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Sammanfattning:   
 

Syfte med mitt examensarbete är att undersöka om talradsmetoden hjälper elever med att 

förbättra sin grundläggande matematik och om elever med svårigheter i matematik får bättre 

resultat efter undervisning i talradsmetoden . För att undersöka detta har jag genomfört ett 

undervisningsförsök i en klass där eleverna delades in i två grupper. Den ena fick 

undervisning i talradsmetoden av mig, medan den andra fick undervisning av den ordinarie 

läraren. Resultaten visade att eleverna som fått undervisning i talradsmetoden gick fram mer 

än eleverna i referensklassen.  
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1 INLEDNING 
 

 

Under mina år på lärarutbildningen har jag insett att det är viktigt för elever ha en bra 

taluppfattning för att kunna bli duktiga på matematik. Det finns många olika åsikter om hur 

man ska få eleverna att utveckla sin taluppfattning. Därför är det viktigt för mig att jag sätter 

mig in i vad det finns för olika uppfattningar kring detta och hur jag som blivande lärare kan 

undervisa mina elever på bästa sätt. 

Både media och Skolverket har de senaste åren skrivit om att svenska elever blir sämre och 

sämre i matematik (Skolverket, 2008). Som blivande lärare är det intressant för mig att veta 

vad jag kan göra för att få upp resultaten. Talradsmetoden går ut på att lära eleverna att ha en 

mental talrad. Det uppnås genom att jobba med siffror, ramsräkning, göra hopp i talraden och 

att bli säkra på talets grannar. I boken Så erövrar barn matematiken står det att 

talradsmetoden går ut på att göra eleverna förtrogna med tal som siffror och att de ska kunna 

lösa aritmetikuppgifter på ett varierat sätt där förståelsen alltid kommer i första hand 

(Johansson & Wirth, 2007).  

Många kommuner i Sverige satsar just nu på matematik. På Sveriges kommuner och landsting 

hemsida (www.skl.se) kan man läsa om denna satsning. De vill att kunskapsnivån i matematik 

ska öka tills PISA 2015. PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad 

utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas 

förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. 

Studien genomförs var tredje år. Ett av målen är att eleverna ska bli bättre på de fyra 

räknesätten; de räknesätt jag inriktar mig på är huvudräkning i subtraktion och addition. I Lgr 

11 står det att eleverna ska bli förtrogna med grundläggande matematiska begrepp och deras 

användbarhet (Skolverket, 2011).  

Syftet med denna studie är att jämföra mateamtikfärdigheterna i en klass. Ena delen av 

klassen kommer jag undervisa med hjälp av talradsmetoden medans den andra halvan 

kommer vara kontrollgrupp. Under två veckor kommer denna studie hålla på. Mycket av 

undervisningen kommer att vara förskoleinspirerat pågrund av att de inte har hunnit börja 

arbeta med matematik än. Undervisningen kommer att vara lekfull och genom det hoppas jag 

kunna se om eleverna i försöksgruppen kommer att ha utvecklat sina matematiska färdigheter 

efter min undervisning.  
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1.1 Bakgrund 

 

 

De senaste åren har det varit stort fokus på svenska elevers resultat i matematik. I de senaste 

TIMSS undersökningarna tappar svenska elever mot elever i andra EU/OECD länder 

(Skolverket, 2011). TIMSS är en internationell studie som organiseras av IEA. Studien 

undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8. I 

TIMSS deltar länder från hela världen och studien genomförs vart fjärde år.  Både Sveriges 

kommuner och Skolverket satsar på att förbättra resultaten. I stora drag finns det två olika 

uppfattningar hur man ska lära ut matematik i skolan. En som är bredare och fokuserar på 

matematik som ett språk och problemlösning (Löwing, 2008) och en som inriktar sig på 

talserier och siffror (Johansson & Wirth, 2007).  Johansson och Wirth (2007) har skrivit att 

talradsmetoden är en bortglömd metod i dagens skola. De menar att talradsmetoden är 

grunden till att elever utvecklar sina matematiska kunskaper. Man fokusera på att eleverna ska 

bygga upp en mental talrad genom att arbeta med ramsräkning både fram- och baklänges, med 

siffror, med att göra hopp i talraden och bli säkra på talens grannar. När man börjar skolan 

som elev har man olika förkunskaper i matematik. Det är viktigt som pedagog att alla barn får 

en bra taluppfattning, som innebär att eleverna förstår hur tal är uppbyggda samt deras 

egenskaper (Löwing, 2008).   

Enligt Löwing och Kilborn (2002) är grundläggande taluppfattning att eleverna behärskar 

talens ordning och dess grannar, positionssystemet, räknelagar, dela upp tal och kunna avgöra 

talets storlek.  Enligt Johansson och Wirth (2007) är ramsräkning och sifferkunskap 

baskunskapen för att få bra taluppfattning. I min studie kommer jag att fokusera på 

talradsmetoden och strategier för addition och subtraktion.  

Det centrala innehållet i årskurserna 1-3 är, enligt Matematik Lgr 11, att undervisningen i 

matematik på lågstadiet fokuserar på att eleverna ska förstå talsystemet med naturliga tal, tal i 

bråkform och de fyra räknesätten.  Elever ska tränas på att använda metoder på ett 

självständigt sätt, så att de kan avgöra om de räknar ut en räkneuppgift på rätt sätt eller inte. 

Jag kommer att fokusera på att eleverna ska bli duktiga på ramsräkning både framåt och bakåt 

och sifferkunskap. För att kunna se om talradmetoden fungerar kommer jag vara i en etta med 

24 elever. Jag kommer att dela upp klassen i två delar. I ena delen har jag undervisning ett 

antal gånger, medan den andra har ”vanlig” undervisning. För att se om det blir någon 

utveckling så gör jag ett test med alla elever innan jag sätter igång med min undervisning. Det 

svåra är att de har precis börjat i ettan och deras kunskaper i matematik är låga. De har inte 

gått in på att skriva siffror, inte heller på och addition och subtraktion.  
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

Med termerna taluppfattning eller talbegrepp avses olika basfärdigheter som barn behöver för 

att behärska matematik. För att kunna mer avancerad matematik är det bra om man är duktig 

på dessa basfärdigheter.   

 

I boken Så erövrar barn matematiken (Johansson & Wirth, 2007) står det om fem 

basfärdigheter.  

1. Spontan antalsuppfattning är när man med ett ögonkast kan urskilja hur många saker 

som är framför sig utan att räkna. Det är något man kan redan som liten. Som vuxen 

går gränsen vid 4-5 saker innan man behöver använda sig av räkning. 

2. Ramsräkning börjar barnen med när de börjar behärska språket. Man delar in 

ramsräkning i två stadier.  Första är när barnen börjar på ett och sedan fortätter 

framåt.Tills de börjar de gissa och treva sig fram. Andra stadiet är när siffrorna börjar 

lösgöra sig från varandra från ”etttvåtrefyrafem” till ”ett, två, tre, fyra, fem ”. Barnen 

kan börja räkna från en annan siffra än ett. När barn kan räkna baklänges så kan de 

behärska ramsräkning och när de kan räkna baklänges från tolv till sju med 

tiotalsövergång har de bildat goda förkunskaper för enkel addition och subraktion   

3. Antalsräkning, med det begreppet menas att barnet kan använda sig av ramsräkning 

och bestämma hur många föremål som det har framför sig.  Barnet behärskar både 

räkneordets innebörd och antal.  

