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Abstrakt 

Fast, G. & Olsson, M. (2011) Påverkar elevers uppfattning av tallinjen deras förmåga att 

räkna subtraktion? Does the students’ knowledge of the number line affect their ability to do 

subtraction? 

Högskolan, Kristianstad. Speciallärarprogrammet. 

Syftet med arbetet har varit att få redskap till att förbättra undervisningen i skolan. Vi har 

undersökt sambandet mellan att förstå och behärska tallinjen samt att kunna räkna 

subtraktion med tiotalsövergång. 

Arbetet ger en översikt av aktuell forskning kring tallinjen som redskap och dess möjligheter 

till kunskap inom matematiken, främst subtraktion.  

Med hjälp av diagnoser, brädspel och tallinjetest har vi undersökt om tallinjen är ett redskap, 

som lärare i skolan borde lägga större vikt vid i matematikundervisningen, för att underlätta 

elevers förmåga att behärska subtraktion med tiotalsövergång. 

Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att det finns ett visst samband 

mellan kunskap om tallinjen och förmågan att räkna subtraktion. Resultaten tyder på att de 

elever som har goda resultat i subtraktion har en linjär taluppfattning. Vi ser att resultatet av 

vår undersökning pekar på att brädspelet, Chutes and Ladders, är ett användbart redskap för 

elever, som ännu inte har en välutvecklad linjär inre tallinje. 
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Förord 

 

I tre år har våra familjer undrat vad vi gör på kvällarna i lampans sken vid datorn eller med 

kurslitteratur i händerna. ”Du som är lärare behöver väl inte gå i skolan”, säger ett av våra 

egna barn! ”Det kallas personlig utveckling”, svarar föräldern. Vi vill tacka våra tålmodiga 

familjemedlemmar, som stått ut med oss under våra studier. 

Vi skulle gärna vilja tacka våra handledare Ingemar Holgersson och Pia Thornberg som 

tålmodigt stöttat och hjälpt oss genom arbetet. Tiden med er har varit guld värd. 

Vi vill också rikta ett stort tack till de klasslärare som hjälpt oss att genomföra diagnoser, 

tester och spel med eleverna. Naturligtvis vill vi också tacka deltagande elever. Utan er alla 

hade vårt examensarbete inte varit möjligt att genomföra! 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Vi är två studenter som under tre år har studerat på Speciallärarprogrammet, inriktning 

matematik, vid Högskolan i Kristianstad. I denna rapport, vårt examensarbete, har vi 

undersökt en matematisk fråga som vi stött på under vår verksamhetsförlagda utbildning, 

samt även upplevt i våra ordinarie arbeten som grundskolelärare. Den fråga vi har funderat 

kring är om det finns något samband mellan att ha goda kunskaper om tallinjen och att med 

säkerhet kunna räkna subtraktion med tiotalsövergång. Vi har funderat kring om vi i skolan 

ska använda oss mer av tallinjen. Vi anser att subtraktion är en så viktig del av matematiken, 

att alla bör få goda kunskaper i denna grundläggande aritmetiska förmåga. Hur gör vi som 

speciallärare för att möta eleverna på bästa sätt i deras kunskapsutveckling när det gäller 

subtraktion? Vi har mött många elever som har svårigheter med subtraktion. Exempelvis 

berättar en elev så här, när hon ska förklara 15-8: ”Jag tar bort ettan och sedan tar jag 8 minus 

5 och det är 3.”Dowker (2005) skriver att additionsproblem löses lättare än 

subtraktionsproblem. 

I en internationell rapport TIMSS (2007) har elevers kunskaper i matematik undersökts i 

årskurserna fyra och åtta och i rapporten har de matematiska områdena aritmetik och 

taluppfattning behandlats. Sverige har hamnat under genomsnittet bland de EU/OECD-länder 

som ingår i studien. Vi har en önskan att hitta redskap för att på något sätt kunna bidra till att 

Sveriges elever förbättrar sina kunskaper i matematik. 

När vi då förstått att det är en svårighet för många elever att räkna subtraktion och ett problem 

för lärare att förklara, ville vi, för att möjligen hitta ett sätt att förbättra undervisningen i 

matematik, undersöka sambandet mellan förståelse av tallinjen och förmågan att räkna 

subtraktion.  Vi har fått stöd i våra tankar av Siegler (2009)  som har genomfört en studie i 

USA som visar att den matematiska förmågan kan förbättras genom att spela brädspel, t ex 

Chutes and Ladders. Det är ett spel där barnen tränar talraden på ett lekfullt sätt, se bilaga 6. 

Litteratur beskriver hur tallinjen kan utveckla den aritmetiska förmågan genom att 

åskådliggöra och ge stöd för strategier (McIntosh, 2008), (Kilpatrick m fl, 2001) (Anghileri, 

2007).  

I examensordning för speciallärare (SFS 2007:638) står under rubriken ”Kunskap och 

förståelse” att vi ska visa fördjupad kunskap om elevers lärande i sin matematikutveckling.  

Vi redogör för aktuell forskning inom området. 

 

1.2 Studiens avgränsning 

Tidsmässigt har vi genomfört vår studie under vårterminen 2011. Vår utbildning har varit 

upplagd så att man ska göra sitt examensarbete sista terminen i utbildningen. Vår 

undersökning har omfattat sex skolklasser i Skåne, på fem olika skolor. Undersökningarna i 

de olika klasserna har genomförts under två månader och därefter har en bearbetning av 

materialet genomförts. 
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1.3 Syfte och problemformulering 

Den övergripande tanken med examensarbetet har varit att ge redskap till att förbättra 

undervisningen i skolan. Vi har en tanke om att tallinjen är för lite i fokus i undervisningen i 

förhållande till de möjligheter den ger. Syftet med denna studie har varit att för elever i 

årskurs tre undersöka sambandet mellan att förstå och behärska tallinjen och att kunna räkna 

subtraktion med tiotalsövergång. Om vi kan påvisa ett sådant samband blir det ett starkt 

argument för att lägga större vikt vid förståelsen av tallinjen vid genomgångar, övningar och 

val av läromedel.  

