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Sammanfattning:  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om talradsmetoden kan öka elevers 

prestationer och resultat i ämnet matematik. Undersökningen har gjorts i två elevgrupper som 

båda går i årskurs 2, en av dem har fått agera försöksklass medan en har varit kontrollklass. 

Undersökningen påbörjades med att båda klasserna gjorde två fördiagnoser. Efter dessa 

diagnoser hade försöksklassen sju undervisningstillfällen om talradsmetoden med mig som 

lärare medan kontrollklassen haft sin ordinarie lärare i sin vanliga matematikundervisning. 

Det som avslutade undersökningen var att eleverna i båda klasserna gjorde en efterdiagnos.  

 

Försöksklassens elever ökade i antal rätt från för- till efterdiagnosen vilket visar att enligt 

resultaten som framkommit finns det möjligheter att både öka elevernas prestationer samt 

matematikresultat med denna metod.  
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1 INLEDNING 
I den dagliga debatten kan man läsa och höra om de låga matematikkunskaperna bland 

eleverna i Sveriges skolor (SvD, 2013). Det som ligger till grund för denna debatt är bl.a. 

olika internationella studier som gjorts (TIMSS -11 och PISA -12) där de flesta resultaten 

pekar i samma riktning – Sverige är ett av de länder som har sämst kunskaper i kärnämnet 

matematik. Studierna görs vart fjärde respektive vart tredje år och visar liknande resultat. 

Nästa PISA-studie äger rum 2015 och till dess har många av Sveriges kommuner bestämt att 

resultaten ska höjas markant. För att detta mål ska uppnås görs just nu en storsatsning inom 

matematikämnet genom att tillföra fler lektionstimmar i ämnet (Skolverket, 2012).  

 

Att många elever tycker att matematikämnet är svårt är något jag erfarit från mina VFU-

perioder samt vikariat som lärare och att resultaten i studierna som nämns ovan inte är bra har 

säkerligen med detta att göra. Med detta som bakgrund var min tanke att undersöka om det 

går att hjälpa eleverna med deras matematikprestationer genom att lära dem grunderna i 

ämnet. Att om vi pedagoger från början kan ge dem enkla verktyg så att det sedan finns en 

stabilare grund att stå på och att det då blir lättare att bygga vidare.  

 

Jag har gjort denna undersökning genom att undervisa elever som är precis i skolstarten i en 

årskurs två, vilket betyder att deras kunskaper i matematik inte är speciellt välutvecklade. I 

och med deras unga ålder hoppas jag att det finns stora möjligheter att ge dem ett sätt att 

arbeta utan att de behöver lära om helt och hållet. Fokus i undersökningen har varit 

huvudräkning vilket är grunden för att kunna gå vidare i matematikämnet. Att ha bra 

kunskaper i huvudräkning är även något som står med i styrdokumenten (Lgr 11, s.62-75). 

Metoden jag kommer att använda mig av i denna undersökning kallas ”talradsmetoden”. 

Denna metod bygger på att eleverna i sitt huvud ska föreställa sig en mental talrad, d.v.s. 1, 2, 

3, 4, 5...osv. och att eleverna sedan ska använda denna när de adderar samt subtraherar 

(Johansson & Wirth, 2007). Meningen med min undersökning är att se om denna 

talradsmetod kan hjälpa eleverna att lättare förstå hur de ska tänka vid huvudräkning och i och 

med detta kunna prestera bättre och höja sina resultat.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Talradsmetoden – vad är det? 
Talradsteorin är en metod som forskaren Bo Johansson undersökt sedan 1980-talet. Med 

talraden menas att alla tal följs åt i en lång rad, d.v.s. 1,2,3,4 osv. Metoden går ut på att 

grunden till matematikinlärningen ska byggas upp så att eleven ska vara helt säker på denna 

talrad (Johansson, 2013) och veta vilket tal som kommer före och efter. Detta ska utgöra 

grunden för att eleverna sedan ska kunna gå vidare i matematikämnet. Talraden i sig är inget 

nytt, däremot själva metoden som skapats efter Johanssons forskning kring ämnet (Johansson 

& Wirth, 2007).  

 

Grunderna i talradsmetoden övas framför allt genom aktiviteter inriktade på sifferkunskap och 

ramsräkning (Johansson & Wirth, 2007). Sifferkunskap är att kunna lära sig siffrornas 

betydelse, hur de läses och hur de skrivs. Vanligt är att barn lär sig att känna igen siffror från 

vardagen, så som sitt eget telefonnummer eller hur gammalt barnet är (ibid). Med 

ramsräkning menas att barnen lär sig talraden som en ramsa; 1,2,3 osv. (McIntosh, 2008). 

Som pedagog har du som uppgift vid utlärandet av denna metod att först se till att eleverna 

förstår hur talraden är uppbyggd rent konkret. Målet är sedan att eleverna ska ha en mental 

talrad i sitt huvud och på detta sätt kunna använda denna vid fortsatt matematikinlärning 
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(Johansson & Wirth, 2007) som exempelvis huvudräkning med olika räknesätt (ibid). Något 

som ibland kan vara svårt att veta är vad barnet egentligen menar när denne räknar t.ex. 

ballonger. Om barnet säger; en, två, tre, samtidigt som hen tar upp en till ballong kan det vara 

svårt att veta om barnet menar att ballong nummer tre som hen tar upp är att barnet nu har tre 

ballonger, eller om det är för att barnet har namngett ballongen till ”tre” (McIntosh, 2008). 

Bland annat på grund av detta är det viktigt att grundbultarna finns innan mera djupgående 

matematik utövas (Johansson & Wirth, 2007). Så att barnen förstår att talet 3 är mängden av 

ballongerna och inte vad den heter (McIntosh, 2008). 

 

Ett annat sätt att arbeta med talraden och lära sig denna är att ”hoppa” på den (Johansson & 

Wirth, 2007). Med detta menas att man hoppar antingen framåt eller bakåt på talraden ett visst 

antal steg. Exempel om uppgiften är; ”hoppa 5 steg framåt med början på 10”, ska eleven säga 

eller skriva: 10 15 20 osv. (ibid).  

 

 

1.1.2 Vad säger läroplanen Lgr 11? 
Grundtanken till att eleverna ska lära sig matematik i skolan är att kunskaper i matematik ger 

oss människor bättre förutsättningar att ta bra beslut i vardagliga livet. Att eleverna ska kunna 

göra bra val samt delta i samhällsdebatten (Lgr 11, 2011, s.62). Syftet med undervisning av 

matematik är också att rusta eleverna för att kunna lösa problem samt reflektera kring dessa. 

De ska även lära sig att genom matematiska strategier, metoder, modeller och resultat kunna 

föra resonemang och argumentera logiskt kring den informationen de har fått (ibid).  

 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 i matematik står att eleverna ska lära sig ”centrala 

metoder för beräkningar med naturliga tal... Metodernas användning i olika situationer.” (Lgr 

11, 2011, s.63). Det går även att läsa att de ska lära sig enkla mönster i talföljder (ibid).  

 

Även i kunskapskraven står att eleverna ska kunna föra matematiska resonemang samt kunna 

beskriva hur de gått tillväga för att lösa uppgifter. Här står också att eleverna ska förstå och 

beskriva talen och deras relation till varandra. En annan sak är att eleverna i årskurs 1-3 ska 

lära sig de fyra räknesätten när talen och svaren hamnar i området 0-20 (Lgr 11, 2011, s.67).  

 

 

1.1.3 Negativa trender inom matematik - PISA och TIMSS 
PISA (Programme for International Student Assessment) är en undersökning som från dess 

början år 2000 har gjorts vart tredje år i olika länder runt om i världen. Det som undersöks är 

15- åringars kunskaper i områdena matematik, naturvetenskap, läsförståelse och 

problemlösning. Andra saker undersöks också, exempelvis likvärdighet i skolan (Skolverket, 

2013). Tanken bakom undersökningen är att kunna se hur väl dessa ungdomar är rustade inför 

framtidens verklighet i vuxenvärlden och om det finns något sätt att förbättra resultaten med 

nya pedagogiska metoder . Antal länder som deltar är olika för varje gång projektet hålls men 

ökar oftast i antal. Den undersökning som gjordes sist var år 2012 och då medverkade 67 

olika länder i undersökningen. Hela resultatrapporten finns ej tillgänglig i skrivande stund 

men kommer i december detta år (2013) att publiceras på Skolverkets hemsida 

www.skolverket.se. Nästa PISA-studie är lagd till 2015 och till dess har många av Sveriges 

kommuner bestämt att resultaten ska höjas markant. För att detta mål ska uppnås görs just nu 

en storsatsning inom matematikämnet genom att tillföra fler lektionstimmar i ämnet 

(Skolverket, 2012). 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Naturvetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5else
http://sv.wikipedia.org/wiki/Probleml%C3%B6sning
http://www.skolverket.se/
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Den senaste rapport som finns att tillgå är från 2009 och den visar att i en jämförelse med 

rapporten från 2006 har svenska elevers resultat i dessa ämnen blivit sämre. En annan rapport 

som visar dessa låga resultat är TIMSS (Third International Mathematics and Science Study). 

TIMSS är precis som PISA en internationell studie som går ut på att kartlägga elevers 

kunskaper. Denna undersökning har dock valt att enbart undersöka ämnena matematik och 

naturvetenskap. Studien görs på elever som går i årskurs 4 och 8. TIMSS-rapporten visar att 

Sverige är ett av få länder som kontinuerligt försämrar sina resultat och har gjort det under 

hela 2000-talet. 

 

Dessa negativa trender inom matematik är något som även bekräftas i den dagliga debatten. 

Exempelvis publicerades den 15 februari i år (2013) en artikel i SvD OPINION om rädslan 

för de låga resultaten då det pekas på i artikeln att det är dessa barn och ungdomar som är 

Sveriges framtid när det gäller tillväxt och möjligheter att bli en kunskapsnation i världsklass 

(SvD, 2013). Ett annat exempel är en artikel i DN 9 december 2009 som även denne tar upp 

de låga matematikresultaten (DN, 2009). 

 

 

1.1.4 Faktorer som påverkar barns prestationsförmåga i skolan 
En viktig faktor som påverkar barns tänkande och lust att lära sig matematikämnet är läraren 

som bedriver undervisningen (Doverborg, 2004). Doverborg menar att det inte bara är ämnet i 

sig pedagogen ska lära eleverna, utan denne skall också kunna se när barnen ger uttryck för 

matematik i andra sammanhang (ibid). Att lärarens sätt att vara i klassrummet har stor 

betydelse går också att läsa om i Lära och undervisa matematik – internationella perspektiv 

(2007). I boken finns en artikel av Ingvill M. Stedöy där man kan läsa att några av de 

viktigaste egenskaperna hos en lärare som undervisar är att denne ska hjälpa till att göra 

klassrumsklimatet inbjudande. Detta är viktigt för att elever ska våga diskutera och 

experimentera sig fram för att på så sätt ta till sig kunskapen (Boesen, Emanuelsson, Wallby 

& Wallby, 2007). Författaren av artikeln menar också att det är viktigt att läraren lär ut på 

olika sätt. Alla elever lär sig olika och därför är det ett måste för ett bra lärarskap att kunna 

undervisa om och förklara samma begrepp och teman, fast på olika sätt. Uppmuntran att lära 

sig på olika sätt är även något som det finns exempel på i tidningen Origo, Lärarens nyheter. I 

denna finns artiklar om att ha undervisning utomhus för att eleverna på så sätt ska kunna 

binda ihop det teoretiska med det praktiska (Origo, 2013). En annan person som förespråkar 

att lära sig praktiskt är pedagogen John Dewey. Han menar att vi människor lär oss nya saker 

genom tidigare erfarenheter och att genom att göra det praktiskt tar vi till oss kunskapen mera 

djupgående. Dewey är den man som myntade uttrycket ”learning by doing” vilket hela hans 

pedagogiska synsätt är uppbyggd på (Dewey, 2004). Det är dock inte bara av vikt vad och hur 

man som lärare lär ut. Något som är minst lika viktigt är att läraren respekterar eleverna och 

uppmuntrar dem att visa vad de har att ge. ”It has the respect for students as persons, it 

corrects without squelching, it builds upon strength rather than trying to stamweaknesses.” 

(Boesen, Emanuelsson, Wallby & Wallby, 2007, s.242). 

 

I en artikel av D. Flobrant undersöks elevers arbetsmiljö och stress i skolan (Flobrant, 2002). 