4. Sifferkunskap är kunskap om siffrorna och vad de betyder. Siffra (2)- talord (två)-

antal (oo) 

5. Ordinaltalsförståelse är när man har förståelse om vad siffran ”6” är någonstans på 

tallinjen. Man vet vilken siffra som är före och efter. Det räcker alltså inte att barn kan 

ramsräkna utan de måste också ha en förståelse för vad siffrorna betyder och var de är 

någonstans på tallinjen.  

Man kan också beskriva det som att talorden till att börja med är kopplade till saker (barn 

räknar med fingrar eller klossar som stöd) men att de sedan successivt frigörs från det 

konkreta, så att barnen kan flytta uppmärksamheten från de saker de räknar till talen som 

siffror i den mentala talraden.  

Av de fem basfärdigheterna anser Johansson att ramsräkning och sifferkunskap är grundpelare 

för barns matematiska färdigheter (Johansson & Wirht, 2007). När jag har planerat min 

undervisningar har jag använt mig av ramsräkning och sifferkunskap för att få barnen säkra på 

talraden.  
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1.2.1 Huvudräkning 
  

 
Vad är huvudrälning, denna fråga kan vara svår att svara på grund av att det finns olika 

uppfattningar vad huvudräkning är. Man förknippar ofta multiplikationstabellen och 

additionstabellen med huvudräkning men enligt Löwing och Kilborn (2003) behöver det inte 

bara vara så. Beräkningar som görs i huvudet behöver inte vara huvudräkning utan kan vara 

automatiserad räkning. För att kunna huvudräkning behöver eleverna goda förkunskaper. 

Löwing (2008) menar att nästan all räkning är huvudräkning. Med talradsmetoden ska jag 

hjälpa eleverna att bli säkrare på huvudräkning genom att använda hoppmetoden när de ska 

göra huvudräkning. Med hoppmetoden menas att elever kan lösa t ex subtraktionsuppgifter 

genom att hoppa från det större talet till det mindre via att ”mellanlanda” på ett lämpligt tiotal. 

Till exempel 13 – 4 löses genom att barnen delar upp 4 i 3 och 1 så att de först gör 13 – 3 = 

10, sen 10 – 1= 9. Många elever tar hjälp av sina fingrar när de ska räkna ut uppgiftertal. Men 

det stora problemet med denna metod är att vi bara har 10 fingrar, har eleverna en annan 

metod de kan luta sig emot till exempel en hoppmetoden så kan de räkna svårare 

huvudräkning utan att ta till hjälpmedel som kan göra det svårt att lösa uppgiften.  

 

 

1.2.2 Grundläggande addition och subtraktion 
  

För att klara av att räkna addition och subtraktion bör eleverna ha en god taluppfattning 

skriver Löwing,(2008) och även att eleverna behärskar subtraktionsräkning med flyt (Fuson 

1988). Ett vanligt sätt är att börja med subtraktion och är att använda sig av den omvända 

additionen (Löwing& Kilborn, 2003). När elever börjar med subtraktion så kan det skrivas så 

här 7+__=12 för det är något elever känner igen sedan additionsräkningen men för en elev 

som lär sig räkna så är denna ingen lyckad metod påpekar författarna. Många 

subtraktionsuppgifter som man möter i vardagslivet saknar nämligen invers och det blir 

betydligare svårare att genomskåda detta anser Löwing & Kilborn (2003). Att arbeta med 

tiotalsövergång är en mycket viktig del av matematiken (MacIntosh, 2008). Om elever har 

svårt inom talområdet 0-18 så får de svårigheter att klara av algoritmräkning skriver (Malmer, 

1984) eftersom addition och subtraktion även ingår när man räknar med multiplikation och 

division. Detta är något som tas upp av Skolverket, (2011) och är ett av målen för det centrala 

innehållet efter årskurs 3. I min studie hoppas jag kunna se om  eleverna i min försöksgrupp 

blir bättre på att räkna uppgifter med addition och subtraktion efter att ha fått undervisning i 

talradsmetoden. Har de fått en förståelse vad addition och subtraktion är för något?  

 
 

1.2.3 Arbetssätt  
 

Att arbeta med talradsmetoden kräver inte att man måste ha något specialmaterial. Man 

arbetar som lärare med matematikens eget material, dvs. talraden.  Man använder sig av olika 

övningar som ska göra barna förtrogna med sina matematiktankar.  Metoden är både 

traditionell och modern. Det traditionella i metoden är att hela klassen arbetar med samma 

moment och varje lektion inleds med en helklassundervisning, Det moderna inslaget är att 

eleverna får arbeta i par och genom det får chansen att lära sig av varandra. Om man väljer att 

ha helklassövningar bör man tänka på hålla samman klassen kring ett begrepp. Att arbeta med 

klassen kring ett begrepp har många fördelar. Det gynnar diskussioner och samarbete mellan 

eleverna pga. av att de jobbar med samma begrepp (Johansson och Wirth, 2007). Eleverna ska 
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vara aktiva i undervisningen och genom att gå igenom uppgifterna tillsammans så har man 

förklarat hur barn ska utföra parövningar.  

När man har jobbat med helklassövingar går man över till parövningar. I parövningarna 

jobbar barnen två och två. Fördelar med att jobba två och två är att barnen håller sig mer till 

ämnet än om de skulle vara flera. Ingen blir utelämnad i samarbetet. Men för att få det att 

fungera bra måste läraren ha gått igenom vad barnen ska göra och vad det är de tränar på. 

Parövningar gör att den som ställer frågorna och den som ska svara jobbar hela tiden med 

talraden (Johansson och Wirth, 2007).  

 

 

1.2.4 Talradsmetoden värdefull för elever med svårigheter i matematik.  
 

I boken Matematik i förskola och förskoleklass (Johansson 2013) kan man läsa om hur barn 

som kommit efter eller har lägre kunskaper i matematik har stor hjälp att kunna 

talradsmetoden.  Med hjälp av talradmetoden lär de sig att behärska nya strategier för att lösa 

aritmetikuppgifter.  Med hjälp av hoppmetoden kan eleverna lösa enkla additions- och 

subtraktionsuppgifter. Hoppmetoden går ut på att räkna matematik med minnessiffror, 

exempel 8+5= eller 12-3= (figur 1). 

För att eleverna ska kunna räkna ut det på ett enklare sätt så lämnar man det första talet orört 

och sedan delar upp det andra talet, sedan hoppar man till det närmsta 10-talet och sen till 

svaret.  

Men för att kunna göra på detta sätt måste eleverna kunna uppfatta tal som siffror – som 

positioner i talraden. Hoppmetoden är en strategi för att räkna med huvudräkning.  

