen är (”mass instruction”) 

OR (”educational strategies”) OR (”teaching models”) OR (”teaching methods”) 

OR (”learning strategies”) OR (”class organization”) AND (”multiplication”). 

Kombinationerna utformades genom att sökorden med ”OR” mellan sig skulle 

kombineras med sökordet (”multiplication”). Det gjordes för att huvudsyftet var att 

granska olika metoder i multiplikation och därför kombinerades multiplikation med 

de andra sökorden som ansågs vara kopplade till allmänna metoder för 

undervisning. 

Första steget efter att sökkombinationen genomfördes inkluderade endast artiklar 

som var riktade mot grundskoleutbildningen. Sökningen avgränsades även till 

vetenskapliga artiklar som är publicerade från år 2004 till år 2019. Anledningen till 

årsavgränsningen var att forskningen skulle vara aktuell. Artiklarna behövde även 

uppfylla kriteriet peer-reviewed för att vara relevanta och tillförlitliga för studien. 

Artiklar på engelska och svenska var med i urvalskriterierna, övriga språk 

exkluderades från sökningen. Det gjordes för att det är endast de språken vi 
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behärskar. Med sökkombinationen och de här första avgränsningarna visade 

sökningen 83 träffar i resultatlistan. 

Nästa steg blev att avgränsa sökningen ytterligare till endast vetenskapliga artiklar 

för att få tillförlitliga källor, därav exkluderades källtyperna tal och presentationer. 

Resultatet gav då 79 träffar.  

Sedan exkluderades artiklar som innehöll följande ämnen från sökningen, då de inte 

ansågs vara relevanta för studien: subtraktion, gymnasieelever, små barn, 

gymnasiematematik, akademiska standarder och årskurs 2. Resultatet efter 

avgränsningarna bestod av 63 träffar.  

I sista steget avgränsades studien till årskurs 4–6, och därför exkluderades 

utbildning för tidig barndom, högre utbildning, efterutbildning, gymnasieutbildning, 

årskurs 1 och årskurs 8. För att ha marginal då internationellt skolsystem inte är 

uppbyggt på samma sätt som det svenska skolsystemet inkluderades årskurs 3 och 7 

i sökningen. Med de här avgränsningarna gav det ett slutresultat på 49 stycken 

träffar i resultatlistan, se bilaga I.  

Titel och abstrakt lästes vilket slutligen resulterade i elva relevanta artiklar. Vi valde 

i det här steget att ändra vår frågeställning till årskurs 3–6 istället då flertalet artiklar 

hade resultat från årskurs 3. De utvalda artiklarna är relevanta för den här SLS:s 

syfte och frågeställningar och utgör där med grunden för studien. I bilaga II framgår 

titel, författare, utgivningsår, land där studien är utförd, årskurs samt 

sammanfattning av artiklarna. 

4.2.2 Sökningar i SwePub och MathEduc 

Sökningar gjordes i de utbildningsbaserade databaserna SwePub och MathEduc men 

ingen relevant forskning påträffades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

4.3 Innehållsanalys 
En innehållsanalys har använts i studien för att systematisk kategorisera innehållet i 

flertalet artiklar för att nå större bredd. I analysmetoden bröts innehållet 

systematiskt ner för att besvara forskningsfrågorna och kategorisera innehållet. 

Analystypen är som tidigare nämnt användbar på bredare studier av textinnehållet 

samt för att hitta ett mönster eller tema i större mängd text (Boreús & Kohl, 2018). 

I första steget lästes valda artiklar för att skapa en överblick om innehållet och 

därefter plockades centrala delar ut som visade varje artikels handling följt av 

gemensamma nyckelord. Det fjärde steget var att sortera data i samtliga artiklar 

efter kategorier som är utformade efter studiens frågeställningar: Hur undervisas 

multiplikationen? och Hur påverkas elevers lärande? Slutligen kunde en förståelse 

för resultatet avläsas som sedan kom att utgöra det centrala i studien (Barajas 

Eriksson, et al. 2013).  

4.3.1 Analys av data  

I analysen har en stor mängd data minskat i volym med hjälp av en innehållsanalys 

för att det ska bli förståeligt och för att identifiera ett mönster. Granskningen och 

analys av data utgick ifrån de begrepp som är utformade efter syfte och 
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frågeställningar. Materialet bearbetades utifrån en innehållsanalys där innehållet 

systematiskt kategoriserades. Med följande metod blev mönstret snabbt tydligt och 

ett gemensamt tema kunde avläsas (Barajas Eriksson, et al. 2013). Metoden är tydlig 

för att den ska kunna genomföras av andra forskare (Denscombe, 2013).  

4.4 Etiska- och kritiska överväganden  
När forskare forskar om samhället är det viktigt att de förhålla sig till etiska 

principer. För att artiklarna ska vara väsentliga behöver de lyda under 

vetenskapsrådets riktlinjer (Denscombe, 2013). Vetenskapsrådet är en myndighet 

som lyder under utbildningsdepartementet och stödjer svensk forsning med 

likvidamedel (Vetenskapsrådet, u.å.)  