Flobrant menar att elevers stress kan bero på olika saker, bl.a. om de har dålig självkänsla har 

de svårt att medverka och vara aktiva både i klassrummet samt andra fysiska aktiviteter. Han 

skriver: ”Att trivas och må bra i skolan är en viktig förutsättning och en bra ”grogrund” för 

inlärning och utveckling” (Flobrant, 2002, s.1). Han menar därför att elevers psykiska stress 

och arbetsmiljö kan hänga ihop med deras prestationer i skolan (Flobrant, 2002). En annan 

undersökning som gjorts visar att det inte bara är den psykiska miljön som påverkar elevers 

stress i skolan (Näsholm och Sunqvist, 2004). Näsholm och Sundqvist redovisar att många 
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elever tycker att yttre ljud är stressande och påverkar deras prestationer. Det kan vara alltifrån 

skrapande pennor i klassrummet till höga ljud utanför fönstret eller i korridoren. En annan 

källa som styrker att många elever känner att de inte kan få riktig arbetsro är ett 

pressmeddelande från Skolverket. I detta meddelande menar man att mer än varannan 10-12 

åring inte känner att de kan få arbetsro i sin skola (Skolverket, 2004).   

 

En annan sak som påverkar barns prestationer i skolan, är deras matvanor och speciellt 

skollunchen, detta tar exempelvis Livsmedelsverket upp (Livsmedelsverket, 2013). Samma 

myndighet fick 2010 i uppdrag av regeringen att sammanställa råd om matvanor för elever i 

skolan. I den går bl. a. att läsa om människans primära och sekundära behov. Författaren 

menar att om elevens primära behov ej är uppfyllt, i detta fall en mätt mage, har eleven svårt 

att koncentrera sig på andra saker som kommer i andra eller tredje hand. Det kan då hända att 

när en elev känner hunger har den väldigt svårt att fokusera på att prestera bra på en lektion 

eller ett prov (Lennernäs, 2010). Teorin bakom detta är Maslows behovstrappa som han 

presenterade i artikeln A Theory of Human Motivation (1943). Hörnell m.fl. skriver i artikeln 

Maten i skolan- långt mellan kostråden och verkligheten att många barn inte får näringsrika 

måltider i hemmet vilket gör skolmaten ännu viktigare för barnens prestationer (Hörnell, Lind 

& Silfverdal, 2009). 

 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer den litteratur som använts i examensarbetet att tas upp. 

Litteraturgenomgången är uppdelad i olika punkter för att det ska bli lätt att kunna följa vilken 

litteratur som tillhör vilket område/avsnitt i uppsatsen. 

 

1.2.1 Talradsmetoden – vad är det? 

I denna del används böckerna; Matematik i förskola och förskoleklass – den mentala talraden 

som didaktiskt verktyg  (Johansson, 2013), Så erövrar barnen matematiken - Talraden ger nya 

möjligheter (Johansson & Wirth, 2007). Och Förstå och använda tal – en handbok 

(McIntosh, 2008). Det dessa tre böcker tar upp är att en god grund i talkunskap krävs för att 

eleverna ska kunna vidareutveckla matematiken på ett lätt och behagligt sätt. Alla tre menar 

också på att sättet att göra detta är framförallt genom att nöta ramsräkning, framåt och bakåt. 

Johanssons båda böcker, en i samarbete med Wirth, beskriver talradsmetoden och vad det är 

för något. Här ges även exempel på hur pedagoger kan praktisera metoden genom olika 

övningar med eleverna. Det boken Förstå och använda tal – en handbok handlar om är precis 

som titeln beskriver. Det är en handbok för pedagoger som de kan använda vid information 

om elevers inlärning och tips för lektionsuppgifter mm. 

 

1.2.2 Vad säger läroplanen? 

Läroplanen som använts i detta arbete är den som även används idag i svenska skolorna, Lgr 

11 (Lgr 11, 2011). Dess föregångare var Lpo 94 vilken betyder att det tagit många år innan en 

förnyelse gjorts. Läroplanen är ett styrdokument som bl.a. innehåller de kunskapskrav som 

finns för eleverna.  
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1.2.3 Negativa trender inom matematik – PISA och TIMSS 

De källor jag hänvisat till i detta avsnitt är två artiklar i två olika dagstidningar (DN, 2009) 

(SvD, 2013). Dessa båda tar upp oron kring de negativa trenderna inom matematiken i den 

svenska skolan. Artiklarna har grundats i olika rapporter som gjorts i ämnet. De rapporter jag 

har valt att ta upp i detta arbete är PISA och TIMSS. Dessa båda är internationella studier som 

gjorts där det visar att Sverige är ett av de få länder som blir sämre i matematikämnet i 

jämförelse med tidigare studier som gjorts. 

 

 

1.2.4 Faktorer som påverkar barns prestationsförmåga i skolan 

Den första faktorn som har med barns prestationsförmåga i skolan att göra som presenteras är 

betydelsen av lärarens undervisning. Här finns olika källor som alla tyder på detta. I boken 

Lära och undervisa matematik – internationella perspektiv (Boesen, Emanuelsson, Wallby & 

Wallby, 2007) skriver författaren bl.a. att det är viktigt hur läraren är i klassrummet samt att 

denna skapar en arbetsmiljö som skapar lust och trygghet att lära. Om vikten att skapa lust att 

lära styrks även i en artikel av Elisabet Doverborg som är universitetslektor vid Göteborgs 

universitet (Doverborg, 2004). I detta arbete tas det även upp att det är viktigt att komma ihåg 

att det finns olika sätt att lära ut och att olika passar olika elever. I Individ, skola och 

samhälle: utbildningsfilosofiska texter skriver pedagogen J.Dewey om att koppla teorin till 

praktiken (Dewey, 2004). Att koppla dessa två finns även beskrivet i en artikel i tidningen 

Origo som handlar om fördelarna med det praktiska lärandet som utövas i form av 

utomhuspedagogik (Origo, 2013). 

 

Faktor nummer två som beskrivs är att många elever känner stress och ej får arbetsro i skolan. 

Om detta handlar Flobrants artikel om. Han menar att elevers psykiska stress kan påverka 

deras skolprestationer negativt( Flobrant, 2002). En annan studie som gjorts om detta är 

examensarbetet Barn och stress i skolan: En intervjustudie av åtta barns syn på stress. 

Samma sak visas här- att elevers stress påverkar deras prestationer i skolan (Näsholm och 

Sunqvist, 2004). Något som också styrker att många elever känner sig stressade är ett 

pressmeddelande från Skolverket 2004. 

 

Den tredje faktorn handlar om elevernas matvanor, främst i skolan. Rapporter från 

Livsmedelsverket pekar på att om en elev känner hunger har den svårt att fokusera på sitt 

skolarbete (Livsmedelsverket, 2010 och 2013). Grunden till det finns beskrivet i Maslows 

behovstrappa (Maslow, 1943). En annan artikel som tyder på samma sak är en som 

publicerats i en läkartidning 2009 (Hörnell, Lind & Silfverdal, 2009). 

 

 

1.2.5 Metodavsnitt  

I metodavsnittet finns information om vilken data som samlats in och hur detta gjorts. Ett 

examensarbete går att göra och skriva på olika sätt, förslag och uppgifter om de olika sätten 

går att läsa om i böckerna: Examensarbetet i lärarutbildningen (Johansson & Svedner , 2010) 

, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Stukát, 2005) och Kvalitativa 

intervjuer (Trost, 2010). En annan bok som använts i samma syfte är Skriva för att lära 

(Dysthe, Hertzberg & Lökensgard Hoel, 2002) i denne tas det upp vikten av att föra loggbok 

för att komma ihåg vad man gjort. 
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I delen ”2.4 Egen undervisning” finns litteratur som beskriver och ger tips på sätt att lära ut 

till eleverna. Att automatisering är viktigt för att kunna gå vidare kunskapsmässigt går att läsa 

om i boken Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik (Sterner & Lundberg, 2002). 

Författarna tar även upp att det är svårt och tar lång tid att göra något konkret till mera 

abstrakt. En av de viktigaste grunderna som bör automatiseras i matematikämnet är 

ramsräkningen, om detta skriver Ann Ahlberg i sin bok Lärande och delaktighet (2001). En 

annan sak som är viktigt att tänka på är att eftersom många elever har svårt för matematik (se 

”1.1.3 Negativa trender inom matematik - PISA och TIMSS”) är det också många som känner 

sig misslyckade i ämnet och måste tas i beaktning, om detta skriver Olof Magne i boken Att 

lyckas med matematik i grundskolan (1998).  

 

Att det som eleverna ska lära sig ska vara inspirerande på ett estetiskt tilltalande sätt går att 

läsa i Möjligheternas barn I möjligheternas skola. En pedagogisk profil – från idè till 

verklighet (Abildtrup, Johansen, Rathe & Rathe, 1997) . Här tas upp att om det eleverna 

arbetar med är estetiskt tillfredställande lär de sig lättare och på djupare plan. Att arbeta på ett 

sätt som motiverar tas även upp i Motorik, lek och lärande (Jagtöien, Langlo, Hansen & 

Annerstedt, 2000) i denne tas det  upp att om eleverna för göra någon fysisk aktivitet inom det 

de ska lära sig fördjupar sig kunskapen hos många av eleverna. Men det är inte bara viktigt att 

lära sig på ett roligt och inspirerande sätt. En viktig aspekt som hela tiden måste genomsyra en 

lärares arbete är att skapa ett inbjudande och tryggt klassrum som finns beskrivet i Världens 

bästa fröken (Steinberg, 2004). 

 

 

1.3 Frågeställning 

 Talradsmetoden – ett sätt att öka prestationerna och matematikresultaten i den svenska 

skolan? 

 

2 METOD 
I detta avsnitt presenteras; hur jag valt min undersökningsgrupp och mitt sätt att göra min 

undersökning. Vilka metoder jag har använt mig av för att samla in data samt hur jag gjort 

detta. Här beskrivs också hur jag har bedrivit min undervisning samt analysmetoderna. 

  

2.1 Urval 

Den skola jag har valt att göra undersökningen i är en medelstor skola i en medelstor svensk 

stad. Skolan är sedan tidigare bekant för mig. Med just dessa elever och lärare hos vilka jag 

gjort min undersökning har jag aldrig tidigare varit i kontakt med.  

Undersökningen har gjorts i två olika elevgrupper som båda går höstterminen årskurs 2. En av 

klasserna har agerat försöksklass där jag bedrivit min undervisning och den andra har varit 

kontrollklass där eleverna hela tiden haft undervisning av sina ordinarie lärare. Valet av 

vilken klass som fick agera vad, försöks- eller kontrollklass, gjordes av klassföreståndarna till 

eleverna. Den elevgrupp som valdes till försöksklass är den grupp där eleverna inte kommit 

lika långt i sin matematikutbildning på grund av att de har svårare för ämnet.  
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De elever i försöksklassen jag har valt att intervjua (Johansson & Svedner, 2010), är två 

elever som har lätt för ämnet och två som har det lite svårare. Anledningen till valet var att jag  

ville få reda på hur eleverna tänker när de räknar ut matematikuppgifter samt om det finns 

någon skillnad beroende på hur bra kunskaper man har i ämnet. Jag bad klassföreståndaren att 

hjälpa mig att välja ut vilka som skulle intervjuas och jag bad om två elever som har lätt för 

ämnet matematik och två som har det svårare. Jag uttryckte även innan valet av elever att det 

var viktigt att oavsett matematikkunskaper måste eleverna  kunna uttrycka sig (oavsett rätt 

eller fel) om hur de tänker kring sina matematikuppgifter (Lgr 11, 2011, s67). Annars hade 

intervjuerna varit väldigt svåra att få ut något av. 

 

Även klassföreståndarna i de båda klasserna har intervjuats för att få reda på hur de bedrivit 

undervisningen i matematik under undersökningsperiodens gång (Johansson & Svedner, 

2010).  

 

Innan jag började med undersökningen i klasserna fick vårdnadshavare ett brev (se bilaga 6) 

där denne fick bekräfta att han/hon tagit del av informationen om att jag skulle göra detta. 

(Johansson & Svedner, 2010) Denna lämnades sedan påskriven till elevernas 

klassföreståndare och sedan till mig. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Nedan beskrivs vilken typ av metoder jag använt mig av för att samla in data i denna 

undersökning. 

 

2.2.1 Observationer och intervjuer kring undervisningen 
De lärare och elever jag arbetat med var, som skrivet ovan, helt obekanta för mig innan 

undersökningen påbörjades. Därför hade jag inga kunskaper alls om hur de arbetar med ämnet 

matematik i dessa klasser. För att få reda på hur undervisningen vanligen bedrivs har jag 

använt mig av strukturerade intervjuer (Johansson & Svedner, 2010) med de båda 

klassföreståndarna (se bilaga 5). Jag har även i försöksklassen ibland fått veta av eleverna hur 

de vanligen brukar göra på sina lektioner, dessutom har jag använt mig av löpande 

observationer (Johansson & Svedner, 2010).  

 

För att komma ihåg vad jag gjort med eleverna under de lektioner jag undervisat har jag hela 

tiden fört dagboksanteckningar/loggbok om vad som hänt under dagen (Dysthe, Hertzberg & 

Lökensgard Hoel, 2002). Anteckningarna har förts på dator i Worddokument och har skrivits 

vid olika tidpunkter. Vissa gånger har anteckningarna skrivits direkt efter lektionen som 

hållits, medan vissa har skrivits dagen efter eller några dagar efter lektionstillfället. 