 

 

   8 + 5 =?                                         12 - 3=? 

 

      2    3                                               2     1 

 

   8+2=10                                       12-2=10 

10+ 3=13                                       10-1=9           

 

Figur 1. Hoppmetoden  

 

Man har sett att barn som har svårigheter i matematik blir bättre om de använder sig av 

hoppmetoden. Men innan de kan lära sig hoppmetoden måste de ha goda kunskaper om 

talseriefärdigheter ( figur 2). 

 

 

 

 

    

 

Figur 2. talradsteorin 

 

 

Elever med svårigheter i matematik blir hjälpta om de får hålla på med övningar i talserien 

och siffror, som sedan gör att de bildar en mentaltalrad i huvudet och sedan klarar av 

hoppmetoden. Efter mina undervinings försök hoppas jag kunna se om  de elever som hade få 

rätt i testet före min undervisning gjorde stora framsteg till eftertestet. 

Sifferskrivning 

Talserien 

Mental 

talrad 

Hopp- 

strategin 
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1.3 Frågeställning 

 

Syfte med denna uppsats är att jämföra matematikfärdigheterna i en klass, där ena delen av 

klassen fått undervisning i talradsmetoden.  

 

 

1. Vilket är värdet med att kunna talradstänkande i huvudräkning? 

Vem har mest glädje av denna metod: De som vid förprovet har få antal rätt eller de 

som har många rätt i addition och subtraktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2 METOD 
 

Avsikten för mitt examensarbete var att se om talradsmetoden hjälper elever att utveckla sina 

matematiskafärdigheter. Jag har valde att göra det i årskurs ett med 24 elever. Ena delen av 

klassen (12 elever) kommer jag att ha undervisning med, medan den andra delen (också 12 

elever) kommer vara kontrollgrupp. Både försöksgruppen och kontrollgruppen fick göra ett 

inledande test med additions- och subtraktionsuppgifter, se bilaga 1. Efter testet började jag 

att ha undervisning med försöksgruppen. Under två veckors tid fick försöksgruppen 

undervisning 6 gånger (40 minuterslektioner) och efter det fick eleverna göra om testet igen 

för att se om matematik- färdigheterna hade ändrats något. Har talradsmetoden fått eleverna 

att utvecklat sina matematikfärdigheter snabbare än ”vanlig undervisning”? Kan jag på denna 

korta tid få eleverna att utveckla sin grundläggande matematikkunsklap? Av tidsskäl har jag 

endast hunnit med att genomföra denna studie i en klass medan etablerade forskare baserar sin 

forskning på ett stort antal klasser och på undervisning som pågår under betydligt längre tid. 

Därför är detta är inte en definitiv studie utan mer ett förförsök för att se om talradsmetoden 

underlättar elevers matematikfärdigheter. Jag kommer att göra undervisningsförsöken själv.  

 

2.1 Urval 

 

Eftersom jag utbildar mig till svensk/matematiklärare grundskolans tidigare år och har jobbat 

mest med elever som går på lågstadiet känns det bra att ha undersökningen på lågstadiet. 

Valet av klass gjordes i en skola där jag har bra kontakt med både elever och lärare. Då jag är 

välkänd på skolan så var det lättare att få tid avsatt för min undersökning. I klassen går det 24 

elever och klassen var redan indelad i två lika stora grupper med 12 elever i varje. I 

försöksgruppen går det 7 pojkar och 5 flickor; i kontrollgruppen är könsfördelningen lika. 

Eleverna är födda 2006. Alla barns föräldrar har fått ett meddelande hem om att jag kommer 

till klassen och gör denna studie. Enligt gällnade etiska riktlinjer har vårdnadshavarna fått 

skrivit på och lämnat en blankett, se bilaga 3 in till mig om de vill att deras barn ska vara med 

eller inte. Klassföreståndaren har också på föräldramöte berättat att jag kommer dit och håller 

i undervisning. Alla barn är anonyma och angivna med siffror, endast jag har tillgång till 

uppgifter om vilken elev som har vilken siffra.  

Skolan ligger utanför en medelstor stad och i ett större samhälle. Skolans upptagningsområde 

består av mest villor och några hyreshus. De flesta eleverna har svenska som modersmål.  

 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Underlaget till min undersökning består av testresultat och de undervisningstillfällen jag har 

haft med försöksgruppen.  

  

Aritmetiktest 

I min studie har jag gjort ett förtest och ett eftertest av elevernas matematikförmåga för att 

kunna få svar på mina frågeställningar. Uppgifterna i testet är indelat i olika svårighetsgrupper 

se tabell 1 och bilaga 1  
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Lätta addition 1 (ingen tiotalsövergång) 2+1 

Svåra addition 1(tiotalsövergång) 4+9 

Svår addition 2 (tiotalsövergång, över 20) 13+8 

Lätta minus 1 (ingen tiotalsövergång) 2-1 

Lätta minus 2 (ingen tiotalsövergång) 10-5 

Svåra minus 1 (tiotalsövergång) 15-8 

Tabell 1  

  

Jag har haft sex lektioner (40 min) per tillfälle.  

 

När jag har haft mina undervisningsförsök har jag gjort anteckningar om vad jag har gjort, när 

de har varit och hur det har gått. Är det något speciellt som har fungerat eller inte fungerat?  

 

 

2.3 Procedur 

2.3.1 Aritmetiktest 

 

Förstestet gjordes en måndag under första lektionen. Eftersom jag kom i början av terminen 

var det andra undervisningsveckan. Eleverna hade precis börjat i ettan och höll på att vänja 

sig vid den nya miljön och regler.  Efter två veckor med lektioner så gjorde jag eftertestet. 

Den här gången var det sista timmen en tisdag.  Uppgifterna i testet var desamma vid både 

för- och eftertest.  När jag gjorde förtestet hade jag en instruktion som jag följde se bilaga 2. 

Jag förklarade vad de skulle göra och varför. 

 

2.3.2. Dagbokanteckningar.  

 

Efter varje tillfälle jag har haft undervisning har jag antecknat vad som har hänt och hur mina 

undervisningsförsök har gått till. Jag har beskrivit hur jag har tänkt när jag planerat min 

undervisning och ändringar jag gjort när jag har haft undervisningen. Dagboksanteckningar 

har inte redovisat i resultaten, det har mest av allt har det varit ett stöd när jag skriver mitt 

examensarbete. 

 

2.4 Undervisning 

 

För att kunna få resultat i min undersökning har jag undervisat min försöksgrupp sex gånger 

med övningar kring talradsmetoden. Men innan jag började undervisa fick alla elever i  

försöks- och kontrollgrupp göra ett test i aritmetik (se bilaga 1 och 2). Lektionsförslag har 

tagits ifrån boken Så erövrar barnen matematiken. 