Artiklarna har granskats utifrån de fyra vetenskapliga etiska principerna 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet. 1. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda parter om 

forskningens syfte 2. Samtyckeskravet syftar till att studiens medverkare själva får 

bestämma om de vill delta och att de får avbryta när de vill  

3. Konfidentialitetskravet menar att de undersökandes uppgifter inte ska nå ut till 

obehöriga, utan endast till de som genomför studien 4. Nyttjandekravet innebär att 

alla uppgifter som har samlats in till studien endast får användas till den 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

Ingen av studiens artiklar var från Sverige eller Norden vilket kan komma att 

påverka resultatet då det kan finnas kulturella aspekter som skiljer sig åt där bland 

annat skolsystemen och styrdokumenten ser olika ut. En fördel med internationell 

forskning är att det svenska skolsystemet kan lära av andra länder och vilka metoder 

som är hållbara och gynnsamma för att främja elevers lärande inom multiplikation. 
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5 Resultat och Analys 

Inledningsvis presenteras de teoretiska utgångspunkter som framkommer i 

artiklarna, för att sedan analysera resultatet. Vidare besvaras frågeställningarna var 

för sig där undervisningsmetoderna som framgår i artiklarna redogörs följt av hur 

elevers lärande främjas av dem.   

5.1 Teoretiska- och lokala ramverk inom fältet 
Samtliga artiklar har lästs, granskats samt kategoriserats utifrån deras teoretiska- 

och lokala ramverk. De teoretiska ramverk som identifierats är kognitiv- och 

sociokulturellteori. Utöver det identifierades även följande lokala ramverk: språk, 

läroplan och tremetodsschema. 

5.1.1 Lärandeteoretiska ramverk 

Kognitiv teori 

I Swedab, Knotts och Moyer-Packenhams (2004) artikel är fokuset på hur eleverna 

använder tidigare kunskap för att lösa problemlösningar. Tobias och Andreasens 

(2013) artikel undersöker hur bråk utvecklar elevernas multiplikativa resonemang. 

Burns, Ysseldyke, Nelson och Kanivs (2015) artikel upptäcker hur många 

repetitioner det krävs i olika elevgrupper för att behärska multiplikationsfakta med 

ensiffriga tal. Forskarna avläser resultatet med hjälp av kognitiv teori. Elevernas nya 

kunskaper sker genom assimilation då de nya kunskap förs in i ett kognitivt schema 

där grunderna i deras tidigare kunskap redan finns. Elevernas nya kunskap 

tillsammans med den gamla ökar deras förståelse. Skulle de istället lära helt ny 

kunskap eller få ett nytt tankesätt inom ett tidigare kunskapsområde skulle det ske 

genom ackommodation då de nya kunskaperna förs in i ett nytt schema. Resultatet i 

de här artiklarna avläses därför med hjälp av det kognitiva perspektivet (Hwang & 

Nilsson, 2011). 

I Woodwards (2006) artikel ligger fokus på att utveckla automatik i 

matematikkunskap med hjälp av olika metoder. Wong och Evans’ (2007) artikel 

syftar till att få tillbaka kunskaper inom multiplikation som tidigare har 

automatiserats. De innehar samma centrala metod, informationsprocessteorin, 

vilken är en del av den kognitiva utvecklingen. Perspektivet menar att en mental 

utveckling är grunden för att elever ska kunna beskriva och förstå vad som sker när 

information hämtas till hjärnan via sinnesintryck. Intrycken lagras som minnen och 

ska senare kunna användas bland annat vid beslut och problemlösning. Teorin visar 

motsatsen till hur Jean Piaget menade att utvecklingen av tanken lagrades, vilket är 

stegvis (Hwang & Nilsson, 2011). 

Coles’ (2014) artikel undersöker hur symboler och bilder kan representera en 

multiplikation istället för vanliga tal. Det gör han genom att undersöka hur elevers 

multiplikations- och divisionskunskap kan öka med hjälp av representationerna.   

Resultatet analyseras med hjälp av Gattegnos pedagogik för att få en förståelse för 

resultatet. Gattegno tror inte på memorering utan han menar att om människan har 

upplevt något finns det per systematik kvar i vår erfarenhet. Ramverket användes i 

studien för att visa på att när eleverna har fått en rumslig bild av uträkningen finns 

det kvar i deras medvetande istället för att de ska försöka memorera tal. Hans 
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pedagogik är nära sammankopplad med Jean Piagets teori som menar att eleven 

måste tagit sig till en nivå i sin utveckling för att sedan komma vidare till nästa nivå. 

Teorin användes i studien och visar att när eleverna har fått en rumslig bild av 

uträkningen kommer det att finnas kvar i deras medvetande istället för att försöka 

memorera tal (Hwang & Nilsson, 2011).  

Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin menar att vi lär genom sociala interaktioner. Vygotskij 

menar att elever lär med stöd från en mer erfaren person, men att elever ska få 

spänna bågen och prova sin egen förmåga (Hwang & Nilsson, 2011). Eleverna ska 

lära genom att resonera inom räknesättet multiplikation då det kommer att gynna 

dem. Den här formen av resonemang är centralt för att lära sekundär matematik det 

vill säga den matematik som bygger vidare på den grundläggande (Askew, 2018). I 

studien av Zhang, Trussell, Gallegos och Asam (2015) redovisas hur digitala 

applikationer inom matematik hjälper elever att utveckla sina kunskaper i decimaltal 

och multiplikation. Studien använder sig av den sociokulturella teorin genom att 

olika metoder för scaffolding implementeras. Scaffolding innebär att elevers 

inlärning främjas och får stöd, likt en byggnadsställning när man bygger ett hus. När 

huset byggs upp behöver det mycket stöd men när huset är färdigbyggt kan 

byggnadsställningen plockas ner och huset står för sig själv. Enligt den 

sociokulturella teorin fungerar elever på samma vis (Hwang & Nilsson, 2011). 