 

 

1.4 Studiens upplägg 

Vi har genomfört en undersökning med 88 deltagande elever fördelade på olika skolor i 

Skåne. Vi har valt skolor med geografisk närhet till vår studieort och skolor där vi har hoppats 

kunna få in resultat. Vi har tagit personlig kontakt med klasslärarna. Det har på så vis varit lätt 

att få in elevresultat till vår undersökning.  

Vi har startat vår studie på fältet genom att, efter den personliga kontakten, skicka ut ett 

missivbrev till klasslärarna, som sedan har vidarebefordrat detta till de eventuellt deltagande 

elevernas föräldrar. Vi har sedan gjort en första diagnos med samtliga möjliga elever. Vi har 

därefter med hjälp av denna diagnos kunna välja ut elever, som vi har önskat som deltagare i 

vår undersökning.  Därefter har vi gjort ett tallinjetest med de utvalda eleverna. Vi har, under 

en tre veckor lång period, låtit de utvalda eleverna spela ett spel ”Chutes and Ladders” , figur 

4, dagligen, efter givna instruktioner. Efter treveckorsperioden har vi gjort om 

undersökningen med diagnos och tallinjetest, för att se om någon positiv förändring skett.  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 Begrepp 

2.1.1 Tallinje och talrad 

Nationellt Centrum för matematik (NCM) länkar till två definitioner av tallinjen:  

 

Kevius (2010) definierar tallinjen ”De reella talen kan åskådliggöras på en talaxel även kallad 

tallinje. Mängden R av reella tal kan avbildas på punkterna på en rätt linje, tallinjen. Denna 

avbildning är en bijektion, varmed menas, att mot varje tal svarar precis en punkt, mot varje 

punkt svarar precis ett tal.” 

 

I Wikipedia (2010) definieras tallinjen så här: 

”Tallinjen är ett sätt att visualisera de reella talen.” 

 

Figur 1. Tallinjen. 

 

Särskilt tre egenskaper blir tydliggjorda med denna bild: 

 Ordningsrelationen: om a<b och b<c så är a<c 

 Kontinuiteten: om a<c går det att finna ett b så att a<b och b<c 

 Oändligheten: det går alltid att hitta ett större tal eller mindre tal 

 

Butterworth och Yeo (2004) skriver att talrader byggs upp av brickor, små stavar eller prickar 

som visar varje enskilt heltal. För att talraderna ska vara användbara måste de hela tiotalen 

markeras tydligt. Tallinjen finns i de flesta klassrum, men den är svårare att förstå än många 

lärare kan tänka sig. Detta beror i huvudsak på att enskilda tal på tallinjen inte representeras 

av ental eller mängder. Talen representeras av en punkt på linjen. 

Den spelplan vi använder i vår undersökning är en talrad. Dock är inte tiotalen tydligt 

markerade, de visas endast med en pil. Vi återkommer med en diskussion om varför vi ändå 

valt att använda spelet. 

I enligt med ovanstående definitioner använder vi en talrad i spelet Chutes and Ladders och en 

tallinje i vår tallinjetest, men då undersöker vi endast elevens förmåga att placera naturliga tal 

på tallinjen. Naturliga tal är positiva heltal och i Sverige inkluderas även talet noll.  
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2.1.2 Huvudräkning 

I slutet av årskurs tre är kunskapskravet enligt kursplanen i matematik att eleven kan använda 

huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren 

ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.  

”Vuxna använder huvudräkning till ungefär 80 % av alla beräkningar som utförs i hemmet, 

när vi handlar och vid fritidsaktiviteter och dessa beräkningar omfattar betydligt mer än bara 

tabellkombinationerna.”( McIntosh, 2008, s 115). McIntosh anser att det mål som är lämpligt 

att ge eleverna är att de ska kunna addera och subtrahera tvåsiffriga och vissa tresiffriga tal 

genom huvudräkning. 

  

Vi gör en diagnos på de elever som deltar i undersökningen. Den ska mäta elevernas förmåga 

att räkna subtraktion och addition i talområdet 10-19 genom huvudräkning, oavsett ålder.  En 

av de som medverkat till att ta fram diagnosmaterialet är Madeleine Löwing. Hon utvecklar 

begreppet huvudräkning tillsammans med författarkollegan Wiggo Kilborn genom att jämföra 

det med algoritmräkning. Löwing och Kilborn (2003) menar att skillnaden mellan 

algoritmräkning och huvudräkning är att en algoritm alltid utförs på exakt samma sätt 

oberoende av de tal som ingår, medan huvudräkning kräver att man inspekterar uppgiften och 

därefter väljer en metod som verkar effektiv för tillfället, alltså den som ger de enklaste 

deloperationerna och därmed minst belastning för arbetsminnet. Huvudräkning kräver en väl 

utvecklad taluppfattning och en stor säkerhet i att använda räknelagar.  

 

2.1.3 Taluppfattning 

Kilpatrick m fl (2001) skriver i sin bok om matematik från förskolan till åttonde klass. 

Författarna koncentrerar sig på området tal och taluppfattning. De anser att för att behärska 

matematik behövs fem grunder sammanflätade till en enhet: 

 ”Conceptual understanding” – uppfattning om matematikens begrepp, funktion och 

förhållande. 

 ”Procedural fluency” – skicklighet i att utföra uträkningar flexibelt, säkert, effektivt 

och lämpligt. 

 ”Strategic competence” – kunskap i att formulera presentera och lösa matematiska 

problem. 

 ”Adaptive reasoning” – kapacitet att tänka logiskt, reflektera, förklara och motivera. 

 ”Productive disposition” – att tänka sig matematik som vettigt, användbart och 

meningsfullt kopplat till självförtroende. 

 

Dowker (2005) diskuterar vad som krävs för att utveckla en förmåga att räkna. Då lyfter hon 

Gelman och Gallistels teori att följande principer är centrala: 

 Ett-till-ettprincipen - ett räkneord paras ihop med ett objekt.  
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 Den stabila ordningens princip - en sekvens av räkneord har alltid samma 

ordningsföljd.  