 

Lektion 1  

Första lektionen ville jag se hur mycket eleverna kunde. Kan de räkna fram- och baklänges 

och vet de vilken siffrornas betydelse är. Så det första jag gjorde med dem var att räkna hur 

många elever det satt i ringen.  Sedan fick eleverna räkna 0-20 framlänges och 20-0 

baklänges. Framlänges hade de inga problem med men de var osäkra på 20-0 baklänges. Så vi 

räknade 10-0 några gånger och sedan 15-5 och 20-9. Varför jag inte tog ända ner till noll var 

pågrund av att när det var 10-0 blev det lek istället för något som man ska lära sig. Efter att vi 

övat det några gånger sa jag en siffra och eleverna skulle säga vilka grannar den hade. När 

eleverna hade gissat några gånger fick en och en säga en siffra och deras närmaste kompis till 
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höger fick säga svaret. Kunde inte kompisen, kunde de ta hjälp av de andra eleverna. Vi 

avslutade med raketen med nerräkning från 13. 

 

Lektion 2  

Lektion två gjordes utomhus. Först stog eleverna i en ring och fick räkna hur många de var 

först framlänges sedan baklänges. Efter det ritade jag upp en hage med 0-10 i. Sedan fick de 

jobba två och två med att göra en egen hage. Genom att de först får göra en talrad 0-10 och 

sedan står på raden och göra hopp 1-, 2-, 3- hopp och se var man hamnar. Jag som lärare visar 

hur det går till och sedan får de jobba två och två.  

 

Lektion 3.  

Denna lektion var vi inne, vi började räkna hur många vi var fram- och baklänges. Efter det så 

räknar vi baklänges några gånger, 10-0, 15-5 och 20 -7. Jag upptäcker samma sak här att när 

de kör 10-0 blir det ofta en lek och det spårar ur. Efter att de har gjort det så delar jag ut ett 

papper med en tallinje på 0-20 (se bilaga 4). Med den här tallinjen ska de göra som de gjorde 

ute att kompisen säger att de ska ställa sig på ett tal och hoppa ett antal steg framåt eller bakåt. 

Eleven som gör det ska sedan säga var de hamnar och eleven som styr övningen måste ha koll 

på att kompisen gör rätt. De får leda övningen varannan gång. Efter att de har gjort det ett tag 

är det slut på lektionen och vi samlas i en ring och gör raketen 15-0.  

 

Lektion 4  

Jag började som tidigare med att vi räknar hur många vi är fram- och baklänges. Efter det 

sitter vi i en ring och eleverna ska gissa vilket tal jag tänker på mellan 0-10. De får räcka upp 

handen och gissa. När de säger ett tal säger jag om det är mindre eller större. Efter det fick de 

gissa på ett tal mellan 0-20.Senare fick eleverna jobba två och två. De får ta fram tallinjen 

som stöd och göra övningen med varandra. Efter att gjort det så samlas vi och pratar hur det 

har gått och om det var svårt eller lätt. Här märker man vilka som har kunskap om talets 

grannar och inte. Jag skriver upp på tavlan ett tal och eleverna ska säga vilka grannar det har. 

Efter det avslutar vi med raketen 17-8.  

 

Lektion 5 

Utelektion igen, vi gör hagar och de får jobba två och två. De får hoppa på tallinjen fram och 

baklänges. För att få ihop vad det här har med addition och subtraktion pratar vi om vad som 

händer när man hoppar framåt att det är addition när man lägger till, och när man hoppar 

bakåt så är de subtraktion och man drar av. Jag sa till exempel om jag har två äpplen och får 

tre till hur många har jag och sedan skrev jag på marken 2+3 och eleverna fick se att det är 

samma sak som att stå på 2.an och hoppa 3 steg framåt. Man hamnar på 5.an. Avslutade med 

raketen.  

 

Lektion 6  

Vi samldes i en ring och räknar ner 20-7. Efter det räknar jag 0-10 och jag hoppar över en 

siffra. Eleverna blundar och får räcka upp handen efter det jag har räknat klart och svara på 

vilken siffra jag har hoppat över . Sedan får de elever som vill göra samma sak. Vi sitter alla i 

ringen och lyssnar. Det som var ett litet problem är att vissa hoppade över två siffror ibland. 

Men på det hela taget så fungerade det bra. Sedan fick de jobba två och två och de gjorde 

samma övning med varandra. De fick ta hjälp av tallinjen om de ville. Efter ett tag bytte de till 

att hoppa på tallinjen. Efter det så samlades vi och pratade om vad vi hade gjort på lektionerna 

och varför, vad de tyckte var bra och om de tyckte att det var enklare nu att klara av 

matematiska uppgifter. 
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Den ordinarie läraren jobbade med de andra eleverna med att skriva siffror och räkna saker. 

De fick fortsätta att jobba med Eldoradoboken som de hade börjat med i förskoleklassen.  

 

Den stora skillnaden mellan min och den ordinarie lärarens undervisning var att vi pratade om 

matematik med varandra och vi tränade på talraden. Eleverna i kontrollgruppen jobbade 

självständigt och gjorde det de skulle göra i sin mattebok medan försöksgruppen jobbade i 

grupp eller två och två. Vi tränade på siffrorna när vi gjorde hagen och kunde en elev inte en 

siffra var det alltid någon som hjälpte till. De behövde inte vara i samma grupp utan de hjälpte 

varandra över grupperna. En annan sak som jag upptäckte var att de pratade med varandra om 

matematik, vilket inte eleverna i kontrollgruppen gjorde.  

 

2.4 Analysmetoder 

 

Jag har använt mig av kvantitativa metoder för att analysera resultaten från för- och 

efterproven, samt kvalitativ metod för att analysera dagboksanteckningar över min egen 

undervisning, samt samtal med läraren i kontrollgruppen.  
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3 RESULTAT 
 

Matematikundervisningen 

 

Min undersökning gjordes i en och samma klass. Eleverna har haft samma 

matematikundervisning i förskoleklassen och ska ha samma grundförutsättningar. Eftersom 

jag kom in och hade undervisning med dem i början av ettan hade de inte kommit igång med 

någon undervisning i matematik än. Jag bestämde inte vilka elever jag skulle arbeta med utan 

de var redan indelade i två olika grupper. Efter förtestet bestämdes vilken grupp som skulle få 

vara min försöksgrupp. Det som inte var klart då var resultatet av provet och vi visste inte 

vilka skillnader det var mellan grupperna. Min försöksgrupp hade mindre kunskaper i 

matematik än kontrollgruppen. Varför jag tog den gruppen berodde på en elev. När vi gjorde 

provet insåg vi att denna elev hade stora svårigheter med matematik och jag tyckte det skulle 

vara en utmaning att få arbeta med denna elev och få se om jag kunde få hans resultat att bli 

bättre efter undervisning i talradsmetoden. Medan jag hade undervisning med talradsmetoden 

i ena delen av klassen fick de andra också undervisning i matematik förutom två lektioner då 

de arbetade med annat. Med vanlig matematikundervisning menar jag de arbetade med att 

skriva siffror och med lättare addition. Eleverna i kontrollgruppen arbetade med konkret 

räkning dvs. att räkna saker en och en och komma fram till svaret.  T.ex. 2+3 =? 