 

 

2.2.2 Diagnoser 
I både försöksklassen och kontrollklassen har det gjorts två olika diagnoser, ett 

”förkunskapsprov”, även kallad diagnos 1/prov 1 (se bilaga 2), och ett ”subtraktionsprov”, 

även kallad diagnos 2/prov 2, (se bilaga 4). Proven har utformats av Bo Johansson, forskare i 

”talradsmetoden” samt även handledare för detta examensarbete. Varje elev fick göra två 

diagnoser, en av vardera, innan mina lektioner och exakt samma diagnoser när jag var färdig 

med min undervisningsperiod. De två diagnoserna gjordes på olika dagar både före och efter 

min undervisning. Försöksklassen och kontrollklassen har av olika anledningar inte gjort 

diagnoserna vid exakt samma tillfällen.  
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”Förkunskapsprovet” (se bilaga 2) var den diagnos som eleverna gjorde först, både före och 

efter min undervisningsperiod. I detta prov ingår ramsräkning samt tal och sifferskrivning. 

Uppgifterna för ramsräkningen är att eleverna ska kunna visa sin kunskap i siffror och tals 

ordningsföljd. Detta genom att hoppa olika många hopp på talraden. I tal och 

sifferskrivningsdelen får eleverna visa hur väl de känner till olika tal och hur de skrivs med 

siffror. I denna del får även eleverna visa sina kunskaper om positionssystemet.       

 

Delprov 2 är ett subtraktionsprov (se bilaga 4) där ”vanliga tal” ska räknas ut, exempelvis 10-

3. Diagnos 2 är uppdelad i olika svårighetsgrader enligt följande: 

                                                                                                                                       

Lätta minus 2 = 8-3, 9-5, etc.  
Lätta minus 3 = 17-4, 18-3, etc.  
Lätta minus 4 = 18-13, 16-11, etc.  
Lätta minus 5 = 56-4, 38-2, etc.  
Lätta minus 6 = 58-53, 37-24, etc.  
Svåra minus 1 = 12-4, 11-5, etc.  
Svåra minus 2 = 21-4, 31-3, etc.  
Svåra minus 3 = 63-27, 81-23, etc.  
  
 

Den sista diagnosen har även en del där eleverna både ska räkna ut uppgiften samt visa hur de 

räknat ut den (se anvisningar i bilaga 3). 

 

 

2.2.3 Elevintervjuer 
Fyra elever i försöksklassen har intervjuats, två som är svagare i ämnet och två som har lätt 

för matematik. Eleverna har intervjuats i form av kvalitativa intervjuer (Trost, 2010) en gång i 

början av undersökningen och en gång i slutet. De fyra eleverna har intervjuats vid olika 

tillfällen.  

 

 

2.3 Procedur 

Här presenteras hur jag gått tillväga för att ta reda på information. 

 

2.3.1 Hur jag gjort observationer och intervjuer kring undervisning 
För att få veta hur lärarna som vanligtvis har dessa klasser i matematik bedriver sin 

undervisning valde jag att göra en strukturerad intervju (Stukát, 2005) . Jag skrev ihop frågor 

som jag ville ha svar på, vissa med hjälp av Bo Johansson, i ett Worddokument (bilaga 5) och 

mejlade dessa till lärarna. Detta på grund av tidsbristen för både mig och dem. Men på detta 

sätt hade de lättare att kunna ta sig tid när det passade dem samt att de hade möjlighet att 

tänka igenom svaren och ändra/lägga till om de kom på något mera. Lärarna mejlade sedan 

svaren tillbaka till mig. 

 

Anteckningar från de lektioner som jag varit ansvarig för och undervisat på har jag samlat i 

Worddokument. Varje lektion samt diagnostillfälle har fått en egen sida och jag har på dessa 

skrivit ner exakt vad som skett under lektionerna. Detta har gjorts när jag kommit hem, 

antingen direkt eller dagen/några dagar efter lektionstillfället. I mina anteckningar har jag 

skrivit om vad vi gjort samt hur eleverna klarade uppgifterna för att veta hur jag som lärare 

ska gå vidare på kommande lektioner. 
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Hela tiden har jag också observerat och tagit in vad eleverna har sagt under mina 

lektionstimmar, jag har även fört dagboksanteckningar/loggbok om detta (Dysthe, Hertzberg 

& Lökensgard Hoel, 2002). Om de tyckt något varit lätt, svårt, roligt, tråkigt etc. för att få tips 

hur jag ska fortsätta med ämnet. 

 

2.3.2 Hur diagnoserna har gjorts 
De två olika diagnoserna har gjorts av alla elever i både försöks- och kontrollklassen. Två 

diagnoser har gjorts som start på undervisningen och två, exakt samma, har avslutat denna 

undersökning. I försöksklassen har jag varit den som berättat om instruktionerna (se bilaga 1 

och 3) samt varit i klassrummet när diagnoserna gjort av eleverna. I kontrollklassen har deras 

ordinarie lärare haft hand om dem. Vi har dock gjort och sagt samma saker. Vissa av 

diagnostillfällena har eleverna varit hela klassen och andra gånger har de varit indelade i 

halvklassgrupper. Alla diagnoser har gjorts i respektive elevs klassrum när de suttit på sin 

ordinarie plats.  

 

Vid första diagnostillfället hölls en genomgång för eleverna om hur de skulle tänka kring 

uppgifterna (se bilaga 1). Vi gjorde också vissa uppgifter tillsammans på tavlan för att 

eleverna på detta sätt skulle få en konkret uppgift att hänvisas till. De fick också här möjlighet 

att ställa frågor. Efter genomgången delades diagnoserna ut och när alla elever fått sina samt 

skrivit namn och klass fick de börja. Det berättades även för dem att det var viktigt att lyssna 

på när vi som lärare sa ”stopp”, för då skulle det avslutas exakt där eleven var. När den 

angivna tiden tagit slut samlades diagnoserna in och sammanställdes senare av mig. 

 

Denna diagnos är egentligen upplagd för att göras i slutet av vårterminen i årskurs 2. Detta är 

något som vi som lärare talat om för eleverna så att de inte ska känna att de inte klarar av det 

som krävs av dem och på så sätt få dem att må dåligt. Vissa av eleverna har tyckt att detta 

varit enkelt och gjort allt snabbt, alla har därför blivit tillsagda att rita en bild om de blivit 

färdiga innan tiden gått ut. 

 

Under diagnostillfällena har det varit olika ljudvolym i klassrummet beroende på hur många 

och vilka elever som varit där. 

 

2.3.3 Hur elevintervjuerna gjorts 
De fyra eleverna som intervjuats har alla intervjuats enskilt med bara mig närvarande, 

metoden har varit kvalitativa intervjuer (Johansson & Svedner, 2010). Dock har störningar 

funnits av andra elever som befunnit sig i närheten, antingen gått förbi korta stunder eller 

funnits ute på rast utanför. Detta gick tyvärr ej att undvika på grund av platsbrist på skolan. 

Alla elever har inte intervjuats samma dag eller samma tid på dagen. De har heller inte 

intervjuats på samma plats.  

 

Jag har sagt uppgifterna muntligt och eleven har fått berätta svaret samt hur de kommit fram 

till detta. Det som sagts av eleven har jag under tiden antecknat samt tagit tid. Eleverna har ej 

fått mera hjälp av mig än vad som står i anvisningarna (se bilaga 1 och 3). 

 

2.4 Egen undervisning 

Syftet med lektionstillfällena som jag haft med försöksklassen var att lära eleverna om 

talradsmetoden och hur man kan använda den vid huvudräkning (Johansson & Wirth, 2007). 

Dessutom ville jag att de efter mina lektioner skulle klara efterdiagnoserna bättre än vad de 



10 

 

gjorde första gången de gjorde dem. Området som legat i fokus för denna undersökning är 

räknesättet subtraktion och lektionerna har varit uppbyggda med det som utgångspunkt. 

Uppgifterna som diagnoserna är uppbyggda av har jag hela tiden haft i bakhuvudet och låtit 

dessa genomsyra mina lektioner för att eleverna på så sätt ska kunna fördjupa sin kunskap i 

just detta. Alla lektioner har börjat med att eleverna eller jag har återberättat vad som hände 

under förgående lektion med mig. Många av lektionerna har därefter haft ramsräkning 

(Ahlberg, 2001) som uppvärmning och för att eleverna ska komma in i ”mattetänket” . 

Eleverna fick också en läxa som de skulle bära med sig under hela min undervisningsperiod. 

Läxan var att de skulle träna på ramsräkning både framåt och bakåt. Jag berättade att 

automatisering av grunderna i ramsräkningen var en förutsättning för att de skulle kunna 

tillgodogöra sig uppgifterna vi gjorde här i skolan på ett lättare och bättre sätt (Sterner & 

Lundberg, 2002). Lektionerna har vissa gånger varit i helklass och andra gånger i halvklass 

eller mindre grupper. Lektionernas innehåll har anpassats efterhand. 

 

Hela undersökningen med eleverna började med att både försöksklassen och kontrollklassen 

fick en presentation av mig och varför jag gör detta arbete. Jag berättade också att detta är 

svåra diagnoser och att det egentligen är menat att man ska göra dem som elev på vårterminen 

i årskurs 2. Detta var något som jag kände var nödvändigt att berätta så att eleverna inte kände 

sig okunniga och skulle bryta ihop eftersom att många tyvärr känner sig misslyckade i ämnet 

matematik (Magne, 1998). Denna stund var den enda som eleverna i kontrollklassen träffade 

mig eftersom att de hade sin klassföreståndare under lektionerna som de gjorde diagnoserna. 

 

I försöksklassen är det hela tiden jag som varit ensam pedagog, med viss hjälp av elevernas 

klassföreståndare med praktiska saker som att samla in papper, ta fram material etc. Vid första 

tillfället eleverna fick träffa mig fick de även göra den första diagnosen (se bilaga 2). Detta 

gjordes i halvklass i elevernas klassrum medan den andra halvan togs om hand av en 

fritidspedagog. När eleverna var färdiga bytte grupperna plats. Innan eleverna fick börja med 

att skriva diagnosen gick jag igenom övningsuppgifterna med dem. Jag berättade också att det 

var viktigt att de lyssnade på mina instruktioner när jag sa ”start” och ”stopp”. 

 

Diagnos nummer 2 (se bilaga 4) är en diagnos med ”vanliga uppgifter” i första delen så innan 

denna behövdes inte någon genomgång. Däremot är del 2 främmande för eleverna, enligt 

deras klassföreståndare, hur de ska göra för på denna del ska de visa hur de löst uppgiften. För 

att visa hur de räknat ska de  rita en hand om de räknat på fingrarna, en glad gubbe om de bara 

tänkt ut svaret, och en kub om de använt laborativt material ex. pengar. Detta var något som 

eleverna uppfattade vid genomgången men när jag senare gick runt och tittade märkte jag att 

det var svårt för dem. Jag har därför avstått från att analysera denna del av diagnosen. 

 

Veckan efter att diagnoserna gjordes började jag med att ha mina lektioner i försöksklassen. 

De två följande veckorna hade jag eleverna en lektion varje dag med undantag för en dag då 

skolan hade friluftsdag. Den sista undervisningsveckan gick även två dagar åt till 

slutdiagnoserna så totalt blev det sju lektionstillfällen. 

 

Första lektionen gick ut på att få eleverna att komma igång med tänket kring matematik och få 

dem intresserade av min undervisning och vad jag hade att komma med. De fick alla var och 

en berätta vad just han/hon tyckte var roligt och intressant med matte och vi diskuterade lite 

kring svaren i klassen. Många av eleverna berättade att de tyckte;  ”det roligaste är att hålla på 

med plus.”  För att binda ihop detta med min undervisning kring subtraktion visade jag dem 

hur plus och minus hör ihop. En del av eleverna kunde lättare se sambandet än vad andra 

kunde. För att få in det som min undervisning handlade om under resten av tiden frågade jag 
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eleverna om de visste vad en ”talrad” är (Johansson & Wirth, 2007). Det var ingen som hade 

hört talas om detta men när jag berättade att det är en lång rad med alla siffror som: 1, 2, 3 

osv. så var alla med på vad jag menade. Jag berättade då att det var just detta vi skulle arbeta 

med under mina lektioner. Denna första lektion fick även eleverna räkna tillsammans i 

klassen upp till 50 och efter det berätta hur långt han/hon kunde räkna. 

 

Lektion två började också med att eleverna fick räkna tillsammans från 0-50. Detta gjordes 

denna gång i en stolsring så att eleverna på detta sätt kände mer samhörighet med varandra. 