 Kardinalitetsprincipen - det sista talet man använt när man ramsräknar ett antal 

föremål motsvarar antalet föremål.  

 Abstraktionsprincipen - vilken samling objekt som helst kan räknas.  

 Den irrelevanta ordningens princip - man kan räkna objekt i vilken ordning som helst.  

Lundberg och Sterner (2009) redovisar Aster och Shalevs modell av fyra steg i utvecklingen 

mot en god taluppfattning. Kortfattat är första steget att kunna uppfatta, uppskatta och jämföra 

antal. Andra steget är att verbalt kunna ange antal och tredje steget att kunna använda 

siffrorna i talsystemet. Som det fjärde och sista steget anges förmågan att utveckla en mental 

tallinje där uppfattningen om tals storlek i förhållande till varandra kommer in.  

Löwing och Kilborn (2005) anser att för att eleverna ska utveckla en skicklighet i 

huvudräkning krävs det framför allt att de har en god grundläggande taluppfattning som 

innefattar:  

 Att behärska talens ordning både framåt och bakåt i talraden.  

 Att känna till talens grannar och senare även grannens granne. 

 Att behärska tiotals- och hundratalsövergångarna och senare även 

tusentalsövergångarna etc. 

 Att kunna dela upp talen på olika sätt i termer.  

 

 

2.1.4 Dyskalkyli 

Vissa elever har särskilt svårt att förstå tal och lösa uppgifter i aritmetik. Dessa svårigheter 

benämns dyskalkyli. Butterworth och Yeo (2004) beskriver begreppet så att eleverna har 

väldigt dålig intuitiv taluppfattning och bevarar ett entalsbaserat talbegrepp. Detta innebär att 

de inte kan visualisera tal på ett användbart sätt. Vidare kan de inte laborera med tal, t ex se 

att 8 också är 4+4 eller förstå struktur med ental och tiotal.  

Författarna Lundberg & Sterner (2009) tar hjälp av Brittiska utbildningsdepartementet och 

presenterar deras definition av dyskalkyli, en definition som författarna anser mer handlar om 

allmänna räknesvårigheter eftersom den innefattar de som har svårt att lära sig talfakta och 

procedurer pga bristfällig undervisning eller kognitiva problem: 

”… ett tillstånd som inverkar på förmågan att lära sig aritmetiska färdigheter. 

Personer med dyskalkyli kan ha svårt att förstå enkla talbegrepp, de saknar en 

intuitiv förståelse av tal och har problem att lära sig talfakta och procedurer. Även 

om de ibland kan komma med ett korrekt svar eller använda en korrekt metod, gör 

de detta mer eller mindre mekaniskt och utan självtillit.”(s7) 

WHO använder termen specifik räknesvårighet som de definierar så här: 
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”Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på 

psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheter innefattar 

bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom addition, 

subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta matematiska 

färdigheter i algebra, trigometri, geometri och komplexa beräkningar.” (s 117, 

Adler 2007) 

 

2.2 Styrdokument 

I Kursplanen i matematik för grundskolan, Lgr 11, står att läsa att kunskaper i matematik ger 

människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer 

och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Under rubriken ”Syfte” slås det 

fast att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro 

till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”(s 62) När vi lyfter fram citat i 

vår avhandling vill vi visa på vikten av att eleverna får en grund i matematik som de 

behärskar och känner sig trygga i. Syftet med denna studie har varit att för elever i årskurs tre 

undersöka sambandet mellan att förstå och behärska tallinjen och att kunna räkna subtraktion 

med tiotalsövergång. Det är naturligt att om man förstår en process eller ett begrepp så får 

man tilltro till sin förmåga och möjlighet att utveckla ett större intresse. 

Målen i matematik, som beslutats i vår riksdag och formulerats i Lgr 11, är förmågor som 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisning i skolan. Förmågorna är som 

följer: 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp,  

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter,  

 föra och följa matematiska resonemang, och  

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 

och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (s 63) 

Här ser vi åter hur viktig förståelsen är av talbegreppet och aritmetik, så att eleven behärskar 

olika strategier och utifrån dessa kan värdera och välja den mest lämpliga metoden för att lösa 

uppgiften.  I det centrala innehållet för årskurs 1-3 ska ingå metoder för beräkningar med 

naturliga tal vid huvudräkning i olika situationer.  
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2.3 Speciallärarrollen 

2.3.1 Hur väljer vi ut de elever som har behov av stöd från speciallärare? 

Som blivande speciallärare kommer vi att välja ut elever som vi arbetar med. Hur sker detta 

val? I vår undersökning gjorde vi ett urval av eleverna till utvalda gruppen. Persson (2006) 

berättar att specialpedagogik och specialpedagogisk verksamhet är problematiska i relation till 

den vanliga pedagogiken och verksamheten. När den vanliga pedagogiken inte räcker till blir 

svaret specialpedagogik.  Det specialpedagogiska begreppet definieras genom utgångspunkter 

i eleven själv eller som fördjupad kompetens eller som svårigheter relaterade till skolan som 

miljö. Åtgärderna inriktas mestadels på hjälp till individer, som på något sätt avviker. Persson 

redogör för ett forskningsprojekt (SPEKO), som står för Specialundervisning och dess 

konsekvenser. Andra delstudien i detta projekt gäller Specialundervisning och differentiering. 

Här konstateras att, i den svenska skolan krävs inga utredningar, utöver de som skolans 

personal gör, för att en elev ska komma ifråga för specialundervisning. Skolans normsystem 

blir avgörande och detta innebär, att det som på en skola är ett problem, kanske inte är ett 

problem på en annan skola, utan löses där inom den vanliga pedagogiska verksamheten. 

När vi som speciallärare kommer att ta oss an och hjälpa eleverna är ett positivt 

förhållningssätt oerhört viktigt. I ett inledande skede är det extra viktigt att bemöta barnen bra. 