Matematikundervisningen i denna klass är väldigt självständigt, eleverna arbetar i sin egen 

takt och har ibland gemensamma samlingar där klassföreståndaren går igenom olika begrepp.  

Den största skillnaden mellan undervisningen mellan försöksgruppen och kontrollgruppen är 

att de jobbar självständigt med konkret räkning medan vi i försöksgruppen arbetade 

tillsammans eller två och två med olika övningar inom talradsmetoden. Eleverna lärde sig av 

varandra och pratade om matematik med varandra. Vi förde en dialog med varandra och hade 

roligt med matematik. 

 

 

Utfall av för- och eftertest 

 
När man tittar på de resultat som eleverna har gjort på testen ser man att försöksgruppen har 

färre rätt på testet än kontrollgruppen på förtestet. Skillnaden är stor mellan grupperna. Efter 

de 6 lektionerna med mig har försöksgruppens testresultat blivit mycket bättre, de har blivit 

mer säkra på addition och subtraktion än tidigare. De har hittat en metod som gör att de kan 

lösa grundläggande matematik i huvudet. I tabellen nedan kan man se skillnaden mellan 

grupperna på förtestet och eftertestet.  

 

  



 12 

 

Tabell 1. Resultat på för- och eftertest (i procent av maxresultat). 

_________________________________________________________________________   

  _________________________________________  

  Försök (n=12) Kontroll (n=12) 

  ________________ ________________  

Typ av uppgift Förtest Eftertest  Förtest  Eftertest 

_____________________________________________________________________ 

Lätta minus 1 (2-1; 4-2;, etc.)                      21              73                       74                87  

Lätta minus 2 (10-5; 6-4; etc.)                     17              48                       58                78  

Svåra minus 1 (15-8; 13-5)                          13              18                       29                50  

Lätta addition 1 (2+1; 3+2; etc.)                  64              78                       75                65  

Svår addition 1 (9+3; 5+6, etc.)                   39              64                        56                67 

Svår addition 2 (13+8; 7+16)                      17              32                        46                46  

Totalt antal rätt (i %)                                34              62                        64                70  

_______________________________________________________________________  

I förtestet hade försöksgruppen betydligt färre rätt än kontrollgruppen, endast uppgifterna i 

lätta addition 1 löstes i ungefär samma utsträckning i förtestet.  I eftertestet hade 

försöksgruppen förbättrat sina kunskaper i matematik och kommit upp i nästan samma 

resultat som kontrollgruppen.   

Försöksgruppen har gått ifrån att ha 34 % rätt på förtestet till 62 % på eftertestet. Detta 

bevisar att de börjar behärska grundläggande matematiken på ett bättre sätt. Kontrollgruppen 

har också en ökning från 64 % till 70 % . Kontrollgruppen behärskade den grundläggande 

matematiken bättre från första början. 

Man kan se  i tabellen ovan  hur eleverna har utvecklats på de här veckorna. Både försöks- 

och kontrollgruppen har gjort framsteg. Men störst framsteg har försöksklassen gjort. Varför 

försöksgruppen har förbättrat sina kunskaper är att de fått träna på hur talraden ser ut och vad 

som händer när man hoppar framåt (addition) och bakåt (subration). Det jag märkte var att de 

hade kunskaper om vad som hände när de står på femman och hoppar två steg framåt. Men 

fick de en uppgift med 5+2 = så var det mycket svårare. 
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Utfall för elever med få resp. många rätt på förtestet.  

Nästa steg i analysen blev att undersöka hur enskilda elever utvecklats från för- till 

efterprovet. 
 
Tabell 2. A. Resultat (procent av maxresultat) för enskilda elever, försöksgruppen, förtestet 
 
Förtestet 

 

Skola klass   nr   totalt   lattaadd1   svaraadd1   svaraadd2  lattamin1  lattamin2  svaramin1 
 
 lub 1c      4     00        00          00          00           00         00         00 
 lub 1c      2     08        29          00          00           00         00         00 
 lub 1c     10     17        57          00          00           00         00         00 
 
 lub 1c      5     17        57          00          00           00         00         00 
 lub 1c     12     21        71          00          00           00         00         00 
 lub 1c      6     25        71          00          00           14         00         00 
 lub 1c      7     29        71          67          00           00         00         00 
 lub 1c      8     33        86          67          00           00         00         00 
 lub 1c      9     38        71          67          00           29         00         00 
 
 lub 1c      3     46        86          67          00           43         00         00 
 lub 1c      1     88        86         100         100           86        100         50 
 lub 1c     11     92        86         100         100           86        100        100 
 

Som framgår av tabellen hade eleverna nr 4, 2 och 10 de lägsta resultaten, i snitt 8% rätt, 

medan elev 3, 1 och 11 hade flest rätt, drygt 70 % rätt. I Tabell 2 B framgår hur samma elever 

presterade på eftertestet. 
 

Tabell 2 B. Resultat (procent av maxresultat) för enskilda elever, försöksgruppen, eftertestet. 
 

Eftertestet 

 

skola  klass  nr  aritmtot  lattaadd1  svaraadd1  svaraadd2  lattamin1  lattamin2  svaramin1 
 
 lub   1c   12     25        71         00         00          14         00        00 
 lub   1c    5     38        86         00         00          14         33        50 
 lub   1c    9     46        43         67         00          57         67        00 
 
 lub   1c    2     46        86         00         00          71         00        00 
 lub   1c    6     58        86        100         00          71         00        00 
 lub   1c    3     67        71         67         50         100         33        00 
 lub   1c   10     67        86        100        100          71         00        00 
 lub   1c    8     75        86         67         00         100        100        00 
 
 lub   1c    7     79        86        100         00         100        100        00 
 lub   1c    4     88        71        100        100         100        100        50 
 lub   1c   11     96        86        100        100         100        100       100 
 

 

Tabellen visar att resultaten för eleverna 2, 4 och 10 förbättrats avsevärt. Det framgår också 

att de elever som hade lägst antal rätt (nr 12, 5 och 9) hade i genomsnitt drygt 35 % rätt. 
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För att undersöka om resultaten förändrades på samma sätt i försöks- och kontrollgruppen 

undersöktes de även de enskilda elevernas resultat i kontrollgruppen. 
 

Tabell 2 C. Resultat (procent av maxresultat) för enskilda elever, kontrollgruppen, förtestet. 
 