Denna lektion var eleverna halva klassen åt gången och byttes av vid lektionens slut. Jag 

berättade att ramsräkning är något som är bra att automatisera för att kunna fortsätta framåt i 

matematikens värld. För att eleverna sedan skulle förstå detta ännu mera började jag med ett 

tal som finns en bit in på talraden, exempelvis 15. Eleverna skulle sedan medsols fortsätta 

därifrån jag började. Detta gjordes flera gånger och varje elev fick någon gång börja med att 

säga ett tal mellan 0-100. För att eleverna skulle hålla intresset uppe samt göra övningen 

svårare tog jag in en ärtpåse . En elev fick börja med ett tal och sedan kasta ärtpåsen till den 

som skulle fortsätta talraden. Vi gjorde sedan övningarna på samma sätt men eleverna fick 

istället räkna baklänges.  

 

Under tredje lektionen lade jag fokus på att lära eleverna om talraden och dess uppbyggnad. 

Jag ritade upp en talrad mellan 0-20 på den stora vita tavlan så att alla eleverna på detta sätt 

skulle kunna se vad jag gjorde. Under tiden detta gjordes berättade jag om vikten av att det är 

lika långa  mellanrummen mellan talen och att talraden på slutet har en pil eftersom att den 

fortsätter i all oändlighet. Eleverna fick sedan göra egna talrader på A4papper som de senare 

skulle få använda i samband med min undervisning. Instruktionen var att de skulle göra 

talraden minst mellan 0-20, för att eleverna på detta sätt skulle kunna träna på 

tiotalsövergångar. De fick också i uppgift att göra den tydlig och färggrann med syfte att den 

skulle vara intressant och rolig att arbeta med (Abildtrup, Johansen, Rathe & Rathe, 1997) . 

 

Vid lektion nummer fyra användes talraderna som eleverna gjort. Jag gjorde också en talrad 

på den stora vita tavlan som jag sa till eleverna var mitt papper. Detta för att jag på ett lättare 

och mera konkret sätt skulle kunna visa hur man kunde använda talraden vid huvudräkning. 

Vi gjorde dels uppgifter tillsammans hela gruppen dels gjorde eleverna paruppgifter i par om 

två personer. Tillsammans i gruppen lät jag eleverna komma fram en och en, de som ville, 

(Boesen, Emanuelsson, Wallby & Wallby, 2007) för att de skulle få en uppgift som de skulle 

räkna ut med hjälp av talraden. Eleverna fick även tips om att använda sina egna talrader 

samtidigt när en annan elev fått lösa en uppgift framme vid tavlan. En uppgift kunde vara t ex 

15-7. Eleven skulle då räkna ut detta med hjälp av talraden genom att först rita ett streck 

under minuenden som i detta fall var 15, sedan fortsätta strecket 7 steg bakåt. Det talet som 

strecket slutade under blev svaret.  På detta sätt skulle eleverna kunna få träna själv samt 

kunna få hjälp av både mig och sina klasskamrater om hur man kunde tänka vid uppgifterna. 

Eleverna fick sedan arbeta parvis med sina bänkkamrater och ge varandra tal som de skulle ge 

svar på med hjälp av deras egen talrad. De fick även utmaningen att blunda och försöka se 

talraden framför sig och på så sätt lösa uppgifterna utan att se papperet. Jag berättade då också 

att det var detta som var målet, att de från att ha en konkret talrad framför sig skulle kunna ha 

en mentalt i huvudet. Att kunna få det konkreta till något mera abstrakt och mentalt är dock 

något som kan ta lång tid och behöver tränas mycket på (Sterner & Lundberg, 2002). 

 

Nästa lektion, nummer fem, ville jag att eleverna skulle få arbeta med talraden mera fysiskt 

vilket kan göra det lättare för många att komma ihåg vad de lärt sig (Jagtöien, Langlo, Hansen 

& Annerstedt, 2000) . Uppgiften gjordes utomhus på skolans fotbollsplan. De första 
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uppgifterna gjordes med halva klassen åt gången med 11-13 elever i varje medan de andra 

hade undervisning av sin ordinarie lärare. Istället för att eleverna skulle se talraden på sina 

papper fick de nu själva agera en siffra/ett tal och med sina kamrater bilda en egen talrad. Alla 

fick en varsin lapp med en siffra/ett tal som de kunde visa föra de andra och skulle sedan 

ställa sig på en plats där de tyckte att den siffran/det talet passade in på den givna linjen 

(McIntosh, 2008). Detta fungerade bra. 

 

Nästa steg var att eleverna fick ställa sig i en kö och sedan få ett hemligt nummer som de 

denna gång  inte fick visa för sina kompisar. Nu var det bara 10 elever som fick vara med i 

själva talraden och den/de andra fick vara kontrollpersoner. Den person som var nr 1 fick 

ställa sig längst ut på ena kanten och den som var 10 längst ut på den andra. Eleverna fick 

sedan titta på sin egen lapp och ställa sig en och en i talraden. Jag berättade också för dem att 

om det var ”fullt” på den platsen som de själva tyckte att de skulle passa in fick de anpassa sig 

efter situationen och göra det bästa de kunde. I denna övning gjorde båda grupperna ”fel” med 

mellanrummen. Alla stod efter 1:an och det var sedan ett stort hopp mellan 9-10. Jag bad 

kontrollpersonerna hjälpa mig att kolla om allt stod rätt till (inte heller vi fick se lapparna med 

de rätta siffrorna). Efter några hintar av mig såg de att mellanrummet var för stort mellan 9-

10. Kontrollpersonerna fick sedan rätta till så som de tyckte att det skulle vara. Sedan fick 

eleverna vända på sina lappar och visa vilken siffra de hade och om de stod på rätt plats. 

Ingen av grupperna hade helt rätt och det var de som ”inte riktigt förstått” (som även märkts i 

klassrummet) detta med talrad som stod fel. 

 

När denna övning gjorts med båda halvklasserna gjorde vi samma sak med hela klassen. 

Denna gång stod 1, 10, 20 och 23 (så många de var) som stolpar och resten av klassen fick 

ställa sig emellan. Denna gång blev det heller inte korrekt men det var nästan alla som stod på 

rätt plats. 

 

Lektion sex gjordes på ett annorlunda sätt. Jag valde att fokusera på de som inte har lika bra 

kunskaper i matematikämnet och dessa fick stanna kvar med mig i klassrummet medan de 

andra fick gå ut på skolgården med läraren. Detta gjorde jag för att jag ville se om dessa tagit 

till sig det jag undervisat om och att de denna gång inte kunde gömma sig bakom de andra 

som är lite starkare i ämnet. Vi satt oss alla vid ett stort bord och pratade om vad vi gjort hela 

förra veckan. En elev hade varit borta hela den veckan så de andra fick nu berätta för henne 

vad vi gjort så att hon skulle kunna hänga med lite i alla fall. Det blev också en bra repetition 

för de andra då de var och en fick säga en sak som vi gjort. Vi gjorde sedan uppgifter vi gjort 

tidigare och fokus lades uppgiften där de själva skulle räkna ut subtraktionsuppgifter med 

hjälp av sina egna talrader. På detta sätt hade jag möjligheten att se om dessa elever förstått 

vad jag pratat om på mina lektioner. Och om de förstått hur man ska använda talraden. Några 

hade missat en del men fick nu hjälp att rätta till detta. Ett fåtal hade dock inte förstått 

någonting, vilket tyvärr var något som ofta hände enligt deras klassföreståndare. 

 

Jag började lektion nummer sju, som även var den sista, med att fråga eleverna om det var 

någon som tyckte att det fanns något speciellt som de tyckte var svårt som vi kunde gå 

igenom igen. När svaret blev att alla förstått allt gick jag vidare med dagens undervisning, hur 

man ”hoppar” på talraden. Vi använde oss av tavlan och ritade där upp en talrad. Vi gjorde 

sedan framåt och bakåthopp tillsammans med två och tre hopp både framåt och bakåt med 

start på olika tal. Efter denna genomgången hade de som ville möjlighet att själva få prova på 

att göra detta framme vid tavlan. Efter det satt vi oss i en stor ring och kastade ärtpåsen på 

samma sätt som vi gjorde i lektion två, men istället för att räkna ”vanligt” hoppade vi. Jag sa 
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t.ex. talet 10 och sedan skulle nästa hoppa två hopp framåt till talet 12. Vi fortsatte sedan med 

olika många hopp, exempelvis två, tre och fem hopp, med början på olika tal. 

 

Det som nu fanns kvar var att göra efterdiagnoserna. Dessa gjordes precis på samma sätt som 

fördiagnosen, eftersom att det var exakt samma (se bilaga 2 och 4). Skillnaden denna gång var 

att jag bara gick igenom snabbt hur de skulle tänka vid att ”hoppa” på talraden. Även denna 

gång gjordes diagnoserna två olika dagar. 

 

Det jag valt att lägga stor vikt på i min undervisning med försöksklassen är framför allt att de 

skulle klara efterdiagnoserna mycket bättre än vad de gjorde med fördiagnoserna. Jag har 

därför lagt upp lektionerna på ett sådant sätt att eleverna ska ha möjligheten att få fördjupa 

den kunskap de redan har kring talföljder och talmönster (Lgr 11, 2011, s.63). Men jag har 

också haft stort fokus kring att eleverna ska våga att testa sig fram och att det är på detta sätt 

som man kan lära sig något nytt (Boesen, Emanuelsson, Wallby & Wallby, 2007). För att göra 

dessa saker har jag haft lektionerna jag beskrivit ovan samt att hela tiden försökt skapa ett 

rogivande och lustfyllt klassrumsklimat där eleverna kan känna sig trygga med varandra och 

sina klasskamrater (Steinberg, 2004). 

 

 

2.5 Analysmetoder 

Vid analys av mina dagboksanteckningar och intervjuer, både med elevernas 

klassföreståndare samt fyra elever från försöksklassen, har jag använt mig av en kvalitativ 

analysmetod. Analysen av för- och efterdiagnosen har gjorts med en kvantitativ metod. 

 

 

3 Resultat  
Här kommer resultaten från min undersökning att presenteras i form av tabeller och analyser 

av dessa. Här finns även information om skillnaderna mellan klassernas undervisning  under 

denna period. 

3.1 Skillnaderna mellan klassernas undervisning 

I den klass som jag haft som försöksklass har vi under mina undervisningsveckor arbetat på 

många olika sätt. Vi har arbetat alla elever i hela klassen tillsammans när vi exempelvis haft 

genomgångar. Arbetat i halvklassgrupper vid exempelvis lektionerna där vi kastat ärtpåse. 

Haft övningar där eleverna ska ha arbetat individuellt (dock samarbete vid behov) ex. ritande 

av talrader. Har arbetat parvis, ex. eleverna ”förhörde” varandra på talraden med olika 

subtraktionsuppgifter. Samt att en liten grupp elever som har lite svårare för matematik har 

fått en ”repetitionslektion”. De flesta lektionerna har hållits i elevernas klassrum men en 

lektion har vi tillbringat utomhus och arbetat tillsammans då eleverna fick uppgiften att bygga 

en egen talrad med sig själva som tal. 

 

De veckor som jag haft eleverna har jag haft undervisningstillfälle en gång/dag. De övriga 

lektionerna har hållits av deras ordinarie lärare och de har även haft matematik med denne. 

Under dessa veckor har de arbetat med sitt ordinarie matematikarbete i ca 15 minuter om 

dagen och då har de övat positionssystemet med en- och tiotal. De arbetar mycket i sina 

matteböcker men också med laborativt material samt fördjupning för att individanpassa 

uppgifterna. 
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Under samma period har kontrollklassen arbetat hela tiden med sin ordinarie lärare. De har 

arbetat på det sätt som de alltid brukar göra; individanpassat med lösbladsmaterial istället för 

fasta läroböcker. Klassen har också under denna period löst läsuppgifter tillsammans samt 

spelat mattespel. Även i kontrollklassen har det bland annat övats på positionssystemet under 

dessa veckor. Eleverna i denna klass är vana att arbeta individuellt efter sin egen fart och 

förmåga eftersom att de inte har något fast läromedel. Detta kan göra att elever lättare kan 

hoppa framåt i ämnet på ett lättare sätt.  

 

Innan jag började detta undervisningsprojekt fick jag veta att min försöksklass var betydligt 

svagare än kontrollklassen kunskapsmässigt. Detta har jag hela tiden haft med mig och därför 

vetat att det skulle bli svårt att jämföra klassernas diagnosresultat med varandra. Däremot har 

jag jämfört hur mycket klasserna har gått fram, både som grupp och individuellt, i jämförelse 

med sig själva. Det som visas i tabellerna nedan är att de båda klasserna ökat sina resultat 

ungefär lika mycket. 