5.1.2 Lokala ramverk 

Läroplaner som ramverk 

Jiang, Hwang och Cais (2014) studie använder läroplanerna i Kina och Singapore 

för att avläsa resultatet, då deras studie jämförde de två ländernas tillvägagångssätt i 

problemlösningsuppgifter om fart och hastighet. Resultatet presenterades också med 

hjälp av Polyas fyra faser som används vid problemlösning. Faserna syftar till att 

skapa en förståelse och en plan för att lösa problemet, genomföra planen och till sist 

kontrollera resultatet. Vid jämförelse mellan de två olika ländernas resultat är det 

nödvändigt att granska ländernas läroplaner för att förstå varför eleverna använt en 

viss metod. 

Språket 

För att avläsa resultatet i studien av Shanty och Wijaya (2012) användes ett 

teoretiskt ramverk där elever först ska utveckla språket, för att sedan kunna tänka 

och förstå multiplikationssituationer. Studien syftar till att lära elever att förstå 

multiplikationens uppbyggnad genom olika modeller.  

Tremetodsschema 

Fuchangs (2010) studie utgår ifrån att elever använder olika metoder för att 

uppskatta uträkningar i multiplikation. Resultatet avläses med hjälp av ett ramverk 

vilket delar in uppskattningsmetoderna i ett tremetodsschema. Den första metoden 

är algoritm, där eleverna försöker komma så nära svaret som möjligt. Den andra 

metoden är avrundning till närmsta heltal och tredje metoden är faktorisering av 

faktorerna. Schemat användes för att kategorisera de olika metoderna i 



 

 

10 

 

överslagsräkning. Resultatet i studien visar vilka metoder eleverna använder när de 

ska uppskatta en uträkning och hur många elever som använder respektive metod. 

5.2 Undervisningsmetoder i multiplikation  
Här redovisas de olika undervisningsmetoderna som framgår i de elva utvalda 

artiklarna för att få svar på hur matematikundervisningen i årskurs 3–6 kan varieras 

inom multiplikation. I samtliga artiklar framgår olika metoder för undervisningen. 

Det genererar i följande teman: modeller, repetitionsträning, resonemang, praktisk 

undervisning, problemlösningsuppgifter, algoritmer, automatisering och uppdelning 

av tal.  

5.2.1 Modeller  

Askew (2018), Shanty och Wijaya (2012) samt Woodward (2006) granskar 

tallinjens inverkan på elever när de ska lösa uppgifter. En metod som används för att 

lösa ett multiplikationsproblem är den dubbla tallinjen, se figur 1. Det är en tallinje 

där x antal personer redovisas på övre delen av linjen och under linjen adderas två 

när det ökar med en person (Askew, 2018). En liknande metod som användes när 

multiplikationsproblem ska lösas är överhoppsräkning (se figur 2), vilket är en linje 

där elever endast räknar på ovansidan (Shanty & Wijaya, 2012). I Woodwards 

(2006) studie får eleverna använda tallinjen som ett komplement till andra metoder. 

De använder tallinjen på ett liknande sätt som i figur 2, med skillnaden att talen 

mellan varje hopp inte är utskriven. Eleverna räknar också hoppen på tallinjen 

tydligare till exempel att det var sju hopp på tallinjen och fyra steg mellan de sju 

hoppen (4 x 7). 

 

Figur 1. Elevlösning - dubbla tallinjen 

 

 

 

Figur 2. Tallinje 

En fjärde modell som används i de granskade artiklarna är Gattegnos tiotabell, se 

figur 3. Eleverna arbetar med multiplikation och division, talen ökar eller minskar 

med tio gånger (Coles, 2014). I Shanty och Wijayas (2012) studie används 

rektangulära matrismodeller (se figur 4 och 5) och i Woodwards (2006) studie 

används blockmodeller, se figur 6.   
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  Figur 3. Gattegnos tiotabell 

 

 

 
 

Figur 4. Rektangulär matrismodell    Figur 5. Rektangulär matrismodell 

 

Figur 6. Blockmodeller 

En annan typ av matrismodell som tillämpas är när eleverna praktiskt sår fröer i 

rader och kolumner. Eleverna gör till exempel fyra rader i jorden och sår tolv fröer i 

varje rad och ska på så vis multiplicera ihop hur många fröer de använder sig av 

(Swedab et al. 2004). Den sista modellen som identifieras är förhållandetabellen. En 

förhållandetabell är i Askews (2018) studie en tabell som är uppdelade i två 

kolumner. I ena kolumnen skrivs exempelvis antalet spindlar och i andra kolumnen 

antalet skor spindlarna behöver, det vill säga förhållandet mellan de två variablerna. 

Till exempel två spindlar har tillsammans 16 skor (Askew, 2018). 

5.2.2 Repetitionsträning 

Wong och Evans’ (2007) använder ett multiplikationsprogram vars syfte är att 

förbättra och återfå elevers grundläggande multiplikationskunskaper som tidigare 

har automatiserats. Två klasser utför övningarna med papper och penna och två 

klasser utför det på datorer. Det väsentliga i studien är antalet rätta svar under en 

minut och därför behöver det ske genom automatik. Studiens design framgår i figur 

7.  
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 Figur 7. Studiens design 

5.2.3 Resonemang 

I Swedab et al. (2004) och Askews (2018) uppgifter utgör resonemangsförmågan en 

central del. Det gemensamma för studierna är att eleverna tilldelas uppgifter där de 

tillsammans ska diskutera och komma fram till en lösning. Det ger eleverna 

möjlighet att föra varandras resonemang framåt och på så sätt också lär av varandra 

(Swedab et al. 2004; Askew, 2018).  