Förtest 

 
skola klass  nr  aritmtot  lattaadd1  svaraadd1  svaraadd2   lattamin1   lattamin2   svaramin1 
 
 lub   1c   13     00        00         00         00          00          00          00 
 lub   1c   16     21        71         00         00          00          00          00 
 lub   1c   19     29        86         00         00          14          00          00 
 
 lub   1c   23     63        86         00         00          86         100          00 
 lub   1c   24     71        71         33        100         100          33          50 
 lub   1c   21     75        86         67         50         100          67          00 
 lub   1c   15     75        86         67        100          86          67          00 
 lub   1c   22     79        71        100         50         100          67          50 
 lub   1c   14     83        86        100         00         100         100          50 
 
 lub   1c   20     83        86        100        100         100          67          00 
 lub   1c   17     92        86        100         50         100         100         100 
 lub   1c   23     96        86        100        100         100         100         100  
 

Eleverna nr 13, 16 och 19 hade de lägsta resultaten, i snitt 21% rätt, medan elev 20, 17 och 23 

hade flest rätt, drygt 92% rätt. I Tabell 2 D framgår hur samma elever presterade på eftertestet 
 

Tabell 2 D. Resultat (procent av maxresultat) för enskilda elever, kontrollruppen, eftertestet. 
 

skola  klass  nr  aritmtot  lattaadd1  svaraadd1  svaraadd2  lattamin1   lattamin2   svaramin1 
 
Eftertestet 
 lub   1c   16      25         71         00        00          14          00          00 
 lub   1c   19      33         43         00        00          71          00          00 
 lub   1c   13      42         00         00        00         100          67          50 
 
 lub   1c   24      71         57         67        50          86         100          50 
 lub   1c   18      71         71         67        00         100         100          00 
 lub   1c   14      75         57        100        50          86         100          50 
 lub   1c   22      79         71         67        00         100         100         100 
 lub   1c   15      83         71        100       100         100          67          50 
 lub   1c   21      88         86        100        50         100         100          50 
  
 lub   1c   23      92         86        100       100          86         100         100 
 lub   1c   20      92         86        100       100         100         100          50  
 lub   1c   17      96         86        100       100         100         100         100 
 

Resultaten för eleverna 13, 16 och 19 har förbättras. Från att ha 21 % i snitt till 33 % i snitt. 

Men jämfört med försöksgruppen så är ökningen inte lika stor. Elev 23,30 och 17 ligger kvar 

på samma höga resultat som i förtestet. 

 

I denna tabell kan man se hur eleverna har utvecklat sig individuellt de här veckorna. Den 

enda elev som inte gjort framsteg i försöksgruppen är elev nr 12. När jag började titta varför 

den eleven inte gått framåt så kom jag på varför. Elev 12 var bara med på ett 

undervisningstillfälle, efter det tog jag och läraren bort honom ifrån gruppen och eleven fick 

vara med i kontrollgruppen istället.  

När man ser på resultat i dessa tabeller ser man att eleverna i försöksgruppen har förbättrat 

sina resultat mer än kontrollgruppen. Samtidigt syns att kontrollgruppen har bättre resultat 

ifrån början än försöksgruppen. Grupperna var väldigt olika kunskapsmässigt när det gäller 

den grundläggande matematiska färdigheterna.   
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Felanalys  

 

I den sista analysen undersöktes de fel eleverna gjorde, jag skiljer mellan tre typer av fel: 

– räknefel, eleven svarar med ett tal som är 1 för stort eller 1 för litet, t.ex. 4 eller 6 på 

uppgiften 8-3. Räknefel tyder på att eleven räknat sig till svaret, men inte riktigt vet vilket tal 

man skall börja och sluta på. 

– övriga fel är ett felsvar som inte gått att tolka, till exempel 17 som svar på 8-3, felet tyder på 

att eleven gissat eller har en mycket oklar idé om hur man skall komma fram till svaret. 

– utelämningar, eleven har lämnat uppgiften obesvarad, vilket tyder på att eleven inte kan 

komma på hur uppgiften kan lösas. 

 

Tabell 5. Elevernas felsvar. 

___________________________________________________________________________   

 

 _                                     Försöksgrupp                          Kontrollgrupp 

   ___________________________________________   

 

Feltyp Före Efter Före  Efter 

___________________________________________________________________________   

Räknefel 7 7 9 6 

Övriga fel 4 4                             8                 6 

Utelämningar                                               53             24                           16               15 

___________________________________________________________________________  

 

Den här tabellen visar vilka fel eleverna har gjort på proven. Den stora skillnaden är att 

försöksgruppen har svarat på fler uppgifter efter att ha haft lektioner med talradsmetoden. 

Alltså har eleverna blivit mer säkra på addition och subtraktion. Förekomsten av räknefel och 

övriga fel är densamma som tidigare.  Försöksgruppen har blivit säkrare på vad addition och 

subtraktion är för något och svarade på fler uppgifter på eftertestet, medan kontrollgruppen 

ligger på nästan samma procent från för- till eftertest.  
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4 DISKUSSION 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med det här examensarbetet var att jag som blivande matematiklärare skulle få nya 

idéer kring hur jag kan lägga upp min undervisning i ämnet. När jag blev tillfrågad om jag 

ville göra ett arbete kring talradsmetoden hade jag inte hört talas om den här metoden och 

blev nyfiken på vad det var.  

Talradsmetoden har öppnat mina ögon kring matematikundervisningen. När man kommer ut i 

skolorna ser man att eleverna ofta får jobba i matematikböcker, samtal kring talrad och siffror 

finns inte i så stor utsträckning. Att jag fick komma in i matematikundervisningen och göra 

övningar på ett annat sätt än traditionell matematik gjorde att jag fick nya idéer och det gjorde 

mig intresserad av hur talradsmetoden fungerar.  

 

Aritmetikprovet syftade till att få en bild hur eleverna matematiska färdigheter i 

försöksgruppen såg ut före och efter undervisningsförsöken . Kontrollgruppens uppgift var att 

se om deras vanliga matematikundervisning gjorde att de utvecklades i samma utsträckning. 

Uppgifterna var indelade i olika svårighetsgrader (se tabell 3). Det var inte meningen att 

eleverna skulle kunna alla utan att det skulle ligga på en nivå där de flesta kan lösa de första 

uppgifterna av addition och subtraktion. Som hjälp hade jag bilaga 2 att gå efter när jag gjorde 

testet. När jag gick in i klassen och skulle ha förtester så gjorde jag några fel, jag trodde alla 

förstod vad + - betydde, vilket inte stämde, Tabell 3.2.2 visar att det fanns elever i både 

försöks- och kontrollgruppen som inte kunde betydelsen av + och -. När man går in i en ny 

grupp och man har förväntningar på vad de ska kunna, kan det bli väldigt fel. Jag kan inte 

utesluta att vissa av eleverna tog hjälp av sina kamrater när de inte kunde vissa uppgifter. Det 

här provet var det första som de någonsin har gjort och många tyckte att det var riktigt 

jobbigt. Från början var det tänkt att jag skulle göra även ett prov i siffror och talskrivning. 

Men efter att jag såg att vissa elever tyckte det var jobbigt tog jag beslutet att ta bort det. 

Eleverna hade precis börjat i ettan och ordinarie undervisning hade inte riktigt kommit igång; 

rutiner och regler hade inte riktigt satt sig.  