 

3.2 Tabeller och analys av diagnosresultaten 

Flera tabeller kommer att redovisas: i tabell 1 visas resultaten från diagnos nr 1 (se bilaga 2) 

och i tabell 2 visas resultaten av diagnos nr 2 (se bilaga 4). Båda dessa tabeller visar resultaten 

före och efter undervisningen i både försöks- och kontrollklasserna. Efter följer en felanalys 

av dessa diagnoser. Sist i resultatavsnittet kommer en analys kring enskilda elevers resultat. 
 

3.2.1 Tabell 1.  
Resultat (i procent av maxresultat) på provet i tal- och sifferkunskap, före och efter 
undervisningsförsöket. n = antal elever. 
___________________________________________________________________________   
  Tidpunkt och klass 
 _________________________________________  
                                     Kontrollklassen (n=26)         Försöksklassen (n=25) 
 ________________ ______________  
Typ av uppgift Före Efter Före  Efter 
___________________________________________________________________________   
Framlängeshopp 46 50 43 44 
Baklängeshopp 43 46 32 41 
Markera position 56 93 8 58 
Lägga till talsort 0 0 1 0 
Skriva tal 91 93 81 89 
___________________________________________________________________________  
Provuppgifterna är indelade i följande grupper: 

Framlängeshopp = att hoppa framlänges på talraden.  

Ex. ”hoppa 2-hopp framlänges från 10” = 10 12 14 16 osv.  

 

Baklängeshopp = att hoppa baklänges på talraden.  

Ex. ”hoppa 3-hopp baklänges från 30” = 30 27 24 osv.   

 

Markera position = att veta vilken siffra i talet som anger vilken position.  

Ex. ”vilken siffra i talet 510 visar tiotalet” = 1 

 

Lägga till talsort = att veta talsorterna samt lägga ihop dessa.  

Ex. ”om du har talet 18 och lägger till 2 tiotal, vad får du då?” = 38  
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Skriva tal = att veta hur ett tal skrivs med siffror.  

Ex. ”skriv talet etthundrasju med siffror!” = 107 

 

I tabell 2 syns det tydligt att båda klasserna har bättre kunskaper på efterdiagnosen i 

jämförelse med den de gjort före. Den uppgiftskategori  som resultaten ökat mest är ”markera 

position”. Detta är inte något som jag lagt fokus på i min undervisning i försöksklassen. 

Däremot vet  jag att de båda klassföreståndarna gick igenom ett sådant kapitel med eleverna 

under undervisningsförsöksperioden. Detta är något jag vet eftersom att jag haft strukturerade 

intervjuer med de båda lärarna (Johansson & Svedner, 2010). Om man tittar på resterande 

provuppgiftsgrupperingar syns det att den grupp som det är störst skillnad före och efter i är 

”baklängeshopp” i försöksklassen.  Både framåt- och baklängeshopp är något som jag arbetat 

med mycket med eleverna och det är därför bra och roligt att detta givit bra resultat. 

Framlängeshopp var något som flera var vana vid sedan innan men bakåthopp hade klassen 

inte övat lika mycket på. Däremot syns det i resultattabellen att ingen av klasserna arbetat 

mycket med det, framlänges- och baklängeshopp, innan eftersom att svarsresultaten med rätt 

svar ligger på 50% eller lägre. Tabellen visar också väldigt tydligt att ”lägga till talsorter” är 

något som ingen av klasserna arbetat med tidigare. Detta bekräftas även av deras 

klassföreståndare.  Även i denna tabell syns det att det är stora skillnader, både före och efter, 

på kontroll- och försöksklassens matematikkunskaper. 

 

Om man tittar på tabell 1 och 2 tillsammans kan man se att subtraktionsprovets låga antal rätt 

i försöksklassen förmodligen har att göra med att eleverna ej har blivit totalt säkra på 

talraden/talens följd. Precis som ovan beskrivet har de även svårt att hoppa på talraden vilket 

kan vara en förklaring till att subtraktionsprovet blir svårt för dem. Exempelvis om antal rätt i 

procent bara är mellan 32 och 50 på baklängeshopp där uppgifterna var t.ex. ”Hoppa 3 

baklängeshopp från 20”, så kan det även bli svårt att räkna 20-3. Dock tror jag, samt att det 

syns i tabellerna, att eleverna är mer vana att se ”20-3” istället för ”hoppa baklängeshopp”. 

Egentligen är det samma sak och på samma sätt som eleverna ska tänka, men beroende på vad 

de är vana vid kan det ena bli lättare än det andra.  

 

 

3.2.2 Tabell 2.  
Resultat (i procent av maxresultat) på subtraktionsprovet, före och efter 
undervisningsförsöket. n= antal elever. 
___________________________________________________________________________   
  Tidpunkt och klass 
 _________________________________________  
                                     Kontrollklassen (n=26)         Försöksklassen (n=25) 
 ________________ ______________  
Typ av subtraktionsuppgift Före Efter Före  Efter 
___________________________________________________________________________   
Lätta minus 2 (8-3, 9-5, etc.) 98 95 92 97 
Lätta minus 3 (17-4, 18-3, etc.) 82 93 72 82 
Lätta minus 4 (18-13, 16-11, etc.) 62 83 32 45 
Lätta minus 5 (56-4, 38-2, etc.) 79 80 52 47 
Lätta minus 6 (58-53, 37-24, etc.) 55 69 33 32 
Svåra minus 1 (12-4, 11-5, etc.) 79 84 56 56 
Svåra minus 2 (21-4, 31-3, etc.) 67 73 33 33 
Svåra minus 3 (63-27, 81-23, etc.) 31 37 13 13 
Totalt antal rätt (i %) 67 74 48 51 
___________________________________________________________________________  
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I tabellen har subtraktionsuppgifterna grupperats efter svårighetsgrad, med exempel på vilka 

uppgifter som ingår i varje.   

 

Det som visas i denna tabell är att eleverna som grupp har gjort framsteg, eller att de håller sig 

på samma nivå som innan, före gentemot efter undervisningsförsöket. I kontrollklassen har 

alla subtraktionsuppgiftskategorier förbättrats förutom ”lätta minus 2”. Differensen är väldigt 

liten men det är ändå konstigt då det är den lättaste kategorin.  I försöksklassen skiljer sig 

dock två kategorier ut: ”lätta minus 5” och ”lätta minus 6”, på dessa områden har eleverna 

haft färre rätta svar på efterdiagnosen jämfört med den de gjort före.  I kategorin ”lätta minus 

6” är differensen väldigt liten och därför ser jag inte den som något stort problem. Däremot 

känns området ”lätta minus 5” som något där det gått mera fel.  

 

Försöks- och kontrollklass har gått fram i stort sett lika mycket när man tittar på ”total antal 

rätt i % ”, frågan är vad det beror på. En möjlighet är att min undervisning var för mycket 

koncentrerad till talserie- och sifferkunskap, något som kan undersökas med en analys av 

resultaten i dessa områden, se tabell 2. Något som även bekräftas i denna samt de följande 

tabellerna är att det är väldigtstor skillnad mellan klassernas matematikkunskaper både före 

och efter. Detta är något som jag hela tiden varit medveten om och detta är även presenterat i 

”2. Metod, 2.1 Urval”. 

 
 
 
 

3.2.3 Felanalys 
Ytterligare ett sätt att mäta effekterna av min undervisning är genom att undersöka om de fel 

eleverna gör har förändrats från för- till efterdiagnos. I analysen skiljer jag mellan följande 

fel: 

 

Räknefel: eleven har svarat med 1 för mycket eller 1 för litet, t ex 4 eller 6 på uppgiften 8-3. 

Det tyder på att eleven räknat en-och-en, men är osäker på hur man skall räkna. 

 

Övriga fel: elevens svar går inte att tolka, men felet betyder ändå att eleven gjort ett försök att 

lösa uppgiften. 

 

Obesvarad uppgift: eleven har lämnat uppgiften obesvarad, vilket tyder på att uppgiften 

upplevs som för svår att överhuvudtaget försöka lösa.  

 

Resultaten redovisas nedan i Tabell 3. 
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Tabell 3. 
Förekomst av olika feltyper (i procent av maxresultat), före och efter undervisningsförsöket. 
n= antal elever. 
___________________________________________________________________________   
  Tidpunkt och klass 
 _________________________________________  
                                      Kontrollklassen (n=26)          Försöksklassen (n=25) 
 ________________ ______________  
Typ av uppgift Före Efter Före  Efter 
___________________________________________________________________________   
Räknefel 5 3 6 7 
Övriga fel 10 12 15 13 
Utelämnat svar 14 6 30 26 
___________________________________________________________________________  
 

Återigen går det att se att försöksklassens kunskap är lägre än kontrollklassens. Det man dock 

kan se på båda är att ”utelämnat svar” är färre vid efterdiagnosen. Detta kan bero på att 

eleverna denna gång kände sig säkrare samt vågade chansa mer än första gången.  
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I de sista tabellerna redovisas hur resultaten förändrats för de enskilda eleverna från för- till 

efterprov. Samma beteckningar används som i de tidigare tabellerna, men beteckningarna är 

skrivna på vertikalen för att få plats. Eleverna är indelade i tre grupper: först kommer de fyra 

elever som hade minst antal rätt på subtraktionsuppgifterna totalt, sedan en mittengrupp och 

slutligen de fyra elever som hade flest rätt. Syftet med denna gruppindelning är att undersöka 

vad som hänt med de svagaste eleverna, har dessa elever i försöksklassen gått fram mer eller 

mindre jämfört med motsvarande elever i kontrollklassen. Resultaten redovisas i tabellera 4A 

– 4D.  

 

Läs tabellerna på följande vis (från vänster): 

Kolumn 1 = klass, kolumn 2 = elevens ”namn”, kolumn 3 = total antal rätt i procent. 

Resterande kolumner är indelade efter samma kategorier som i tabell 1-2.  

 

Tabell 4A.  

Försöksklassen (2h), individuella resultat vid fördiagnos. 
 

________________________________________________________________________________________ 

                                            l     l     l     l     l     s     s     s 

                   f            l     s     a     a     a     a     a     v     v     v 

               t   r  b         a     k     t     t     t     t     t     a     a     a 

               o   a  a   m     g     r     t     t     t     t     t     r     r     r 

               t   m  k   a     g     i     a     a     a     a     a     a     a     a 

     k         a   l  l   r     a     v     m     m     m     m     m     m     m     m 

     l         r   h  h   k     t     a     i     i     i     i     i     i     i     i 

     a         i   o  o   e     i     t     n     n     n     n     n     n     n     n 

     s    n    t   p  p   r     l     a     u     u     u     u     u     u     u     u 

     s    r    m   p  p   a     l     l     2     3     4     5     6     1     2     3 

 

     2h  43   13  5  0  0.0  0.00  0.75  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

     2h  44   13  5  0  0.0  0.00  0.33  0.75  0.75  0.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   

     2h  35   23  5  5  0.0  0.00  0.50  0.75  0.75  0.00  0.00  0.00  0.17  0.00  0.00 

     2h  49   23  4  5  0.0  0.00  1.00  0.50  0.50  0.00  0.67  0.00  0.17  0.00  0.00 

 

     2h  27   27  0  0  0.0  0.00  0.25  0.75  0.50  0.00  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00 

     2h  41   27  5  1  0.0  0.00  1.00  1.00  0.25  0.00  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00 

     2h  37   30  5  0  0.0  0.00  0.75  1.00  0.25  0.25  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00 

     2h  45   30  5  5  0.0  0.00  1.00  1.00  0.75  0.00  0.00  0.00  0.33  0.00  0.00 

     2h  40   33  5  0  0.0  0.00  0.50  1.00  0.75  0.00  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00 

     2h  36   37  5  5  0.0  0.00  0.75  1.00  0.75  0.00  0.00  0.00  0.67  0.00  0.00 

     2h  38   37  5  5  0.0  0.00  0.75  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00 

     2h  42   37  4  0  0.0  0.00  0.75  1.00  0.50  0.50  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00 

     2h  48   37  5  5  0.0  0.00  0.75  0.75  0.50  0.25  0.33  0.00  0.67  0.00  0.00 

     2h  39   47  0  0  0.0  0.00  0.50  0.75  0.50  0.00  1.00  0.00  0.50  1.00  0.00 

     2h  47   50  2  5  0.0  0.00  1.00  1.00  0.75  0.00  1.00  0.00  0.83  0.00  0.00 

     2h  46   57  5  0  0.5  0.00  1.00  1.00  1.00  0.00  1.00  0.33  0.50  1.00  0.00 

     2h  29   63  5  5  0.0  0.00  1.00  0.75  1.00  0.25  1.00  1.00  0.83  0.67  0.00 

     2h  31   63  3  5  0.0  0.00  0.50  1.00  1.00  0.75  1.00  0.00  0.83  0.00  0.00 

     2h  32   63  5  5  0.0  0.00  1.00  1.00  1.00  0.75  1.00  1.00  0.50  0.33  0.00 

     2h  28   70  5  5  0.0  0.00  1.00  1.00  1.00  0.75  1.00  1.00  0.50  0.33  0.67 

     2h  50   80  5  5  0.5  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.83  1.00  0.00 

 

     2h  33   83  5  5  0.0  0.00  1.00  1.00  1.00  0.50  1.00  1.00  0.83  1.00  1.00 

     2h  34   87  5  5  0.0  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.83  1.00  0.67 

     2h  51   87  .  .   .    .     .    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.33 

     2h  30   90  5  5  1.0  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.67 

__________________________________________________________________________________________   
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Tabell 4B. 