5.2.4 Praktisk undervisning  

Swedab et al. (2004) motiverar eleverna till att använda multiplikation genom 

trädgårdsarbete där multiplikation involveras i ett praktiskt sammanhang. Eleverna 

får färdiga instruktioner av vad de ska räkna ut i grupper för att hjälpa Mr. Green 

Thumb’s att plantera frö i hans trädgård, följt av att enskilt lösa 

problemlösningsuppgifterna som skulle redovisas i ett individuellt brev. Metoden 

som används i uppgifterna är att praktisera array-model i praktiken. Modellen är en 

gruppering av tal som framgår genom rader och kolumner, se figur 8.  

 

 

 

 

  

Figur 8. Elevlösningar Arrays of 60 

I Shanty och Wijayas (2012) studie arbetar eleverna praktiskt i helklass med tre 

olika steg för att bygga på deras multiplikationskunskap. De räknar antalet ägg, 

vilka projekteras på tavlan längst fram i klassrummet. Först adderas äggen ett och 

ett för att få fram hur många ägg det är totalt. Därefter byggs metoden på med att 

räkna dem rad för rad som en överhoppsräkning till exempel 5,10,15 och så vidare. 

Slutligen multipliceras en rad och en kolumn för att få fram det totala antalet ägg. 

5.2.5 Problemlösningsuppgifter  

Aritmetiska tillvägagångsätt är den metod flest elever i Kina och Singapore väljer 

att använda vid problemlösningsuppgifter, exempelvis användes det aritmetiska 
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tillvägagångsättet faktorisering när eleverna ska räkna uppgifter med multiplicering 

(Jiang et al. 2014). Kinesiska elever väljer i högre grad algebraiska tillvägagångsätt 

som metod vid problemlösning, än singaporian elever för den här metoden 

förespråkas i högre grad i den kinesiska läroplanen jämfört med läroplanen i 

Singapore (Jiang et al. 2014). I Swedab et al. (2009) arbetar eleverna med 

problemlösningsuppgifter i verkliga sammanhang för att eleverna ska bli motiverade 

till att lösa uppgifterna.  

5.2.6 Algoritmer 

Fuchang (2012), Zhangs et al. (2015) och Woodward (2006) använder algoritmer 

som en av flera metoder för att eleverna ska klara uppgifterna. Woodward (2006) 

använde algoritmer för att multiplikation med större tal ska kunna utföras, och för 

att eleverna ska ges tillfälle att göra många repetitioner. I Zhangs et al. (2015) studie 

används algoritmer som en metod för att dela upp multiplikationen i olika talsorter. 

För att effektivisera tiden skrivs algoritmer digitalt på en lärplatta.  

5.2.7 Automatisering  

Det finns två centrala metoder för att utveckla automatik inom matematik. För det 

första hur elever tillämpar och ser samband mellan olika metoder för att lära sig 

matematik. För det andra hur elever använder tidsbestämda övningar (Woodward, 

2006). Burns et al. (2014) använder ett databaserat program i multiplikation som 

syftar till att eleverna ska klara olika nivåer med multiplikationstal på en angiven 

tid. Klarar eleverna nivån går de vidare till nästa nivå (Burns et al. 2014). Genom de 

här metoderna ges eleverna möjlighet att automatisera kunskapen (Burns et al. 

2014; Woodward, 2006). Eleverna i Wong och Evans’ (2017) studie får använda ett 

datorprogram för att få tillbaka tidigare automatiserad kunskap i form av 

multiplikationstabellen 0–10.  

5.2.8 Uppdelning av tal 

En elevgrupp i Woodwards (2006) studie ges möjlighet att använda olika metoder 

vid grundläggande multiplikationskunskap. En av metoderna är att använda en typ 

av faktorisering. Följande faktorisering innebär att en av faktorerna delas upp, 

exempelvis 40 x 4 = 40 x 2 x 2.  

Innan elever lär sig multiplikation är upprepad addition ett första steg. I Tobias och 

Andreasens (2013) studie får eleverna träna på att addera ihop bråktal för att sedan 

förstå hur de istället kan multipliceras. Den ena metoden bygger vidare på den 

föregående vilket skapar en större förståelse för dem.  

5.3 Elevers lärande kopplat till undervisningsmetoderna  
Nedan presenteras hur elevers lärande främjas av undervisningsmetoderna som 

finns beskrivna under 5.2. Avsnittet delas in efter följande kategorier: modeller, 

repetitionsträning, resonemang, praktisk undervisning, problemlösningsuppgifter, 

algoritmer, automatisering och uppdelning av tal.  

5.3.1 Modeller 

När elever ska lära sig ny kunskap är matriser ett bra verktyg och ibland nödvändigt 

för att de ska förstå den nya kunskapen, menar Coles (2014). I hans studie används 
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Gattegnos tiotabell som möjliggör för eleverna att använda multiplikation och 

division utan att tidigare ha arbetat med det.  

Askew (2018), Shanty och Wijaya (2012), Woodward (2006) samt Swedab et al. 