 

Jag hade sex lektioner som hade som syfte att pröva talradsmetoden i en etta och eftersom jag 

är van att undervisa så fungerade det bra. Såklart var det saker som inte riktigt blev som jag 

hade tänkt mig. Men på det stora hela fungerade det jättebra. Jag och mina handledare 

bestämde att jag skulle ha sex lektioner för att få ett bra resultat. Jag hade bara två veckor på 

mig för att genomföra sex undervisningstillfällen, vilket gjorde det väldigt intensivt. Tack 

vare klassen och klassföreståndaren gick det att genomföra. De tog tid ifrån andra lektioner 

för att jag skulle få komma och ha min undervisning. Eftersom både jag och försöksgruppen 

inte jobbat kring talradsmetoden tidigare vart det ett test för oss vad som var bra och mindre 

bra. Vissa övningar vart mer lek än undervisning, eleverna glömde bort vad det var de skulle 

göra t.ex. när vi gjorde raketen. Eftersom 10-0 är lätt för de flesta eleverna att räkna så 

började jag att de skulle räkna från 15-5 istället, så det inte vart en lek utan att de lärde sig nått 

av övningen. Men på det stora hela var eleverna duktiga och fick en bra förståelse för vad 

talradsmetoden är och hur de kan använda den i den traditionella matematiken.  

 

Eleverna har gått tillsammans i förskoleklass innan och den matematikundervisningen som de 

har haft då har varit i Matte Eldorado 

(http://www.nok.se/PageFiles/87731/Eldorado_broschyr_FK.pdf). Men ändå är 

grundförutsättningarna för försöks- och kontrollgrupp väldigt olika. Medan vissa elever kan 

räkna ut alla uppgifter i testet så var det några som inte kunde en enda uppgift på förtestet. 

http://www.nok.se/PageFiles/87731/Eldorado_broschyr_FK.pdf
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Efter att talat med läraren för klassen vet jag att något som inte övats i förskoleklassen är 

ramsräkning och sifferkunskap. Jag har insett att de färdigheterna är väldigt viktiga för att 

elever ska kunna utveckla sina matematiska färdigheter särskilt de elever som har svårigheter 

med matematik (se tabell 2). Jag kom dit andra veckan efter skolstarten och eleverna har just 

börjat ettan. Mycket var nytt för eleverna och de hade inte riktigt fått rutiner än. Jag kom dit 

på en måndag och gjorde då förtestet och började ha lektioner med försöksgruppen på 

tisdagen. Eftersom det var knappt med tid så hade jag bara två veckor på mig för 

undervisningen och testen. Det var tre lektioner första veckan och tre andra veckan. 

Eftertester fick göras veckan efter på en tisdag..  Efter att ha haft de 6 lektionerna med 

försöksgruppen så har elev nr 2 som hade 8 % rätt på förtestet gått till 46 % rätt på eftertestet. 

Eleven har börjat förstå grunderna i det matematiska språket. Från att inte ha haft någon 

kunskap om addition och subtraktion har eleven börjat lösa lätt addition och lätt subtraktion. 

Efter att vi har jobbat mycket med hopp på talraden både fram- och baklänges så har eleven 

blivit bekväm med att tänka på hoppmetoden (Johansson, 2013) när eleven ska räkna till 

exempel 2+1 och 3-1. Eleven har nu fått kunskap om vilka talets grannar är. Eleven har lärt 

sig att hoppa framåt när det är addition och bakåt i subtraktion.  Denna elev har tidigare inte 

haft någon grund att stå på utan gissat sig fram till vad som kan vara rätt och har det blivit rätt 

har det ofta bara varit tur.  Resultatet ifrån min studie visar att försöksgruppen har gått ifrån 

att ha 34 % rätt på förtestet till att ha 62 % rätt på eftertestet. Det betyder att eleverna har fått 

en större förståelse för matematik och vad det är. Talradsmetoden har gjort att de luckor de 

haft om tal och siffror har blivit mindre och förståelsen för vad addition och subtraktion är har 

blivit bättre. Något har hänt med gruppen under dessa två veckor. Kontrollgruppen har också 

blivit bättre under dessa veckor från 64 % rätt på förtestet till 70 % på eftertestet. Båda 

grupperna har blivit bättre på dessa två veckor, men försöksgruppen har förbättra sig mest. 

Varför är svårt att veta, men eleverna har fått en bättre grund att stå på och att det var många 

elever som behövde den här grunden i försöksgruppen. Alltså talradsmetoden har förbättrat 

försöksgruppens resultat. 

Pågrund av studiens ringa storlek kan resultatet av gruppernas resultat påverkats av en liten 

andel elevers resultat i både positiv och negativ riktning.  

 

 

Tillförlitlighet:  

 

Resultatet i denna studie visar att talradmetoden hjälper elever att bli bättre på grundläggande 

matematik. Men för att göra större analys så lär man ha denna undervisning flera gånger och 

under en längre tid. Tidsbristen har varit det stora problemet för att få resultat som ska vara 

mer tillförlitliga. Jag hade två veckor på mig att ha lektioner och planera dem. Det är svårt, 

när man för första gången ska göra något. Hade man haft mer tid på sig hade man kunnat styra 

upp lektionerna på ett bättre sätt och gått igenom uppgifterna flera gånger. Något annat som är 

viktigt när man gör en sådan här studie är att man har eleverna med sig på det man gör att de 

känner att de kommer ha nytta av det man gör. I min försöksgrupp plockade jag och 

klassföreståndaren bort en elev efter första undervisningstillfället. Eleven var ett störande 

moment för resten av gruppen. Eleven fick med sig flera andra elever och tog alldeles för 

mycket uppmärksamhet från resten av gruppen som ville lära sig nya saker. Det kan kännas 

som man gjorde det lätt för sig när man plockade bort denna elev men för att kunna bedriva 

min studie så var det viktigt att denna elev fick vara med i den vanliga undervisningen och 

inte med mig. Ett annat problem när man gör en sådan här studie för första gången är att man 

inte har någon tidigare erfarenhet i hur eleverna tar till sig informationen man lär ut, eller hur 

man anpassar undervisningen till hur eleverna är. Nått som man kan tänka på när man ska ha 

undervisning är när man har det. Vissa tider på dagen är mer olämpliga än andra. Elever 
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tappar koncentration när de är hungriga eller när de vet att dagen snart är slut.  Nu gjordes 

denna studie på elever som precis börjat ettan, jag kom dit den andra skolveckan på terminen 

och började ha min undervisning. Eleverna har inte anpassat sig till den nya skolformen. I 

förskoleklass är det mycket mer frivilliga saker. Visst de har lektioner men inte på samma 

sätt. Några i klassen hade väldiga problem att göra det man skulle göra och tycker inte det är 

viktigt att göra det man ska göra. Testet jag använde mig av kan tyckas vara svårt och det 

tyckte jag också från början. Men förtestet visade att det fanns elever som kunde räkna ut de 

svåra uppgifterna, vilket bevisar att det inte var för svårt. Nu var det ju inte meningen att de 

skulle kunna alla uppgifterna utan att de skulle göra det de kunde och att jag efter min 

undervisning skulle kunna se om de har utvecklas. Eftersom kontrollgruppen hade bara 4 

lektioner så ger det också en felkälla. Försöksgruppen hade fördelen att ha 6 och det kan ge 

fördel för min försöksgrupp att förbättra sig mer emot vad kontrollgruppen gjorde. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning? 