Danielsson och Liljeroth (1989) berättar om hur viktiga erfarenheterna och tankarna är, när 

det gäller förhållningssättet som vi har mot varandra. Vårt bemötande speglas av 

erfarenheterna och tankarna. Det är viktigt att i sin yrkesroll vara medveten om att det har stor 

betydelse, på vilket sätt vi bemöter våra medmänniskor. 

 

2.3.2 Är det väl använd tid att specialläraren initierar spel med eleverna? 

Dowker (2005) drar som slutsats av sina undersökningar att förmågor i aritmetik kan 

förbättras genom insatser riktade mot de styrkor och svagheter eleven har. De insatser som 

görs behöver inte vara tidskrävande för att vara effektiva. 

Kilpatrick m fl (2001) skriver att lära sig matematik är att; logiskt kunna förstå olika 

matematiska problem, att kunna se lösningar, att ha redskap/färdigheter, att kunna lösa 

problem, att kunna värdera och resonera logiskt kring det man kommit fram till. Man måste 

också kunna se nyttan av det man lär sig i matematiken. De beskriver detta som en fläta. 

Samspelet mellan alla i en grupp är mycket inspirerande. Samspelet skapar en miljö att lära 

sig nya saker i. Alla måste känna sig välmående i gruppen, för att samspelet ska bli så bra som 

möjligt och lärandesituationen inta en positiv riktning. Det är ett triangelsamspel mellan 

matematiken, läraren och eleverna. Allt måste sättas i sitt sammanhang. Tidsaspekten när det 

t.ex. gäller antal lektioner i matematik är också bra att ha i minnet.  
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Ahlberg (2001) skriver också att det är viktigt att det finns möjligheter till kommunikation på 

matematiklektionen. Samarbete i grupper, tid till eftertanke och bra frågeställningar som t ex 

Hur vet du det? Varför? Fungerar det alltid så? Vad händer om…? 

Egelund, Haug och Persson (2006) tycker att specialpedagogiken är bra, nödvändig och att 

den utvecklar skolan så att alla får ett större utbyte av sin skolgång. Eleverna i skolan lär sig 

att ta hänsyn, liksom att visa andra människor förståelse, samtidigt som alla har samma värde. 

Ahlberg (2001) ära av en åsikt att allt lärande sker i ett samspel mellan elev och omgivning. 

Undervisningens innehåll och organisation relateras till elevernas erfarenheter och möjligheter 

till lärande. Utgångspunkten är relationer och kommunikation på olika nivåer i skolans 

verksamhet. Mångfalden är berikande och olika synsätt och forskningsperspektiv 

kompletterar varandra. Ahlberg berättar vidare om teorier, lärande, undervisning i ämnet 

matematik och att avgörande för skolans beredskap att stödja elever i svårigheter är; skolans 

organisation och styrning, kommunikation och samarbete, elevernas erfarenheter och 

förutsättningar för lärande, lärarnas didaktiska kompetens och beredskap att stödja elever i 

svårigheter, utvärdering och uppföljning. Så som Ahlberg beskriver sitt budskap, finns det 

inte ett entydigt svar eller generella lösningar på hur arbetet ska bedrivas för att stödja elever i 

svårigheter. Viktigt är emellertid att kunna hantera mångfald och olikheter samt att försöka 

finna en balans mellan variation och struktur. Det är också önskvärt att finna en balans mellan 

skolans krav och elevernas förmåga. 

 

2.4  Aktuell forskning kring tallinjens möjligheter  

Vår undersökning har gemensamma drag med en studie gjord av Siegler och Ramani (2008). 

Deras studie provade två hypoteser. För det första att när förskoleelever från låginkomst- 

familjer presterar relativt dåligt i matematik, så beror det på att de inte använder en linjär 

representation av tals storlek, när så är befogat. De ansåg, att elever med en bakgrund från 

låginkomsttagare, hade sämre taluppfattning än deras klasskamrater från medelklassfamiljer.  

Skillnaden finns redan innan eleverna börjar skolan. Denna skillnad beror, enligt författarna, 

på olika erfarenheter av tal i vardagen, som t ex att ha spelat brädspel med siffror.  

Deras andra hypotes är att spela siffer-brädspel kan stimulera en större användning av 

lämpliga representationer och förbättra elevers taluppfattning. Deras slutsats blir då att 

skillnaderna i talförståelse mellan elever från olika bakgrund kunde elimineras med hjälp av 

en enkel insats, att spela siffer-brädspel.   

Booth och Siegler (2004) berättar att när yngre elever ska uppskatta tals storlek på en tallinje, 

blir deras markeringar ofta enligt logaritmisk skala, figur 2, i stället för linjär, figur 3.  I en 

logaritmisk skala blir avståndet mellan låga tal överskattat och avståndet mellan höga 

underskattat. Det sker en utveckling av förmågan att placera talen mer linjärt hos barnen och i 

andra klass placerar de flesta elever 0-100 linjärt på tallinjen. Eleverna går igenom denna 

utveckling, från att använda sig av en logaritmisk skala, vidare till att använda en blandning 
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av en logaritmisk skala och en linjär skala, för att till slut endast använda linjär representation 

i takt med att de utvecklar sitt talområde.  

 

 

 Figur 2.  Exempel på logaritmisk representation av tallinje. X-axel visar uppskattat värde 

och y-axel visar ”rätt” värde.          

 

Figur 3.  Exempel på linjär representation av tallinje. X-axel visar uppskattat värde och y-

axel visar ”rätt” värde.   
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Förmågan att placera tal linjärt på tallinjen korrelerar med förmågan att räkna ut 

additionsuppgifter, enligt Booth och Siegler (2006). I sin undersökning gav de elever i 

åldrarna fem till tio år i uppgift att lösa uppgifter av typen 25+3, 35+23, 7+2+9 och 5+4+2+7 

med tre möjliga svar knutna till uppgifterna. De jämförde resultaten med elevernas förmåga 

att uppskatta tals placering på tallinjen och fann att korrelationen stödde teorin att linjär 

uppfattning av tallinjen förbättrar elevernas förmåga att räkna addition. Anledningen till 

förbättringen tror författarna beror på att med linjär uppfattning kan eleverna snabbare 

uppfatta om ett svar är orimligt och de har lättare att förstå aritmetik samt får då lättare att lära 

in tabellkunskaper. 