(2004) menar att modeller av olika karaktär ökar elevers visuella förståelse. Med 

hjälp av tallinjen får elever möjlighet att visuellt se hur de kan tänka, till exempel 

hur de kan hoppa trehopp på tallinjen (Shanty & Wijaya, 2012). När tallinjen 

användes som komplement till andra metoder ökar förståelsen vid grundläggande 

multiplikationskunskap (Woodward, 2006). Den dubbla tallinjen ger elever en 

möjlig metod att arbeta med tvåans multiplikationstabell (Askew, 2018). 

Blockmatriser och rektangulära matrismodeller användes för att få en rumslig och 

visuell förståelse för multiplikationskunskap (Woodward, 2006; Shanty & Wijaya, 

2012). En förhållandetabell ökar elevernas visuella förståelse för att ser hur talen 

växer, likt tallinjen (Askew, 2018). 

5.3.2 Repetitionsträning 

Grundläggande multiplikationskunskaper är väsentligt för vidare utveckling inom 

matematik. Det utgör grunden för att lära flersiffrig multiplikation. För att elever 

ska ha en förståelse för problemlösningsuppgifter behöver de återfå grundläggande 

kunskap. De elevgrupper där testerna genomförs på dator visar en stor förbättring av 

multiplikationskunskap, medan de som utför testet på papper inte visar lika stor 

förbättring (Wong & Evans, 2007). 

5.3.3 Resonemang 

Resonemangsförmåga behöver föras in i undervisningen för att ge en djupare 

förståelse för multiplikationsuppgifter då elever ges möjlighet att reflektera över 

dem. Elever kan resonera i par för att utveckla varandras resonemangsförmåga 

(Askew, 2018). Att stödja elever i att resonera inom multiplikation i primär 

matematik, det vill säga grundläggande matematik, anser både Swedab et al. (2004) 

och Askew (2018) vara av största vikt för att vidare förstå sekundär matematik.  

När elever ställs inför praktiska undersökningsmetoder är multiplikativt resonemang 

till gagn för förbättring av multiplikationskunskaper. Eleverna får då utveckla sina 

metoder och tillvägagångssätt för att hitta nya vägar att förstå problem inom 

multiplikation (Swedab et al. 2004).  

5.3.4 Praktisk undervisning 

När elever arbetar med praktiska undersökningar motiveras de att tänka i högre 

nivåer än tidigare och användbara mönster blir uppenbara. När elever planterar fröer 

i rader och kolumner ökar deras förståelse för kolumn- och radräkning. Elever 

skapar en djupare förståelse för multiplikation då de kan faktorisera på ett mer 

systematisk och strategiskt sätt när mönstret blir uppenbart, och de får se det visuellt 

(Swedab et al. 2004). För att få en rumslig förståelse för multiplikation kan elever 

använda sig av rektangulära matrismodeller som de kan använda i praktiken, se 

figur 4 och 5 (Shanty & Wijaya, 2012).  
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5.3.5 Problemlösningsuppgifter  

Studierna av Jiang et al. (2014), Fuchang (2010), Swedab et al. (2004) och Askew 

(2018) genomsyras av problemlösning med olika metoder och tillvägagångssätt. Det 

finns inte några metoder som är bättre än någon annan i problemlösning. Det viktiga 

är att eleverna får upptäcka metoder på egen hand. Lärare ska inte välja specifika 

metoder till elever utan ge möjligheten till olika alternativa metoder. Problem är 

också lättare att se visuellt än att höra muntligt, då det är lättare att sortera ut vad 

som är viktigt i problemet om du själv får se det (Fuchang, 2010). Problemlösning 

kan utveckla elever som är högpresterande i multiplikation om de får olika metoder 

för att lösa problemen med (Jiang et al. 2014).  

Aritmetiska tillvägagångsätt underlättar memoreringen av talen i huvudet och kan 

även delas upp i olika talsorter vilket resulterar i att elever snabbare kommer fram 

till rätt svar (Fuchang, 2010). Problemlösning är för de flesta elever ett svårare 

moment i multiplikation och därför får eleverna tillsammans resonera om de 

problem de ställs inför. Det görs för att öka multiplikativt resonerade och deras 

kunskaper inom multiplikation (Swedab et al. 2004; Askew, 2018).  

5.3.6 Algoritmer 

I Woodwards (2006), Fuchangs (2010) och Zhangs el at. (2015) studie använder 

elever algoritmer för att öka deras förståelse och även för att räkna flera repetitioner 

av multiplikationer med en- eller flersiffriga tal. När en multiplikation ses visuellt är 

algoritmer en gynnsam metod att använda eftersom uträkningen då kan skrivas ned 

(Fuchang, 2010).  

Algoritmer används även för att ge större förståelse för de olika talsorterna. Mycket 

tid läggs på att skriva algoritmer varpå en lärplatta kan vara till stor hjälp. Genom 

att få algoritmer digitalt kan energin och tiden läggas på att göra beräkningar istället 

för att skriva algoritmer (Zhang et al. 2015; Fuchang, 2010). 

5.3.7 Automatisering  

Både hur elever tillämpar och ser samband mellan olika metoder för att lära 

multiplikation och hur de använder tidsbestämda övningar behövs för att dem ska 

utveckla automatiserad grundkunskap i multiplikation (Woodward, 2006). För att 

bemästra avancerade multiplikationsproblem behövs grundläggande och flytande 

kunskaper inom matematik. Automatisering och repetition av 

multiplikationstabellen är därför centralt för lärande. Elever med svårigheter och 

yngre elever behöver mer repetitionsträning än äldre elever och de som är starkare 

inom multiplikation (Burnes et al. 2014). Wong och Evans’ (2017) studie visar att 

det går att återfå multiplikationskunskaperna genom datorprogrammet.  