Försöksklassen (2h), individuella resultat vid efterdiagnos. 
 

                                           l     l     l     l     l     s     s     s 

                     f          l    s     a     a     a     a     a     v     v     v 

                 t   r  b       a    k     t     t     t     t     t     a     a     a 

                 o   a  a   m   g    r     t     t     t     t     t     r     r     r 

                 t   m  k   a   g    i     a     a     a     a     a     a     a     a 

       k         a   l  l   r   a    v     m     m     m     m     m     m     m     m 

       l         r   h  h   k   t    a     i     i     i     i     i     i     i     i 

       a         i   o  o   e   i    t     n     n     n     n     n     n     n     n 

       s    n    t   p  p   r   l    a     u     u     u     u     u     u     u     u 

       s    r    m   p  p   a   l    l     2     3     4     5     6     1     2     3 

 

       2h  43    10  5  5  1.0  0  1.00  0.75  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

       2h  37    17  2  5  0.0  0  0.50  1.00  0.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

       2h  49    20  5  5  0.0  0  0.75  1.00  0.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

       2h  42    23  5  1  0.0  0  1.00  1.00  0.50  0.00  0.33  0.00  0.00  0.00  0.00 

 

       2h  45    23  5  1  1.0  0  0.75  1.00  0.75  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

       2h  35    30  5  5  0.5  0  1.00  0.75  1.00  0.00  0.00  0.00  0.33  0.00  0.00 

       2h  38    30  2  5  0.5  0  1.00  1.00  0.75  0.25  0.00  0.00  0.17  0.00  0.00 

       2h  40    30  1  0  0.5  0  0.50  1.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.17  0.00  0.00 

       2h  41    37  5  0  0.5  0  0.50  1.00  1.00  0.25  0.33  0.00  0.17  0.00  0.00 

       2h  44    37  5  1  0.5  0  0.75  1.00  0.75  0.00  0.00  0.00  0.67  0.00  0.00 

       2h  48    43  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  0.25  0.00  0.00  0.67  0.00  0.00 

       2h  31    47  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  1.00  0.00  0.33  0.33  0.00  0.00 

       2h  36    47  5  5  0.5  0  1.00  1.00  0.75  0.25  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00 

       2h  39    53  4  5  0.0  0  0.75  1.00  0.75  0.25  1.00  0.33  0.83  0.00  0.00 

       2h  47    60  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  1.00  0.33  0.33  0.67  0.33  0.00 

       2h  32    73  5  5  0.5  0  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.33  0.83  0.67  0.00 

       2h  46    73  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  0.50  1.00  0.33  1.00  1.00  0.00 

       2h  29    77  5  5  0.5  0  1.00  1.00  1.00  0.75  1.00  0.33  1.00  1.00  0.00 

       2h  28    80  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  1.00  0.67  1.00  0.83  0.67  0.67 

       2h  34    80  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.50  0.67  1.00 

 

       2h  51    80  5  5  0.0  0  1.00  1.00  0.75  1.00  1.00  0.67  1.00  1.00  0.00 

       2h  33    83  5  5  0.5  0  1.00  0.75  1.00  0.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

       2h  30    87  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.33 

       2h  50    87  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.33 

____________________________________________________________________________________________  

 

 

Vid fördiagnosen låg eleverna 43, 44, 35 och 49 i gruppen med de lägsta resultaten, de hade i 

genomsnitt endast c:a 18% rätt. Vid efterprovet presterar elev nr 44 betydligt högre dock är 

genomsnittsnivån för de fyra med lägst resultat fortfarande lågt, c:a 17% .  
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Tabell 4C.  

Kontrollklassen (2s), individuella resultat vid fördiagnos. 
 

-------------------------------------- klass=2s tidp=f --------------------------------------- 

 

                                           l     l     l     l     l     s     s     s 

                     f          l    s     a     a     a     a     a     v     v     v 

                 t   r  b       a    k     t     t     t     t     t     a     a     a 

                 o   a  a   m   g    r     t     t     t     t     t     r     r     r 

                 t   m  k   a   g    i     a     a     a     a     a     a     a     a 

       k         a   l  l   r   a    v     m     m     m     m     m     m     m     m 

       l         r   h  h   k   t    a     i     i     i     i     i     i     i     i 

       a         i   o  o   e   i    t     n     n     n     n     n     n     n     n 

       s    n    t   p  p   r   l    a     u     u     u     u     u     u     u     u 

       s    r    m   p  p   a   l    l     2     3     4     5     6     1     2     3 

 

       2s  12    27  5  5  0.0  0  0.50  1.00  0.00  0.25  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00 

       2s   9    30  5  0  0.0  0  0.50  1.00  0.25  0.00  0.00  0.00  0.67  0.00  0.00 

       2s   2    43  5  5  0.0  0  1.00  1.00  0.50  0.00  1.00  0.00  0.33  0.67  0.00 

       2s   4    43  0  0  0.5  0  0.75  1.00  0.50  0.25  1.00  0.00  0.50  0.00  0.00 

 

       2s   3    50  5  5  0.5  0  1.00  0.75  0.75  0.00  0.33  0.00  0.83  1.00  0.00 

       2s   5    53  5  5  0.5  0  0.75  1.00  1.00  0.00  0.67  0.00  0.50  1.00  0.00 

       2s  13    53  5  5  0.5  0  1.00  1.00  1.00  0.50  0.00  0.00  1.00  0.00  0.00 

       2s   1    57  5  0  0.0  0  1.00  1.00  0.50  1.00  1.00  0.00  0.50  0.33  0.00 

       2s  26    57  5  4  1.0  0  0.75  1.00  1.00  0.75  0.33  0.33  0.83  0.00  0.00 

       2s  11    63  4  5  0.0  0  1.00  1.00  0.75  0.25  1.00  1.00  0.67  0.67  0.33 

       2s  22    63  5  5  0.5  0  1.00  1.00  1.00  0.50  1.00  0.67  0.67  0.33  0.00 

       2s   6    67  5  5  0.0  0  1.00  1.00  1.00  0.50  1.00  0.67  0.67  1.00  0.00 

       2s  24    70  5  5  1.0  0  1.00  1.00  0.75  0.50  1.00  0.67  1.00  1.00  0.00 

       2s  10    73  5  5  1.0  0  1.00  0.75  0.75  1.00  1.00  0.33  0.83  0.33  0.67 

       2s  15    73  5  4  1.0  0  1.00  1.00  0.75  0.75  0.67  0.67  1.00  0.67  0.33 

       2s  25    73  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  0.25  1.00  0.67  1.00  1.00  0.00 

       2s  19    83  0  5  0.5  0  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.67  1.00  0.67 

       2s  21    83  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.67  0.33 

       2s  14    87  5  5  0.0  0  0.75  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.33 

       2s  16    87  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  1.00  0.67  1.00  0.83  1.00  1.00 

       2s  17    87  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.83  1.00  0.67 

 

       2s  23    87  5  5  0.5  0  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.67  1.00  1.00  0.67 

       2s  18    90  5  5  1.0  0  0.75  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.67 

       2s   8    93  5  5  1.0  0  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

       2s  20    93  5  5  0.5  0  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

___________________________________________________________________________ 
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Tabell 4D.  

Kontrollklassen (2s), individuella resultat vid efterdiagnos. 
 

 

____________________________________________________________________________________________   

                                          l      l      l      l      l      s      s      s 

                 f           l     s      a      a      a      a      a      v      v      v 

            t    r   b       a     k      t      t      t      t      t      a      a      a 

            o    a   a   m   g     r      t      t      t      t      t      r      r      r 

            t    m   k   a   g     i      a      a      a      a      a      a      a      a 

k           a    l   l   r   a     v      m      m      m      m      m      m      m      m 

l           r    h   h   k   t     a      i      i      i      i      i      i      i      i 

a           i    o   o   e   i     t      n      n      n      n      n      n      n      n 

s     n     t    p   p   r   l     a      u      u      u      u      u      u      u      u 

s     r     m    p   p   a   l     l      2      3      4      5      6      1      2      3 

 

2s   12     30   5   5   1   0   0.75   0.50   0.25   0.75   0.33   0.00   0.33   0.00   0.00 

2s    9     33   5   0   1   0   0.50   0.75   0.50   0.00   1.00   0.00   0.00   0.67   0.00 

2s    4     53   5   5   1   0   0.25   1.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.33   1.00   0.00 

2s    7     57   5   5   0   0   1.00   1.00   1.00   0.75   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00 

 

2s    7     57   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   0.75   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00 

2s    3     60   5   0   1   0   1.00   0.75   1.00   0.75   0.67   0.33   0.50   1.00   0.00 

2s    1     63   5   5   0   0   1.00   1.00   0.75   0.25   0.33   0.67   1.00   1.00   0.00 

2s    2     67   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   0.33   1.00   0.67   0.33   0.33 

2s   26     67   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   0.75   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00 

2s    6     70   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.83   0.00   0.00 

2s   13     70   5   5   1   0   0.75   1.00   1.00   0.75   1.00   1.00   0.83   0.33   0.00 

2s    5     77   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.33   0.83   1.00   0.00 

2s   15     77   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   0.67   1.00   1.00   0.67   0.00 

2s   10     83   5   5   1   0   1.00   0.75   0.75   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.67 

2s   18     83   5   5   1   0   0.75   1.00   1.00   0.75   0.67   1.00   1.00   1.00   0.67 

2s   19     83   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.67   1.00   0.67 

2s   21     83   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.67   1.00   1.00   0.00 

2s   24     83   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.00 

2s   14     87   5   5   1   0   1.00   1.00   0.75   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.67 

2s   16     87   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.83   0.67   1.00 

2s   11     90   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.67 

2s   17     90   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.67 

2s   20     90   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.67 

 

2s   22     90   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   0.67   1.00   1.00   1.00   1.00 

2s   25     90   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.67   0.83   1.00   1.00 

2s    8     93   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 

2s   23     93   5   5   1   0   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 

 

 

Det som syns vid en jämförelse mellan tabell 4c och 4d är att, precis som nämnt tidigare, 

kontrollklassen började redan från början med ett högre resultat. Man kan också se att även 

dessa elever blivit bättre från fördiagnosen till efterdiagnosen både i helklassgrupp samt på 

individnivå. De flesta av eleverna som hade lägst resultat första diagnosen har även det på 

efterdiagnosen, däremot har de ökat i totalrätt i procent. Samma sak gäller de eleverna som 

har högst resultat, det är samma som ligger i toppen på resultatnivån.  
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4 Diskussion 
Nedan följer en sammanfattning av mina viktigaste resultat. Dessa kommer även att 

analyseras utifrån bakrundsinformationen samt att resultatens tillförlitlighet kommer att 

diskuteras. I detta avsnitt kommer även fortsatt forskning presenteras samt hur jag i framtiden 

kommer att bedriva min undervisning i ämnet.  

 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Resultaten från min undersökning visar att båda klasserna har ökat ungefär lika mycket i antal 

rätt från fördiagnosen till efterdiagnosen. Kontrollklassen hade från början mycket större 

kunskaper än vad försöksklassen hade. Detta var något jag visste redan från början (se ”2.1 

Urval”) efter att ha fått information från deras klassföreståndare, och detta kunde då styrkas i 

diagnosresultaten på fördiagnosen. Den del båda klasserna ökat i störst antal rätt i procent (37-

50%) är uppgifter i området ”markera position”. Detta är det område som båda klasserna 

arbetat med mest under försöksperioden med sina ordinarie lärare. 

 

Det som jag och försöksklassen arbetat mest med är uppgifter som finns i delprov 2 (se bilaga 

3). Detta gjordes för att det var där eleverna var som svagast samt att dessa uppgifter var 

sådana som är grundbultarna i talradsmetoden. I resultatet syns att detta gav resultat, speciellt 

i uppgifterna ”baklängeshopp” där antal rätt ökade med 9 procentenheter. Detta går att 

jämföra med kontrollklassen där ökningen var enbart 3 procentenheter.  