Siegler och Ramani (2008) använde de möjligheter som brädspel av typ ”Chutes and Ladders” 

ger, figur 4. Här får barnen både en träning i vilken ordning talen ligger i och storleken på 

talen. Ju högre tal som tärningen visar, desto längre blir avståndet som spelpjäsen flyttas, det 

tar längre tid att flytta till rätt plats, fler steg krävs för att nå fram om man flyttar ett steg i 

taget och talet ökar när barnet räknar högt. Nu tränar barnen spatialt, tidsmässigt, kinestetiskt, 

verbalt och auditivt en linjär representation av talens värde. Att avläsa talet på tärningen och 

flytta sin pjäs ingick som en del av att få en taluppfattning. Tanken att använda ”Chutes and 

Ladders” för att stärka taluppfattningen är inte ny, men i andra studier var spelet en del av 

flera aktiviteter. Nu formades studien till att endast använda spelet, för att tydligare kunna 

utläsa om det påverkade barnets uppfattning om tal.  

I studien deltog 58 barn i åldern fyra till fem år. Av deltagarna kom 36 barn från 

låginkomstfamiljer och 22 barn från medelklassfamiljer. Studien delades i två experiment. I 

första experimentet fick barnen i uppgift att placera ut tal mellan noll och tio på en linje. 

Experimentet visade att barnen från familjer med sämre inkomst hade sämre förmåga att 

placera talen på rätt plats på tallinjen och alltså var sämre förberedda på aritmetiska 

uträkningar. 

I andra experimentet blev barnen från låginkomstfamiljerna slumpmässigt uttagna att spela ett 

av två sorters brädspel. Det ena spelet var spelplanen markerad med tal upp till tio och det 

andra med färger. När barnen flyttade sin pjäs sa de antingen vilka färger de steg på eller 

vilket tal de steg på. De spelade spelen fyra gånger i en två veckors period. Resultatet visade 

at de barn som spelat med numrerade planer blev ”dramatically more linear from pretest to 

posttest” (s 658).  

McIntosh (2008) visar på olika sätt att använda tallinjen, att arbeta med tals relationer och att 

förklara tankesätt i aritmetik.  Tallinjens fördelar i klassrummet är att den är lätt att skapa, ett 

streck på tavlan, en uppspänd lina, en markering på golv eller vägg eller en linje på ett papper 

kan representera aktuellt talområde. Den kan användas individuellt eller i grupp som 

diskussionsmodell och svårighetsgraden kan anpassas efter ålder och mognad.  

Även Anghileri (2007) visar på flera olika sätt att använda ”the empty number line” som ett 

sätt att lösa uppgifter på och ett sätt att förstå och förklara olika strategier. Hon påpekar att 

läraren har fått en något förändrad roll, från visa och berätta till att försöka engagera eleverna 

i klassrummet till att delta i diskussioner och lyfta olika sätt att tänka. Tallinjen är här ett 
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utmärkt redskap till att kunna förklara tankesätt. Kilpatrick, m fl (2001) skriver en direkt 

uppmaning till lärare att de ska utforska olika sätt att använda tallinjen, som ett sätt att 

undervisa i räknesätt och talrelationer. 

 

3. TEORI 

 

I Lgr 11 beskrivs matematik som en kreativ aktivitet. Matematik är också en av våra allra 

äldsta vetenskaper och har i stor utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. 

Ur ett verksamhetsteoretiskt och ett sociokulturellt perspektiv sker utveckling och lärande när 

människor genom sitt handlande och sin användning av kulturella redskap skapar mening i 

samspelet med varandra. Vår studie riktar sig mot tallinjen som redskap, för att lära sig 

subtraktion med förståelse för tiotalsövergångar. Handlingar med redskap/föremål och 

redskapens betydelse för människans utveckling är betydelsefulla både för Vygotskij och 

Leontiev (Forsberg Ahlcrona, 2009). Kopplat till vår studie kan sägas att det sätt som barn 

uttrycker sig på i samspelet med tallinjen, kan säga något om tallinjens potential i förhållande 

till förmågan att förstå subtraktion med tiotalsövergång. 

Vygotskij (1978) ser tecken och mediering som ett medel för människan att utveckla och 

bygga upp medvetandet samt att tolka och konstruera sin föreställningsvärld. Människans 

medvetande utvecklas och förändras genom socialt samspel, användning av kulturens 

materiella och intellektuella redskap. Leontiev blev, efter Vygotskijs död, hans efterträdare. 

Vygotskij och Leontiev förknippas med verksamhetsteorin. Synen på den mänskliga 

handlingen i relation till redskap/föremål skiljer deras teoretiska bidrag åt och två olika 

perspektiv kan tydas; det kollektiva och det individuella. 

Inom sociokulturell teori brukar det talas om två slags redskap, det materiella och det 

psykologiska. De har var för sig och tillsammans stor betydelse för människans förmåga att 

lära, utvecklas och förstå omvärlden, bemästra den och agera i den. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv sker mänskligt lärande i en aktiv process i en social 

gemenskap i ett kulturellt sammanhang. I detta perspektiv betonas släktskapet mellan 

tänkande och kommunikation. (Sjöberg, 2006) 
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4. METOD 

4.1 Metodövervägande 

Vår erfarenhet är att tallinjen är för lite i fokus i undervisningen, i förhållande till dess 

möjligheter. Stensmo (2007) ledde oss in i på ett hypotetiskt- deduktivt arbetssätt, om lärare 

sätter större fokus på tallinjen, så blir eleverna bättre på aritmetik.  

Vi valde subtraktion, en del av aritmetiken som, enligt våra erfarenheter och enligt en 

internationell studie (TIMSS, 2007) visar att elever i lägre skolåren ofta har svårigheter med 

subtraktion med tiotalsövergång. Vi funderade kring att undersöka hur väl eleverna 

behärskade tallinjen. Vi ville härleda sambandet mellan om eleven behärskade tallinjen och 

förmågan att räkna subtraktion med tiotalsövergång. 