 

Som jag tidigare har skrivit så på grund av den ringa omfattningen denna studie har gjorts så 

är detta bara ett förförsök till vidare forskning. Då jag har funnit stöd till att talradsmetoden 

fungerar, så skulle det behövas större studier för att kunna svara på frågan hur bra den 

fungerar. För att få mer hållbara resultat skulle man behöva ha mer undervisningtillfällen och 

längre tid att genomförastudien. Jag har inte haft något genustänkandenär jag gjort studien 

och det är ju något man skulle kunna jobba vidare med.  
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Bilaga 1 

Aritmetiktest, Lub , skolår 1, ht 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn__________________________________________________ 

 

 

Klass:__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 3  1 2 3 5 6 

 

 

4 + 2  2 4 5 6 7 

 

 

 

5 - 3  2 3 4 5 6 

 

 

4 - 1  1 2 3 4 5
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2 + 1  1 2 3 4 5 

 

 

3 + 2  2 3 4 5 6 

 

 

4 + 2  2 3 4 5 6 

 

 

3+4  4 5 6 7 8 

 

 

2 + 5  2 5 6 7 8 

 

 

5 + 3  5 7 8 9 10 

 

 

4 + 9   4 7 9 12 13 

 

 

9 + 3  6 9 11 12 13 

 

 

5 + 6  6 10 11 12 16 

 

 

6 + 7  12 13 14 17 19 

 

 

13 + 8  13 20 21 22 28 

 

 

7 + 16  7 21 22 23 16 
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2 - 1  1 2 3 4 5 

 

 

4 - 2  1 2 3 4 6 

 

 

5 - 1  1 3 4 5 6 

 

 

6 - 2  3 4 5 6 8 

 

 

4 - 1  1 2 3 4 5 

 

 

8 - 1  1 6 7 8 9 

 

 

5 - 3  2 3 4 5 8 

 

 

10 - 5   4 5 6 9 10 

 

 

6 - 4  1 2 3 4 6 

 

 

9 - 7  1 2 3 7 9 

 

 

11 - 4  3 6 7 8 13 

 

 

15 - 8  3 6 7 9 13 

 

 

13 - 5  2 7 8 9 12 
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Bilaga 2 

Lub, ht 13, aritmetik, åk 1 
 

Om testet 

Diagnosen består av två delar:  

Delprov 1: Siffer- och talskrivning 

Delprov 2: Aritmetikuppgifter  

Med proven medföljer två lärarmanualer.  

 

 

Lärarmanual 2. Aritmetik 
 

Innan diagnosen börjar:  

 Eleverna sitter vid sina bänkar, Aritmetik (sammanlagt 3 sidor),  

 Eftersom uppgifterna ska lösas på en lektion innebär det att en del elever troligtvis 

kommer att få invänta övriga elever. Därför kan det vara en god idé att låta varje elev få 

ett papper som de kan rita på när de blivit färdiga med en uppgift.  

 Barnen ska förstås inte få hjälp med att lösa uppgifterna, förutom det rent praktiska som 

hjälp att skriva på rätt rad, slå upp rätt sida osv. Om ett barn av en eller annan anledning 

ändå får hjälp ska uppgiften markeras med ett X så att den inte räknas med vid rättningen. 

 Om läraren så önskar kan denne rätta proven. Antal poäng på uppgifterna anges efter varje 

del. Övningsexemplen ska inte rättas. 

 

Förslag till instruktioner (det i kursiv stil läses upp): 

Nu skall vi göra ett prov tillsammans. I häftet ni har på bänken finns matteuppgifter. Ni får 

inte vända sida förrän jag säger till. Nu vill jag att alla skriver sitt namn på första sidan, sen 

namnet på den klass ni går i.  

 

Längre ned på sidan finns det två rader med först en matteuppgift sen fem olika siffror. Nu 

skall jag visa er vad ni skall göra. Vi börjar med första raden. Lägg det tomma A4-arket så 

att ni bara ser den raden (visa). Vi skall nu tänka ut vilket svaret är på den första uppgiften. 

Ni ser att den första uppgiften är ”2 + 3”, det betyder att man har 2 saker och får 3 till, hur 

många har man då allt som allt? Bra, man har 5 saker, svaret är 5. Då ska ni dra ett streck 

över siffran 5 – så här (visa).  

 

Sen tar vi nästa övningsexempel, dra ned A4-arket (visa) . Nu skall ni försöka lösa problemet 

tyst för er själva och dra ett streck över rätt siffra. Är ni klara? Vilket är rätt svar? Rätt, man 

skulle dra ett streck över siffran 6 (visa).  Nu har jag visat hur man gör med plus-uppgifterna.  

 

Så drar ni ned papperet till nästa uppgift (visa). Nu ser ni att det är minus. Det står 5 – 3. Det 

betyder att man har 5 saker och ger bort 3. Hur många har man kvar då? Rätt, man har kvar 

2 saker. Ni skall alltså dra ett streck över siffran 2 (visa). Dra ned papperet till sista övnings-

exemplet och gör det tyst för er själva. Vilket blev svaret? Rätt, det blev tre eftersom det står 4 

– 1, det betyder samma som att man har 4 saker och ger bort 1. Man skall alltså dra ett streck 

över siffran 3. Om man råkat göra fel, t ex dragit ett streck över siffran 1, så ska man inte 

sudda, utan det räcker att man gör ett kryss, så här (visa). Nu har jag visat minusuppgifterna. 

  

Vänd inte sida förrän jag säger till. På nästa två sidor finns flera plus- och minusuppgifter 

och nu vill jag att ni löser dem på egen hand.  Ibland är de lätta, ibland svåra, så hoppa över 
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om ni inte kan, ni får också chansa. Man behöver inte kunna alla. Ni får hålla på med första 

sidan tills jag säger till, sen med andra sidan tills jag säger till. Nu behöver ni inte längre 

använda A4-arket. 

 

Har ni några frågor? 

 

Nu kan ni vända till sidan 2 och sätta igång. ( 
 

Om ni är klara eller inte vill lösa fler uppgifter kan ni vila en stund eller måla på pappret ni 

fått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
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Hej  

Mitt namn är Lisa Tärnström och går sista terminen på lärarutbildningen i Gävle. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete om talradsmetoden. Under vecka 35-36 kommer jag att ha ett 

antal lektioner i era barns klass. Jag kommer även att intervjua några barn. Talradsmetoden 

går ut på att lära eleverna att ha en mental talrad, genom att jobba med siffror, ramsräkning, 

göra hopp i talraden och att bli säkra på talets grannar. Det är bara resultatet av 

undervisningen som hamnar i mitt examensarbete. Eleverna kommer att vara anonyma. 

 

Lisa Tärnström 

 

 

 

Lämna blanketten Senast den 5/9   

              Godkänner                                                             Godkänner ej 

  

 

 

Vårdnadshavare                                                               Vårdnadshavare 

 

______________________                                               __________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

Bilaga 4  
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