 

4.2 Brister, svagheter och tillförlitlighet 

Som tidigare skrivits i denna uppsats är det jag som undersökare som har gjort diagnoserna 

både före och efter i försöksklassen medan kontrollklassens klassföreståndare har gjort 

diagnoserna med dem. Jag och klassföreståndaren har hela tiden haft en dialog innan 

diagnoserna gjorts om instruktionerna; dock är det svårt att alltid tänka på vad man säger och 

gör. Det kan exempelvis vara så att eleverna fått olika mycket hjälp vid frågor. En annan sak 

kan vara att det var lättare för kontrollklassen som fick göra proven med någon de var vana 

vid, det vill säga att de redan pratade samma språk. Jag var vid första diagnoserna helt ny för 

försöksklassens elever samt att jag tidigare bara arbetat med äldre barn där ett annat mera 

avancerat språk kan användas. Angående språket berättade försöksklassens ordinarie lärare 

för mig att vissa ord som jag använde visste inte eleverna vad de betydde. Detta var något jag 

hela tiden tog till mig och försökte förklara på andra sätt, men det är svårt att veta om något 

kan ha missuppfattats p.g.a. detta. 

 

En annan faktor som kan avgöra när man jämför klasserna med varandra (att de har ökat lika 

mycket resultatmässigt) är att kontrollklassens lärare vet vilken nivå eleverna ligger på från 

början. Hen vet varje elevs svagheter och styrkor och kan erbjuda mera individualiserad hjälp 

efter elevens behov och önskemål. Detta är något som är svårt när jag som ny pedagog är med 

elever som jag aldrig tidigare mött och ska försöka lära dem på ett helt nytt sätt.  
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En annan sak som försvårar en jämförelse är att båda klasserna ej har gjort diagnoserna 

samtidigt. När på dagen diagnosen görs kan vara avgörande för elevernas prestation. 

Exempelvis om en av  klasserna gjorde provet innan skollunchen och den andra klassen 

gjorde samma prov efter så kan detta ha stor betydelse prestationsmässigt (se ”1.1.4 Faktorer 

som påverkar barns prestationsförmåga i skolan”). Samma sak gäller jämförelsen mellan 

individerna själva. Som det står i hela avsnittet 1.1.4 finns det olika faktorer som kan påverka 

eleverna och deras prestationsförmåga. Det är dock svårt att veta vilka elever eller grupper 

som påverkas av dessa faktorer. Vissa påverkas mer medan andra påverkas mindre. Detta kan 

betyda att om det exempelvis var mycket ljud runt omkring kan en elev tycka att det är svårt 

att koncentrera sig och därmed prestera mindre bra på en diagnos. Medan en elev i samma 

klass kan tycka att ljud runt omkring inte stör denne alls i sitt arbete och därmed presterar lika 

bra oavsett denna yttre faktor. Detta är något som alltid är svårt, speciellt när det är stora 

elevgrupper.  

 

En annan sak som är avgörande vid undervisning är att få respekt från eleverna. Jag som ny 

pedagog i klassen måste då även lägga fokus på detta och inte bara på att undervisa. En ny 

pedagog måste ägna mycket mera tid till att få med sig stökiga elever samt få dem att lyssna 

och göra som läraren säger. 

 

Det finns också olika sätt att lära ut på. Som jag skrivit i ”3.1 Skillnaderna mellan klassernas 

undervisning”, där går det att läsa att eleverna i försöksklassen arbetar mycket i sina 

matematikböcker. Sättet jag har undervisat på har varit väldigt annorlunda (se ”2.4 Egen 

undervisning”). Vissa av eleverna i försöksklassen har också haft svårt för att det kommit en 

för dem tidigare okänd som ska vara deras ”lärare”. Några av dem har börjat gråta och ville 

inte ta till sig något som jag sa vilket gjorde det svårt för mig att fortsätta när jag inte hade alla 

med. Att vissa av eleverna börjar gråta är något de även gör när de har sin ordinarie lärare, det 

som dock är lättare är att hen då vet hur detta ska hanteras. 

 

Något som är svårt vid sådana här korta undersökningsperioder är att veta om resultatet är 

tillförlitligt. Enligt ”talradsmetodens” grundare Bo Johansson behövs vid nyinlärning av 

talradsmetoden egentligen längre undersökningsperiod på minst en till två terminer. 

 

4.3 Resultatanalys  

Något som jag tycker är viktigt att tänka på och hela tiden ha som utgångspunkt i denna 

undersökning är att eleverna i försöksklassen ursprungligen var mycket sämre 

kunskapsmässigt som grupp jämfört med kontrollklassen. Detta är inte bara något som 

elevernas lärare givit uppgift om utan det framkom även tydligt i resultatdelen. 

 

Anledningen till den låga kunskapsnivån är svårt för mig som ny att veta något om men som 

presenterats i ”1.Inledning 1.1.3” är svaga kunskaper i ämnet matematik något som är vanligt 

i Sveriges skola idag. Det är heller inget ovanligt att olika individer kommit olika långt i 

samma årskurs enligt egen erfarenhet och diskussion med verksamma lärare. Det kan även 

bero på att de faktorer som presenteras i ”1.Inledning 1.1.4” påverkar eleverna olika eftersom 

som skrivet tidigare har eleverna gjort diagnoserna vid olika tillfällen. Det blir dock svårare 

att som ny komma till en grupp och försöka lära dem nya saker, och på ett nytt sätt,  när 

eleverna bevisligen har svårt att inta kunskap överhuvudtaget.  
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Resultatdelen visar att både kontrollklassen och försöksklassen gått framåt ungefär lika 

mycket när man tittar på ökat antal i procent från fördiagnosen till efterdiagnosen. Detta kan 

säkerligen för många, och även för mig i början, tyckas att det då inte verkade göra någon 

skillnad med att jag var i den ena klassen och undervisade i talradsmetoden. Men om man 

som skrivits ovan har i bakhuvudet att försöksklassen har betydligt svårare för inlärning, är 

det då samma sak att dessa elever gått framåt lika mycket som den grupp som har lättare att 

lära sig? Enligt mig har försöksklassen gått framåt mera än sin parallellklass, om man ser på 

deras förmåga att ta till sig ny kunskap.  

 

Något som också resultaten visar på är att den del som jag fokuserat mest på i min 

undervisning för försöksklassen gav ett bra resultat. Fokuset lades på att först lära eleverna 

talraden och dess grundbultar för att sedan gå vidare med hur de kunde använda den vid 

subtraktionsuppgifter. För att eleverna skulle ha ett spann att koncentrera sig på valde jag att 

göra talrader mellan 0-20. Att eleverna ska ha kunskap i alla fyra räknesätten när talen och 

svaren hamnar mellan 0-20 är även något som står i läroplanen (Lgr 11, 2011, s.67). Detta är 

något som enligt min undersökning gav resultat då eleverna i försöksklassen ökat i antal rätt 

på de uppgifter som tillhör kategorierna ”lätta minus 2-4” (se ”3. Resultat 3.2.1 Tabell 1”). 

Vid många av mina undervisningstillfällen har vi även arbetat med att hoppa på talraden, både 

framåt och bakåt. Även detta är något som enligt resultatet på efterdiagnoserna har ökat i antal 

rätt (se ”3.2.2 Tabell 2”) vilket sannolikt beror på mina lektioner och dess innehåll. Vid en 

jämförelse av samma tabell syns att försöksklassen ökat mera i kategorin ”baklängeshopp” än 

vad kontrollklassen har gjort.  

 

Frågeställningen jag haft under denna undersökning har varit: ”Talradsmetoden – ett sätt att 

öka prestationerna och matematikresultaten i den svenska skolan?”. Vid analys av mina 

resultat tycker jag att svaret på denna fråga är: Ja, det går att öka elevers prestationsförmåga 

och matematikresultat med hjälp av talradsmetoden. De uppgifter jag använt mig av vid 

undervisningstillfällena har varit uppgifter som eleverna tyckt varit roliga och därmed haft en 

vilja att lära sig. Därmed har de presterat, dock alla efter sin egen förmåga och bakgrund i 

matematikämnet. Som går att se i undersökningen kan även matematikresultaten höjas, 

oavsett om eleverna hade låga eller höga kunskaper från början, eftersom både de 

kunskapssvaga och starkare eleverna visat ökade resultat. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Något som skulle vara intressant är att göra denna undersökning men på ett grundligare sätt. 

Att veta vilka eleverna är redan innan och hur denna grupp lär sig på lättast och effektivast. 

Det skulle också vara intressant att göra undersökningen i en mindre grupp då det skulle bli 

enklare att individanpassa undervisningen och uppgifterna. 

 

Det skulle även vara intressant att göra en undersökning som lärare att börja med eleverna i 

förskoleklass och sedan arbeta med dem under några år framåt. På detta sätt skulle läraren 

kunna ge eleverna grunderna i matematiken med hjälp av talradsmetoden och sedan fortsätta 

arbeta med detta på en högre nivå allt eftersom eleverna blir äldre.  
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4.5 Hur jag vill bedriva min framtida undervisning med talradsmetoden 

Jag skulle vilja presentera grundbultarna i talradsmetoden som introduktion i min 

matematikundervisning för att sedan öka svårigheten. Om jag kommer att arbeta i en årkurs 

ett kommer detta bli lättare eftersom eleverna ej är mycket vana vid ämnet. Om jag däremot 

kommer att arbeta på mellanstadiet, vilket är min målsättning just nu, kommer detta kunna bli 

svårare. Men det kan även vara så att om eleverna fått stabila grunder på ett annat sätt samt 

har ett bra självförtroende i matematikämnet finns det stora chanser att det går bra att lära sig 

på ett till sätt.  

 

Om jag skulle arbeta med talradsmetoden och fick välja fritt hur och med vilka jag skulle göra 

detta skulle jag välja som jag skrivit i ”4.4 Förslag till fortsatt forskning”. Undervisa i små 

grupper och börja i tidig ålder. För att sedan följa med eleverna uppåt i årskurserna samt 

kunskapen.  
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Bilaga 1 

Åk 2, instruktion delprov 1 i Siffer- och talskrivning  
 

Lärarmanual i Siffer- tal och bokstavsskrivning 
 

Innan diagnosen börjar:  

 Eleverna sitter vid sina bänkar, med delprov 1: Siffer- och talskrivning (sammanlagt 4 

sidor).  

 Eftersom några av uppgifterna ska lösas på viss tid 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 att 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. 

 Alla moment ska ske under en viss bestämd tid så var noga med att tiden inte överskrids. 

 Delprov 1 kan förmodligen genomföras under en lektion.  

 Proven rättas. Antal poäng på uppgifterna anges efter varje del. Övningsexemplen ska inte 

rättas. 

 

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

(Eleverna sitter med testet framför sig, sammanlagt 4 sidor). Förslag till instruktion (skrivs i 

kursiv). 

 

Nu skall vi göra ett prov tillsammans. I häftet ni har på bänken ska ni skriva svar på 

matteuppgifter som jag läser upp. 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.  

 

Framlängeshopp 

Då vänder vi sida till sidan två. 

Vi löser den första uppgiften tillsammans. Som ni ser står det: 

Fortsätt att skriva i 2-hopp  2  4  6  ___  ___  ____  ___ 

 

Vad ska man då skriva? Rätt – Man ska alltså skriva så här  8   10   12   14   16. Ska ni göra 

det. Förstår ni nu hur ni skall göra? 

 

Nu vill jag att ni löser de övriga uppgifterna på sida 2. Men ni får inte sätta igång förrän jag 

säger till. Några uppgifter är lätta och andra svåra och man behöver inte kunna alla. Jobba 

snabbt och försök lösa så många uppgifter som möjligt, det gör inget om man chansar. Ni får 

bara hålla på tills jag säger ”stopp” (efter tre minuter) Detta gjordes om till sex minuter 

som går att läsa i metodavsnittet. 

 

KOM IHÅG ATT BÖRJA TA TID! 
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Uppgifter 

Fortsätt skriva i 2-hopp  14   16   18   ____   ____   ____   ____   ____ 

Fortsätt skriva i 5-hopp  10   15   20   ____   ____   ____   ____   ____ 

Fortsätt skriva i 3-hopp    4     7   10   ____   ____   ____   ____   ____ 

Fortsätt skriva i 3-hopp  31   34   37   ____   ____   ____   ____   ____ 

Fortsätt skriva i 7-hopp    7   14   21   ____   ____   ____   ____   ____ 

 
 

 

Efter tre minuter (omgjort till sex). Nu säger jag ”Stopp” . Dra ett streck dit ni kommit. Nu 

behöver ni inte skriva mer på sidan två. 

 

Baklängeshopp 

 

Då vänder vi sida till sidan tre.  

 

Vi löser den första uppgiften tillsammans nu också. Som ni ser står det: 

 

Fortsätt att skriva i 2-hopp baklänges  16   14   12    ___  ___  ____  ___ 

 

Vad ska man då skriva? Rätt – Man ska alltså skriva så här 10   8   6   4   2. Ska ni göra det. 

Förstår ni nu hur ni skall göra? 