Vi tänkte oss att genomföra en undersökning av ca 100 elever . Eleverna i undersökningen 

skulle komma från olika skolor i området. Vi bedömde att antalet elever var rimligt, men det 

var också en avvägning i förhållande till trovärdighet av undersökningen. Arbetsinsatsen 

bedömde vi som rimlig.  

Vi ville att diagnoserna och testerna vi använde skulle spegla elevernas förmåga att beräkna 

subtraktion med tiotalsövergång samt deras förståelse av tallinjen.  

Diamant är ett diagnosmaterial från Skolverket som finns att tillgå. Innehållet i Diamant 

behandlar flera områden i matematik och sträcker sig över flera årskurser.  Vi valde en 

diagnos som heter ”AG3 Additioner och subtraktioner inom talområdet 10-19”. Författarna 

skrev om diagnos AG3 att den omfattar åtta delar som representerar olika aspekter av addition 

och subtraktion. Eleverna ges möjligheter att visa om de har en sådan taluppfattning inom 

talområdet 10–19 att de i huvudet och med flyt kan behärska additioner och subtraktioner med 

tiotalsövergång.  

Från Booth och Siegler (2006) hämtar vi ett test som handlar om att bedöma elevernas 

förståelse av tallinjen. Tallinjetestet redogör vi noggrant för senare i vår rapport. Med hjälp av 

diagnosen och tallinjetestet ville vi sedan undersöka om det finns ett samband mellan 

förståelsen av tallinjen och förmågan att räkna ut subtraktion. Urvalet av klasser till 

undersökningen skedde genom förfrågningar till olika skolor i vårt närområde.  

Vi redovisar elevernas förmågor och förståelse med hjälp av kvantitativ data och försöker 

redovisa de kvalitativa slutsatser vi drar av undersökningen. Åhsberg (2001) skriver att det 

inte finns några kvalitativa-kvantitativa metoder och menar att retoriken är missvisande. 

Björkdahl Ordell (2007) redovisar att det går mycket tid till att genomföra en studie, framför 

allt om det ska bli med något djup. I ett inledningsskede i vårt arbete hade vi tankar på att 

genomföra intervjuer med elever och lärare, men valde bort detta på grund av tidsbrist, för att 
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istället koncentrera oss till det material vi samlade in genom diagnoser och tester på ett 

relativt stort antal barn. 

4.2 Val av metod 

Vi diskuterade lämpliga sätt att träna taluppfattning, genom att öva talraden och valde mellan 

tre olika alternativ: 

 datorspel ”The Number Race” skapat av Wilson, A. J. m fl (2006). 

 att skapa ett eget spel inspirerat av Butterworth och Yeo, (2004). 

 spelet ”Chutes and Ladders” som beskrivs av Siegler, (2009). 

Enligt INSERM-CEA Cognitive Neuroimaging Unit i Paris som forskar och arbetar med 

kognitiva funktioner och neuropsykologi är ”The Number Race” ett datorspel som kan hjälpa 

barn i åldrarna fyra till åtta år med dyskalkyli. Det kan också vara förebyggande mot 

dyskalkyli, eller användas för att stärka taluppfattning hos yngre barn utan särskilda 

inlärningssvårigheter. Enligt en undersökning där tolv barn i åldrarna sju till tio år deltog blev 

deltagarna bättre på subtraktion, att jämföra tal och subitisering (Wilson m fl 2006). Vi såg 

möjligheter att göra en undersökning där vi studerade hur elevernas uppfattning av talraden 

påverkades av spelet. När vi provade spelet gjorde vi dock den bedömningen att spelet främst 

vände sig till yngre barn och inte betonade talraden i den omfattning vi önskade. 

Det andra alternativet var att konstruera ett eget spel. Vi tog då till oss råd från  Butterworth 

och Yeo, (2004). Enligt författarna stöder man dyskalkylektiker, om man organiserar mängder 

i begripliga mönster eller strukturer. Det är enligt dem viktigt att ha en tydlig talrad inte en 

snirklande som i Chutes and Ladders. Men vi valde bort alternativet, eftersom vi inte lyckades 

att skapa ett lika inbjudande utseende eller att lägga in överraskningsmoment som det färdiga 

spelet har. Vi bedömde det som mycket viktigt att behålla lusten och glädjen att delta i 

övningarna.   

Vi valde ”Chutes and Ladders” därför att spelet, trots sin spelplan i S form, har en tydlig 10-

struktur, ett talområde till 100 och en inbjudande utformning som passade åldern på de barn 

som ingick i undersökningen. Undersökningar visade att elever som spelade sifferspel 

utvecklades i sin taluppfattning (Siegler & Ramani, 2008). I deras undersökning tränar elever 

sin taluppfattning genom att i en kvart med en vuxen spela ett brädspel vid fyra tillfällen 

under en två-veckors period. Vi anpassade val av spel till vår åldersgrupp och valde att 

genomföra övningarna under tre veckor vid minst tolv tillfällen. 

4.3 Undersökningsgrupp 

Vår undersökningsgrupp bestod av 88 barn, placerade på fem olika skolor, i sex olika klasser i 

Skåne. Skolorna ligger i tätort eller på landet. I undersökningsgruppen fanns både svenska 

barn och invandrarbarn. Vi bedömde det som att barnen hade en normal svensk ekonomisk 

situation. 
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4.4 Genomförande  

Vår studie genomfördes under vårterminen 2011. Våra inledande samtal hade vi på 

högskolan, där vi också träffade ett par klasslärare, som kunde tänka sig att vara med i 

undersökningen. Efter många och långa diskussioner kom vi fram till hur vi ville göra vår 

undersökning. 

Vi hade god hjälp av våra handledare som gav oss tips och inspiration. Vår första kontakt med 

skolorna togs sedan under januari månad. Vi tog telefonkontakt med klasslärarna och 

skickade därefter ut ett missivbrevet, (bilaga 1), för vidare befordran till föräldrar. Vi fick 

positiv respons från samtliga klasslärare. Några föräldrar valde att deras barn inte skulle delta 

i undersökningen, vilket vi tagit hänsyn till. Flertalet föräldrar var dock positiva till att deras 

barn skulle delta.  