5.3.8 Uppdelning av tal 

Uppdelning av tal eller faktorisering är en bra metod vid problemlösning i 

multiplikation. Elever som använder uppdelningsmetoden får ett bättre resultat än 

elevgrupper som inte använder sig av metoden (Jiang et al. 2014). För att använda 

sig av faktorisering behöver elever grundläggande kunskaper hur ett tal kan brytas 

ner i mindre procedurer. En applikation på en lärplatta kan hjälpa till att öka 

förståelsen för den processen, se figur 9 (Zhang et al. 2015). 
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Figur 9. Digital algoritm 

Det är väsentligt att elever har förståelse för att multiplikation kan ses som en 

upprepad addition. Kan elever lösa tillvägagångssättet inom addition när de ska lösa 

uppgifter som kräver ett multiplikativt resonemang underlättar det för deras 

förståelse. Lärare kan enklare vägleda elever att vidareutveckla metoder inom 

multiplikation genom att de använder sitt tänkande inom addition som en grund för 

förståelsen (Tobias & Andreasen, 2013). 
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6 Diskussion 

Här kommer metoden att kritiskt granskas och belysa för- och nackdelar. Resultatet 

kommer sedan att diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Till sist 

kommer vi att ge förslag på vidare forskning inom området.  

6.1 Metoddiskussion 
Vi valde en systematisk litteraturstudie för vi ville sammanställa tidigare forskning 

inom området för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Vi ville nå bredd 

istället för djup. Nackdelen med att studien endast grundar sig i tidigare forskning är 

att det enklare kan råda missförstånd och misstolkningar då följdfrågor och fler 

förklaringar inte är möjliga. Eftersom artiklarna är skrivna på engelska, som inte är 

vårt modersmål, kan tolkningar ha gjorts i större utsträckning än om artiklarna hade 

varit på svenska.  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar togs flera begrepp ut som sedan 

konkretiserades för att de inte ska vara tolkningsbara utan ge rätt förståelse till 

sammanhanget. Databassökningar gjordes i flera utbildningsrelaterade databaser 

men vi fann endast relevant data i databasen ERIC. Det kan möjligen vara en 

svaghet att data bara har inhämtats från en databas än om det hade till exempel 

funnits artiklar om ämnet i SwePub som också hade gett ett svenskt perspektiv. 

Studien är nu bara riktad mot internationell forskning.  

Vi anser att metoder inom multiplikation aldrig blir inaktuella om de en gång anses 

vara gynnsamma och därför valde vi sökningar som var upp till 15 år gamla. Vi 

angränsade sökningarna till det tidsspannet för att inte få för många sökträffar En 

annan svaghet som kan finnas är att flera artiklar kan ha missats i sökningen för att 

sökorden i sökningen kan ha varit felaktiga eller att lämpliga sökord inte tagits med. 

Hade fler än elva artiklar använts i studien hade omfattningen på studien kunnat bli 

större och lett till bredare och mer trovärdigt resultat. Studiens omfång har 

begränsats till elva artiklar för att hinna behandla innehållet inom angiven tidsram 

för arbetes gång.  

Styrkorna som finns med studien är att multiplikation är ett brett ämne och det finns 

mycket publicerad forskning vilket har gett många träffar i sökningen. Det har 

resulterat i att det har funnits ett bra underlag till studien. Studien är både trovärdig 

och tillförlitlig då artiklarna är peer-reviewed och att den skulle kunna göras om av 

andra forskare och få samma resultat. Flera artiklar inkluderade årskurser både från 

låg- och mellanstadiet i sina undersökningar därför var det bra att vi utökade 

sökkriterierna. En fördel har också varit att vi är två personer som har bidragit till 

den här SLS och har på så vis kunnat diskutera och resonera om de lästa artiklarna. 

Det i sin tur tror vi ger ett bättre slutresultat än om studien hade gjorts individuellt.  

För att bryta ner och analysera resultatet användes en innehållsanalys. Vi utgick 

ifrån frågeställningarna för att tematisera och bryta ner artiklarna. De olika teorierna 

och ramverken var en vägledning när resultatet skulle urskiljas då vi fick en bild 

över vilka utgångspunkter forskarna har haft. Samtliga steg i innehållsanalysen 

underlättade nedbrytningen och analysen av resultatet.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Det kan endast dras generella slutsatser av att elevers lärande främjas i 

multiplikation då den tidigare forskningen inte har fokuserat på specifika 

elevgrupper. Lärare behöver variera undervisningsmetoder i multiplikation för att 

främja elevers lärande. Tidigare forskning visar också att elever lär olika och 

metoderna från resultatet bör prövas för att ge elever underlag att applicera rätt 

metod till rätt problem. Om lärare använder olika undervisningsmetoder i 

multiplikation ökar chanserna för att nå varje enskild elev och ge en balans i deras 

utveckling. Det är väsentligt för elever att ha en förståelse för multiplikation och att 

de kan applicera det i olika sammanhang då det är ett av de fyra räknesätten.  

Undervisningsmetoderna i studien präglas av individuellt- och grupparbete, 

experimenterande och laborativt kopplat till olika innehåll och arbetssätt vilket visar 

att om lärare använder olika metoder i undervisningen kommer de nå fler elever. 