 

Nu vill jag att ni löser de övriga uppgifterna på sida 3. Men ni får inte sätta igång förrän jag 

säger till. Liksom tidigare är några uppgifter lätta och andra svåra och man behöver inte 

kunna alla. Jobba snabbt och försök lösa så många uppgifter som möjligt, det gör inget om 

man chansar. Ni får bara hålla på tills jag säger ”stopp” (efter tre minuter) Detta gjordes 

om till sex minuter som går att läsa i metodavsnittet. 

 

 

KOM IHÅG ATT BÖRJA TA TID! 

 

 

Fortsätt skriva 2-hopp baklänges 26  24  22  ____   ____   ____   ____   ____ 

Fortsätt skriva 2-hopp baklänges 19  17  15  ____   ____   ____   ____   ____ 

Fortsätt skriva 5-hopp baklänges 85  80  75  ____   ____   ____   ____   ____ 

Fortsätt skriva 3-hopp baklänges 38  35  32  ____   ____   ____   ____   ____ 

Fortsätt skriva 4-hopp baklänges 51  47  43  ____   ____   ____   ____   ____ 

 

Efter tre minuter (omgjort till sex). Nu säger jag ”Stopp”. Dra ett streck dit ni kommit. Nu 

behöver ni inte skriva mer på sidan tre. 
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Tal- och sifferskrivning 

Så vänder vi till sista sidan, sidan 4. På den här sidan skall ni skriva siffror.  

 

Även nu är några uppgifter lätta och andra svåra och man behöver inte kunna alla. Försök 

lösa så många uppgifter som möjligt, det gör inget om man chansar. 

 

Skriv, med siffror, talet tretton på A-raden      

 

Dra ned papperet till B-raden, så här. Skriv, med siffror, talet sextiotre på B-raden  

 

Skriv, med siffror, talet etthundrasex på C-raden. 

 

Skriv, med siffror, talet femtusenåttionio på D-raden. 

 

Du har talet 5132, skriv den siffra som visar entalet på E-raden. 

 

Du har talet 5016, skriv den siffra som visar tiotalet på F-raden. 

 

Du har talet 3056, skriv den siffra som visar hundratalet på G-raden. 

 

Skriv, med siffror, det tal som du får om du lägger tre ental till talet arton på H-raden. 

 

Skriv, med siffror, det tal som du får om du lägger två tiotal till talet tjugoen på I-raden. 

 

Skriv, med siffror, det tal som du får om du lägger tre tiotal till talet etthundraåtta på J-raden. 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: ______________________________________________ 

 

 

Klass: ______________________________________________ 
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Framlängeshopp 
 

Övning 

 

Fortsätt skriva i 2-hopp   2    4    6 ____    ____    ____    ____    ____    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 

Fortsätt skriva i 2-hopp  14   16   18____    ____    ____    ____    ____     

 

 

Fortsätt skriva i 5-hopp   10  15   20    ____    ____    ____    ____    ____     

 

 

Fortsätt skriva i 3-hopp   4     7    10 ____    ____    ____    ____    ____     

 

 

Fortsätt skriva i 3-hopp   31   34   37 ____    ____    ____    ____    ____     

 

 

Fortsätt skriva i 7-hopp   7    14   21____    ____    ____    ____    ____     
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Baklängeshopp 
 

Övning 

 

Fortsätt skriva 2-hopp baklänges 16  14  12  ____    ____    ____    ____    ____    

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 

Fortsätt skriva 2-hopp baklänges 26  24  22  ____    ____    ____    ____    ____    

 

 

Fortsätt skriva 2-hopp baklänges 19  17  15   ____    ____    ____    ____    ____    

 

 

Fortsätt skriva 5-hopp baklänges 85   80  75  ____    ____    ____    ____    ____    

 

 

Fortsätt skriva 3-hopp baklänges 38  35   32  ____    ____    ____    ____    ____    

 

 

Fortsätt skriva 4-hopp baklänges 51  47   43  ____    ____    ____    ____    ____    
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Tal- och sifferskrivning 
 

 

A_________________________ 

 

 

B_________________________ 

 

 

C_________________________ 

 

 

D_________________________ 

 

 

E_________________________ 

 

 

F_________________________ 

 

 

G_________________________ 

 

 

H_________________________ 

 

 

I_________________________ 

 

 

J_________________________ 
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Bilaga 3 

 

Åk 2, Instruktion delprov 2: Subtraktion 

Om testet 

Delprov 2: Subtraktion, del 1: enbart huvudräkning, del 2: med skriftlig uppställning 

Med proven medföljer lärarmanualer.  

 

 

Lärarmanual, Delprov 2, del 1: Subtraktion, enbart huvudräkning 
 

Viktigt att läsa innan diagnosen påbörjas:  

 Eleverna sitter vid sina bänkar, med delprov 2: Subtraktion del 1 och del 2 (sammanlagt 5 

sidor) framför sig.  

 Eftersom uppgifterna ska lösas på en viss tid 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 att 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.  

 Alla moment ska ske under en viss bestämd tid så var noga med att tiden inte överskrids. 

 Delprov 2 kan genomföras under en eller två lektioner.  

 Proven rättas. Antal poäng på uppgifterna anges efter varje del. Övningsexemplen ska inte 

rättas. 

 

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

Nu skall vi göra ett prov. 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 den klass ni går 

i. 

 

Ni kommer nu att få en massa uppgifter i subtraktion, men ni får inte vända sida och börja 

förrän jag säger till. Det är två och en halv sida med subtraktionsuppgifter (visa var de skall 

stanna). Ni skall försöka lösa uppgifterna med huvudräkning, så ni får använda pennan bara 

för att skriva ned svaret, inte för att räkna ut det. Ni har 12 minuter på er så ni kommer 

troligen inte att hinna med alla uppgifter. Tänk på att några uppgifter är lätta och andra 

svåra. Kommer ni inte på svaret, så dra ett streck där man skall skriva det (visa). Och gå 

vidare till nästa uppgift, det kanske kommer lättare längre fram. Om ni är klara eller inte kan 

lösa fler uppgifter kan ni vila en stund (eller rita på pappret ni fått). Tänk också på att inte 

visa för de andra vad ni skriver. 

 

Har ni några frågor? 

Nu vänder ni sida till sida 2 och sätter igång. 
 

KOM IHÅG ATT BÖRJA TA TID. 

Efter 12 minuter. Nu har tiden gått, dra ett streck vid den uppgift där ni är nu. Ni får fortsätta 

och lösa några uppgifter till om ni vill eller så kan ni vila ett par minuter. 
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Subtraktionsuppgifter, uppställning obegränsad tid, men max c:a 12 min. 

 

 

Så vänder vi på sidan. Nu ser ni en ny sida med uppgifter i subtraktion. Nu får ni använda 

pennan för att räkna ut svaret. De här raderna är till för att ni skall skriva hur ni gjorde för 

att komma fram till svaret. Ni får välja vilken metod ni vill och ni kan använda olika metoder 

för olika uppgifter.  

 

Vi går igenom det första talet tillsammans, så att ni vet hur ni skall svara. 

 

 

17 – 4 = ____ _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 
Om man kommer på svaret direkt, med huvudräkning, så räcker det att man bara skriver 

svaret, men man ska också  rita ett en glad gubbe (visa).  

 

Om ni räknade på fingrarna, så rita en hand (visa). 

 

Om ni använder er av laborativtmaterial, ex. pengar, rita en fyrkant (visa). 

 

(Beskriv ev fler metoder barnen brukar använda) Ni kan också använda metoder ni själva 

kommit på, det viktiga är att jag kan se hur ni gått tillväga. 

 

För varje uppgift ni löst så vill jag alltså att ni skriver hur ni gjorde för att lösa den. 

 

Börja med första raden och arbeta nedåt, rad för rad. Om ni tycker någon uppgift är svår, så 

dra ett streck (visa var), och gå vidare till nästa, den kanske är lättare. Längst ned på sidan 

kanske det finns uppgifter ni inte fått tidigare, men försök lösa dem ändå.  Jobba snabbt och 

försök lösa så många uppgifter som möjligt, det gör inget om ni chansar. Om ni skriver fel 

behöver ni inte sudda, utan stryk över det ni har skrivit och skriv det rätta bredvid eller på 

papperets baksida (visa). 

Ni får hålla på tills jag säger ”Stopp”. Nu får ni börja. 

 

När ni är klara eller inte vill lösa fler uppgifter kan ni rita på det här lösa papperet.  

 

KOM IHÅG ATT TA TID     Säg ”Stopp” efter c:a 12 minuter. 
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Bilaga 4 

Åk 2, Delprov 2: Subtraktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn: ______________________________________________ 

 

 

Klass: ______________________________________________ 
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Subtraktion, del 1: huvudräkning 
 

 
8 – 3 = ____  
 
 
9 – 5 = ____  
 
 
8 – 5 = ____  
 
 
9 - 4 = ____ 
 
 
17 – 4 = ____  
 
 
18 – 3 = ____  
 
 
18 – 7 = ____ 
 
 
19 – 8 = ____ 
 
 
12 - 4 = ____  
 
 
11 - 5 =  ____ 
 
 
12 - 3 =  ____ 
 
 
18 – 9 = ____  
 
 
15 – 7 = ____  
 
 
17 - 8 = ____  
 
 
18 - 13 = ____ 
 
 
16 – 11 = ____  
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17 – 14 = ____  
 
 
19 – 13 = ____  
 
 
56 - 4 = ____ 
 
 
38 - 2  = ____  
 
 
59 - 3 = ____  
 
 
58 – 53 = ____ 
 
 
37 – 24 = ____ 
 
 
45 – 23 = ____ 
 
 
21 – 4 = ____  
 
 
31 – 3 = ____  
 
 
22 - 5 = ____ 
 
 
63 – 27 = ____ 
 
 
81 – 23 = ____ 
 
 
36 – 17 = ____ 
 
 
 
 
 
VÄND INTE TILL NÄSTA SIDA FÖRRÄN LÄRAREN SÄGER TILL! 
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Subtraktion, del 2. Skriv ned hur du räknade ut svaret! 
 
 
15 – 4 =   19 – 5 = 
 
 
 
 
 
 
 
11 – 4 =   17 – 9 =  
 
 
 
 
 
 
 
27 – 3 =   38 – 4 = 
 
 
 
 
 
 
 
37 – 25 =   48 – 22 = 
 
 
 
 
 
 
 
43 – 26 =   35 – 17 = 
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Bilaga 5 

Lärarintervju 

1. 

Berätta kort om din lärarbakgrund; ex. vilken typ av lärarexamen har du? (Ex. Lågstadie, 

matte och NO ...), hur många år i yrket? Etc. 

 

 

2. 

A. Vilket läromedel använder du just nu? Och är det något kapitel du lägger störst vikt vid? 

 

B. Använder du något annat material? Eller bara läroboken? 

 

C. Arbetar du mycket med att försöka konkretisera? Hur gör du isf? (Ex. olika aktiviteter etc.) 

 

D. Har du haft mycket fokus på att lära eleverna talraden/talserien? Isf. Kan du ge exempel på 

HUR? 

 

E. När börjar du undervisa om positionssystemet, exempel på övningar? När börjar eleverna 

få lära sig hur man använder kunskaper i positionssystemet när man löser 

subtraktionsuppgifter? 

F. Vilka strategier/metoder för att lösa subtraktionsuppgifter vill du  att eleverna skall lära sig, 

t ex att lära sig lilla och stora minustabellerna utantill, att kunna använda hjälpmedel (t ex 

räkna på klossar) för att lösa uppgifterna, att kunna den vertikala uppställningen, att räkna 

med talsorter, osv 

G. Hur ser du på huvudräkning, vad bör eleverna kunna i huvudräkning? 

 

3.  

Hur arbetar du mest med matte? I helklass eller smågrupper? Isf. Hur delar du in dem? 

 

 

4. 

Ca. hur många mattelektioner har DU haft med eleverna under veckorna 35-37? Och vad har 

ni gjort på dessa? (räknat matteboken, utematte etc) Vilket område? (Addition, subtraktion 

etc.) 

 

 

5. 

Något övrigt du vill tillägga? 

. 
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Bilaga 6 

 

 
 

Hej  

Mitt namn är Sofie Lundström Johansson och går sista terminen på lärarutbildningen i Gävle. 

Just nu skriver jag mitt examensarbete om talradsmetoden. Under vecka 35-36 kommer jag 

komma till klass 2. I den ena klassen kommer jag att ha ett visst antal undervisningstillfällen 

och den andra klassen kommer jag använda som referensgrupp. 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 dess grannar. Det är bara resultatet av undervisningen som 

hamnar i mitt examensarbete. Eleverna kommer vara anonyma. 

Om ni har några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta mig på:  

Plu10sjo@student.hig.se 

 

Vänliga hälsningar 

Sofie Lundström Johansson 

 

 

Lämnas senast den 24/8 till klassföreståndaren 

 

 

Vårdnadshavare                                                               Vårdnadshavare 

 

______________________                                               __________________________ 

  

 

 

 

 

 

 