Diamantdiagnos AG3, se bilaga 2, kunde påbörjas och så skedde. Diagnoserna genomfördes i 

våra sex testklasser före sportlovet vecka 8. Vi rättade diagnoserna och valde ut ett antal barn, 

som utifrån diagnosen ansågs ha problem med att räkna subtraktion inom talområdet 0-20. 

Hur vi valde dessa elever beskrivs under 4.6 Bearbetning. 

Barnen i den utvalda gruppen, se 4.5 Bearbetning, gjorde ett tallinjetest, se bilaga 3-5. Idén till 

tallinjetestet fick vi från Booth och Siegler (2006). Detta tallinjetest gick ut på att eleverna 

först skulle markera var de trodde att talet 50 fanns på en tallinje, där endast talen 0 och 100 

fanns utsatta. Därefter visades en identisk tallinje, men med talet 50 markerat på rätt plats. 

Läraren berättade därefter: ”Det är här som 50 ska vara, eftersom 50 är hälften av 100. Femtio 

ska vara i mitten, halvvägs mellan 0 och 100. Femtio är det enda tal som är precis i mitten.” 

Efter denna genomgång fick eleverna 26 pappersark med en identisk 25 cm lång tallinje. 

Eleverna skulle nu på egen hand markera med streck var de trodde att 26 olika tal låg längs 

tallinjen. De 26 olika talen var i följd; 39, 29, 18, 96, 14, 8, 6, 72, 81, 61, 52, 42, 33, 21, 12, 4, 

84, 64, 48, 25, 24, 90, 17, 3, 79 och 57. 
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Figur 4.  Spelplan Chutes and Ladders. 

Nästa skede i arbetet var att låta de utvalda barnen dagligen spela spelet Chutes and Ladders, 

The Classic up and down game, figur 4. Spelet köpte vi via nätet från USA. Det var 

spännande och några barn blev nyfikna, eftersom spelet kom från just USA. Spelet är färgglatt 

och tilltalande för barn. Fyra personer kunde delta i spelet samtidigt. Deltagarna valde vars en 

spelpjäs och snurrade därefter en snurra, som talade om hur många steg spelpjäsen skulle 

flyttas. Hamnar spelaren på en stege får spelaren flytta fram extrasteg och om spelaren 

hamnar på en rutschkana åkte spelaren ner några steg. En viktig regel var att man skulle säga 

talens namn, när man flyttade sin pjäs, d v s fick man tre på snurran och stod på talet 15, så 

skulle man säga sexton, sjutton, arton och ställa sin spelpjäs på talet 18. Spelet gick ut på att 
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först komma till 100. Några barn kom efter hand på idén att, efter man kommit till 100, så 

kunde man gå baklänges till 0.  

Spelperioden omfattade minst tre veckor. Eftersom sportlovet kom emellan fanns det 

möjlighet för vissa barn att spela på fritids under v. 8. Under spelets gång fanns det även 

andra barn, i ett par av klasserna, som inte ingick i undersökningen men som deltog i 

spelandet och detta var enbart positivt. Det blev lite av dagens höjdpunkt att spela i vissa av 

de deltagande klasserna. 

Efter spelperiodens slut var det dags att återigen genomföra tallinjetestet på samma sätt som 

tidigare, samt att göra diagnos AG3 ytterligare en gång med barnen i den utvalda gruppen. För 

att få en referensgrupp genomfördes AG3 även med de övriga barnen i de olika klasserna. 

 

4.5 Bearbetning 

En första bearbetning var som tidigare nämnts att urskilja de elever som vi ville ha med i 

utvalda gruppen, d v s de elever som hade brister i diagnosen AG3. Vi har erfarenhetsmässigt 

kunskapen om att det brukar vara ca 20 % av en elevgrupp som har behov av stöd, så vi tyckte 

att vi borde ha med ca 15 elever i vår undersökning. Vi valde ut de elever som hade flest fel. 

Vi hade också som kriterium, att vi skulle ha med några elever från varje klass i 

undersökningen, så att eleverna hade någon kamrat att spela med. Resultatet blev att vi valde 

ut 17 barn som skulle spela Chutes and Ladders och genomföra tallinjetest. Det blev 2-4 

elever per klass i den utvalda gruppen. 

Efter genomförda tester var det dags att bearbeta vårt insamlade material. Vi genomförde 

rättning av AG3 och sammanställde sedan resultatet från tallinjetestet. Med hjälp av 

datorprogrammet Excel bearbetade vi en mängd olika data. Vi skapade tabeller och diagram 

för att jämföra olika resultat. Vi tittade även på standardavvikelse och riktningskoefficient.  

En del av vår insamlade data redovisas i Resultatdelen i form av diagram och tabeller.  

 

4.6 Tillförlitlighet 

Undersökningen gjordes på och av människor. Det fanns en viss risk att deltagarna i 

undersökningen inte presterade på topp, av olika anledningar. Om vi eller någon annan 

forskare hade gjort denna undersökning igen, skulle resultatet troligtvis inte blivit exakt 

likadant, men vi tror att tendenserna i resultatet skulle vara lika. Bedömningen skulle 

troligtvis inte varit exakt lika. Vi kunde se likheter, men också skillnader, mellan vår och 

Sieglers (2009) undersökning, se vidare under resultat. 

Vår undersökning gjordes med stor noggrannhet från vår sida sett. Tydliga instruktioner gavs 

till de personer som hjälpte oss att genomföra testerna. De lärare som genomförde testerna 

med eleverna var personer med lång erfarenhet inom läraryrket och några av dem hade också 

erfarenhet från egen forskning. Den personliga kontakten med de ansvariga lärarna gav ett 
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gott och ärligt intryck. Vid flera tillfällen diskuterade vi vårt arbete med våra handledare. Vi 

ansträngde oss för att undersöka det vi bestämde i syftet och tycker att vi lyckades med det.  

