
Träna multiplikationstabellerna… på ett lite roligare sätt. 

Många av oss har fått lära oss att rabbla eller ”nöta” in 

multiplikationstabellerna. Det fungerar för många samtidigt som det inte 

känns så lustfyllt för en del. Här kommer några tips på hur man kan göra för 

att träna multiplikationstabellerna på andra sätt. 

Glöm inte av att en kompis även kan vara mamma, pappa eller varför inte 

mor- och farföräldrar! 

 

 

 

Stress 

Du behöver en kortlek och en kompis att spela mot. 

 Ta bort alla klädda kort ur leken. 

 Esset representerar talet ett. 

 Dela upp korten som är kvar i leken mellan er. 

 Ni drar samtidigt upp var sitt kort och lägger upp dem mellan er. Dessa två 

tal (faktorer) ska sedan multipliceras med varandra. Den som först säger 

rätt produkt får ett par. 

Fortsätt så tills korten i leken är slut. Den som fått flest par vinner. 

 En utmaning kan vara att låta även de klädda korten vara kvar (11:ans, 

12:ans tabeller) 

 

 

 

 

 

 



Fartträna varandra 

Du behöver en kortlek och en kompis. 

 Plocka bort de klädda korten ur leken.  

 Esset representerar talet ett. 

 En av er tar upp två kort och tittar på dessa. Därefter vänder du korten mot 

din kompis som ska säga produkten. Fortsätt sedan med två nya kort. 

När korten är slut, byt plats och låt den andre vara den som vänder upp 

korten. 

 

 

 

 

Snabbprodukt 

Du behöver en kortlek och en kompis. 

 Bestäm vilken tabell ni ska träna. 

 Om ni vill träna tabell 1-10 tar ni bort de klädda korten. 

 Blanda korten väl och lägg dem med baksidan upp på bordet. 

 Lägg upp ett kort. Den som först säger produkten i den tabell som ska övas 

vinner kortet.  

Ex. Ni har valt 2:ans tabell. Kortet ni vänder upp är en 3:a. Produkten är då 

6 (2x3). 

 Den av er som har flest kort när korthögen är slut vinner! 

 

 

 

 

 



Vill man använda datorn för att träna tabellerna finns här lite tips på 
sidor att använda: 

www.mult.se 

Tävla mot dig själv och andra. 

 

www.iml.umu.se/kurser/svalan/Svalan2b/uppgifter/matte/multiplikation/multiplik

ation.htm 

Välj den tabell du vill träna. 

 

www.kunskapsstjarnan.se 

Här kan du träna på de flesta skolämnen. För multiplikationsträning, gå in på 

matte och klicka dig vidare. 

 

www.multiplication.com/flashgames/KnightFlight.htm 

Hjälp en knekt över muren genom att öva en tabell i taget. 

 

På Ipaden kan du tex använda dig av följande gratis-appar för att 
träna multiplikation: 

Nomp 

Här skapar du en inloggning som är gratis. Du kan träna multiplikation men även 

andra räknesätt. Du väljer själv vilken svårighetsgrad du vill ha när du övar. 

 

Math- multiplikationstabellen Free 

Välj en tabell att öva på. Korta instruktioner på engelska. 

 

Kids Math Feud KMF 

Instruktioner på lätt engelska. Du kan välja tabell att öva på, om uppgifterna ska 

komma slumpmässigt mm. 
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