Elever har inte bara olika behov, utan även olika förutsättningar som inte går att 

bortse från. Tidigare forskning visar att undervisningen i multiplikation ska varieras 

för att elevers kunskap ska tillgodoses och för att de ska få bredare kunskap inom 

multiplikation.  

I inledningen framgår det att den erfarenheten vi besitter visar att många lärare 

väljer att använda multiplikationstabellen vid inlärning av multiplikation. Studien 

visar dock att lärare inte kan bortse från automatiserandet av multiplikationstabellen 

utan att det ska finnas kvar som ett komplement till de andra metoder. Det är 

centralt för lärande att kunna automatisera och repetera multiplikationstabellen. 

Elever kan återfå de multiplikationskunskaper som tidigare har automatiserats och 

är därmed av högt värde för lärare att arbeta med i undervisningen. Det går inte att 

bortse från att variera undervisningen inom multiplikation då det ger elever bättre 

förutsättning för lärande vilket är högst väsentligt för skolverksamheten.  

Våra erfarenheter från skolverksamheten visar även att matematikundervisningen i 

många fall är för starkt reglerad av läroboken. När lärare ska sätta sig in i nytt 

material som ska främja elevers lärande, går viktiga timmar till spillo vilket kan 

göra att de fortsätter att använda sig av läroboken. Det är därför relevant för lärare 

att ta del av resultatet av studien då undervisningsmetoder som främjar elevers 

lärande framgår.   

En nackdel med resultatet är att det kan vara en svårighet för lärare att urskilja och 

selektera vilka metoder de ska använda vid vilka tillfällen då resultatet endast visar 

att metoderna främjar elevers lärande. En metod kan därför användas vid fel tillfälle 

och i fel ordning. Studien tar nämligen inte upp om metoderna bygger på varandra 

eller i så fall vilken ordning de ska presenteras för elever.  

Avslutningsvis kan vi dra generella slutsatser från resultatet som kan appliceras ute i 

klassrumsundervisningen för att främja elevers lärande i multiplikation.  

6.3 Vidare forskning  
Studien har bidragit till att hitta alternativa metoder istället för att endast 

automatisera multiplikationstabellen i undervisningen. Flera olika 

undervisningsmetoder och hur de främjar elevers lärande har identifierats. 
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Resultatet i studien är användbart för lärare men det är en liten del i ett stort 

forskningsfält. Det skulle vara intressant att forska vidare inom området med fokus 

på en specifik elevgrupp, för att kunna individualisera undervisningen ytterligare.   

Den här SLS har fokuserat på bland annat hur elevers lärande främjas om 

undervisningen varieras i multiplikation. I vidare forskning kan även perspektivet 

förskjutas till att fokusera på hur läraren kan bli säkrare i multiplikation för att 

undvika den traditionella undervisningen.  

Till sist hade det varit en dimension intressantare att inte bara ha ett internationellt 

perspektiv i studien utan också ett svenskt perspektiv för att kunna relaterade till det 

svenska skolsystemet och elever från Sverige. 
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8.1 Bilaga I 
Tabell 1.  Sökschemat från ERIC 
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Sökord Avgränsningar Sökträffar Utvalda 

referenser 

Publikations 

typ 

ERIC 

2019-11-18 

 

(MAINSUBJECT

.EXACT ("Mass 

Instruction") OR 

MAINSUBJECT.
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("Educational 
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MAINSUBJECT.
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("Teaching 

Models") OR 

MAINSUBJECT.

EXACT 

("Teaching 

Methods") OR 

MAINSUBJECT.

EXACT 

("Learning 

Strategies") OR 

MAINSUBJECT.

EXACT ("Class 

Organization"))  

 

AND  

 

MAINSUBJECT.

EXACT("Multipli

cation") 

 

AND 

lv("elementary 

education") AND 

(stype.exact("Sch

olarly Journals") 

NOT 

subt.exact("secon

dary school 

mathematics" OR 

"subtraction" OR 

"grade 8" OR 

"young children" 

OR "academic 

standards" OR 

"grade 2") NOT 

edlevel.exact("Ea

rly Childhood 

Education" OR 

"Higher 

Education" OR 

"Postsecondary 

Education" OR 

"Grade 1" OR 

"Grade 8") AND 

PEER(yes)) 

 

Publication date: 

2004-2019 

 

  

49 Askew, M. 

(2018) 

 

Burns, M. K., 

Ysseldyke, J., 

Nelson, P. M., 

& Kaniv, R. 

(2014) 

 

Coles, A. (2014) 

 

Fuchang, L. 
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Jiang, C., 

Hwang, S., Cai, 

J. (2014)  

 
Shanty, N. O., 

Wijaya, S. 

(2012) 

 

Swedab, J. 

R., Knotts, L. 

A., Moyer-

Packenham, P. 

S. (2004) 

 

Tobias, J. M., 

Andreasen, J. B. 
(2013) 

 

Wong, M., 

Evans, D. 

(2007) 

 

Woodward, J. 

(2006)  

 

Zhang, M., 

Trussell, R. P., 

Vetenskapliga 

artiklar 
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8.2 Bilaga II  
Tabell 2. De elva utvalda artiklarna 

Artikel Författare  År Land Årskurs/ 

ålder 

Sammanfattning  

Mr. Green 

thumb’s Garden 

 

Swedab, J. 

R., Knotts, L. 

A., Moyer-

Packenham, 

P. S. 

 

2004 

 

USA Årskurs 3 Eleverna får brev från Mr. Green 

Thumb’s Garden och ska lösa 

uppgifterna genom att resonera med 

varandra. De ska använda en 

matrismodell för att så fröna.   

Developing 

Automaticity in 

Multiplication 

Facts: Integrating 

Strategy 

Instruction with 

Timed Practice 

Drills 

Woodward, 

J. 

 

2006 USA Årskurs 4 Elevgrupper använder olika typer av 

metoder för att utveckla automatik i 

matematik-kunskap. Teorin i artikeln 

visar motsatsen till hur Jean Piaget 

menade att utvecklingen av tanken 

lagrades, vilket är stegvis. Resultatet 

visade sig att de elever som får använda 

flera metoder lättare automatiserar 

matematik-kunskap. 

Number of 

Repetitions 

Required to 

Retain Single-

Digit 

Multiplication 

Math Facts for 

Elementary 

Students 

 
 

Burns, M. K., 

Ysseldyke, J., 

Nelson, P. M.  

& Kaniv, R. 

2014 

 

USA Årskurs 3-5 Artikeln upptäcker hur många 

repetitioner det krävs i olika elevgrupper 

för att behärska multiplikationsfakta med 

enkelsiffriga tal. Resultatet avläses med 

hjälp av kognitiv teori. Elevernas nya 

kunskaper sker genom assimilation då 

deras nya kunskap förs in i ett kognitivt 

schema där grunderna i deras tidigare 

kunskap redan finns. 

Chinese and 

Singaporean 

Sixth-Grade 

Students' 

Strategies for 

Solving 

Problems about 

Speed 

Jiang, C., 

Hwang, S. 

& Cai, J. 

2014 

 

Kina 

& 

Singa

pore 

 

Årskurs 6 Problemlösningsförmågan jämförs 

mellan elever från Kina och Singapore. 

Resultatet analyseras med hjälp av 

ländernas olika läroplaner. Eleverna från 

Kina använde i större utsträckning av 

algebra vid problemlösning och det 

visade sig att de eleverna hade lättare att 

lösa problemen i studien.  

Gallegos, B. & 

Asam, R. R. 

(2015) 
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Using Math Apps 

for Improving 

Student 

Learning: An 

Exploratory 

Study in an 

Inclusive Fourth 

Grade Classroom 

Zhang, M., 

Trussell, R. P., 

Gallegos, B. & 

Asam, R. R. 

 

2015 

 

USA Årskurs 4 Studien undersöker hur en applikation på 

en lärplatta kan stödja olika elevgrupper i 

algoritmräkning. Resultatet analyserades 

med hjälp av Scaffoldning. Det visade 

sig att elever med matematiksvårigheter 

fick ett bättre resultat när de använde sig 

av applikationen än när de inte gjorde 

det. 

Transitional 

Devices 

Coles, A. 

 

2014 

 

Storbr

itanni

en 

 

Ålder 4–11  Eleverna multiplicera och dividera med 

10. Till sin hjälp fick de använda sig av 

Gattegnos tiotabell. Gattegnos pedagogik 

är nära sammankopplad med Piagets 

teori om ackommodation. Perspektivet i 

den här studien förhöll sig därför till 

Piagets teori och resultatet visade att 

elevers tidigare kunskap kan byggas på 

med ny kunskap om de får rätt stöd. 

Rectangular 

Array Model 

Supporting 

Students’ Spatial 

Structuring in 

Learning 

Multiplication 

Shanty, N. 

O., Wijaya S. 

 

2012  

 

 

Nya 

Guine

a 

Ålder 10-

11 

Studien fokuserar på hur olika 

rektangulära matrismodeller kan öka 

elevers visuella förståelse för 

multiplikation. För att förstå 

multiplikationens förhållande till andra 

räknesätt måste eleverna först förstå 

språket. Därför visade resultatet att 

genom att använda olika matriser ökade 

elevers multiplikativa tänkade.  

Developing 

Multiplicative 

Thinking from 

Additive 

Reasoning 

Tobias, J. M., 

Andreasen, J. 

B. 

 

2013 USA  Grundskole

ålder  

Elever får träna på att addera ihop bråktal 

för att skapa en förståelse för hur de 

sedan istället kan multipliceras. 

Improving Basic 

Multiplication 

Fact Recall for 

Primary School 

Students 

Wong, M., 

Evans, D. 

 

2007 Austr

alien 

Årskurs 5 Eleverna får göra tester för att få tillbaka 

multiplikationskunskap som de tidigare 

har automatiserat koppla till 0–10:ans 

multiplikationstabell.  

Computational 

Estimation 

Performance on 
Whole-Number 

Multiplication by 

Third- and Fifth-

Grade Chinese 

Students 

Fuchang, L. 2010 Kina Årskurs 3 

& 5 

Studie bygger på att elever använder 

olika metoder för att uppskatta 

uträkningar i multiplikation både 
muntligt och visuellt. Resultatet avläses 

med hjälp av ett ramverk vilket delar in 

uppskattningsmetoderna i ett 

tremetodsschema. Resultatet visade att 

eleverna hade lättare att uppskatta 

uträkningar i multiplikation när de fick se 

de visuellt än höra de muntligt. 
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Multiplicative 

Reasoning 

Teaching 

Primary Pupils in 

Ways That Focus 

on Functional 

Relations 

Askew, M. 

 

2018 Engla

nd 

 

 

 

 

 

 

Årskurs 2 

& 4 

En av klasserna får arbeta med dubbla 

tallinjen och den andra arbetar med 

förhållandetabell för tydligare se 

relationerna visuellt.  
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