 

4.7 Etik 

Vi var medvetna om att grundskolans verksamhet kännetecknas av stor variation när det gäller 

förverkligandet av läroplanens intentioner. Vi var också medvetna om att den pedagogiska 

kvaliteten varierade på olika skolor och i olika klasser.  

Forskningens fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) utformade var 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

förhöll vi oss till i studien. Informationskravet innebar att forskaren informerade berörda 

personer om syftet med undersökningen. Samtyckeskravet innebar att deltagarna hade rätt att 

bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att samtliga namn 

ändrades. Nyttjandekravet innebar att uppgifter som insamlades endast användes för 

forskningsändamålet. 

För att kunna genomföra uppföljning av diagnoserna behövde vi kunna identifiera vem som 

skrivit diagnoserna. I vårt bearbetade material publicerade vi inte några namn. Vi behåller 

materialet under betryggande former tills vi får vårt arbete godkänt, sedan förstörs det. 

Deltagare och deras vårdnadshavare informerades om detta och fick möjlighet att avstå från 

deltagande. Vi är medvetna om den sekretess som finns på skolorna och följer den. 
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5. RESULTAT 

5.1 Resultat Diamantdiagnos AG3,  Utvalda gruppen 

 

 

 

 

Figur 5.  Antal fel i addition och subtraktion i Diagnos AG3 test 1 och 2. 

 

Figur 5 visar resultatet av Diamantdiagnos AG3, med de enskilda eleverna i den utvalda 

gruppen med 17 barn. Staplarna visar antalet fel, addition och subtraktion vid de båda 

testtillfällena. Varje elev har två resultat, där den mörkblå stapeln avser det första testtillfället 

och den ljusblåa stapeln visar det andra testtillfället ca en månad senare, efter att ha spelat 

Chutes and Ladders. Vi kan tydligt se att antalet fel har minskat hos samtliga elever utom en, 

elev 12. Några elever saknar ljusblå stapel och det beror på att de hade noll fel vid andra 

testtillfället. 
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Figur 6.  Antal fel i subtraktion Diagnos AG3 test 1 och 2. 

 

Figur 6 visar båda testtillfällena med Diamantdiagnos AG3 med de enskilda eleverna i samma 

utvalda elevgrupp, men här redovisas endast subtraktionsuppgifterna, vilka utgjorde hälften 

av uppgifterna i diagnosen. Här kan vi se att alla elever förbättrat sig utom elev 6,12 och17. I 

de fall stapel saknas indikerar det noll fel.   
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Figur 7.  Jämförelse av antal fel addition och subtraktion Diagnos AG3 test 1. 

 

Figur 7 visar hur de enskilda eleverna fördelat sina fel mellan addition och subtraktion vid 

första testtillfället. Här kan vi utläsa att tolv elever av sjutton eller (70 %) har fler fel på 

subtraktionsuppgifterna än på additionsuppgifterna. Det verkar som om subtraktion är svårare 

än addition för dessa elever. 
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Figur 8. Bättre, sämre eller lika resultat i subtraktion? 

 

Figur 8 visar skillnaden i resultat mellan första och andra testtillfället i den utvalda gruppen. 

Vi har endast tagit med data som gäller subtraktion.                                                                

 82 % av eleverna hade förbättrat sig till det andra testtillfället.   

 12 % hade sämre resultat.  

 6 %   hade lika resultat vid testtillfällen.  
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5.2 Resultat Diamantdiagnos AG3, Jämförelsegruppen 

 

Jämförelsegruppen utgjordes av 71 elever.  

 

 

Figur 9.  Bättre, sämre eller lika resultat i subtraktion? 

Figur 9 visar jämförelsegruppens skillnad i resultat mellan första och andra testtillfället med 

Diamantdiagnos AG3, endast subtraktion.  

 34 % av eleverna hade förbättrat sig i subtraktion till det andra testtillfället.   

 22,5 % hade sämre resultat.  

 43,5 % hade lika resultat vid testtillfällena.  

 

5.3 Resultat Tallinjetest, Utvalda gruppen 

5.3.1 Vad kan vi utläsa av riktningskoefficienten? 

För att få en uppfattning om hur väl eleverna lyckats placera talen på linjen i förhållande till 

deras rätta värde använde vi funktionen som heter ”Lutning” från Excel-programmet. 

Funktionen beräknar riktningskoefficienten (k), på en tänkt linje uträknat från elevernas 

värde. Om eleverna placerat talen rätt, x = y, blir k 45° och +1. Hos en horisontell linje är k = 

0 och en linje som lutar 45° åt andra hållet är k = -1. Underförstått är att eleven ska sträva 

efter att få värde 1 och om värdet vid test 2 närmat sig 1 är det en förbättring. 
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Figur 10.  Mindre bra resultat, exempel elev 1, riktningskoefficient 
 
 

 

Figur 11.  Bra resultat, exempel elev 5, riktningskoefficient 

 

När vi sammanställde våra insamlade data till diagram och studerade de olika värdena vi fick 

fram, såg vi, att i de flesta diagrammen, låg värdena samlade kring en linje x = y, som också 

Siegler (2009) påvisar. I figur 10-11 visar vi några elever som har ett något annorlunda 

mönster, ett exempel är elev 1, som redan vid test 1 har ett lågt värde på k, 0,670, och som 

försämrade sig vid test 2 till 0,614 vilket syns tydligt i diagrammet. Vi jämför med elev 5, 

som har lika resultat vid båda testtillfällena, k 0,991.  
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5.3.2 Standardavvikelse, exempel elev 16 

 

Vi ville också få ett mått på hur mycket de olika värdena avviker från rätt värde och valde då 

att räkna ut standardavvikelsen (s). Standardavvikelse är ett mått på spridningen av värdena. 

Vid ett lågt värde på s ligger talen närmare det rätta värdet än vid ett högt värde på s.  

 

Figur 12. Resultat elev 16, standardavvikelse 

 

Som exempel på hur standardavvikelse ser ut i vår undersökning visar vi ett diagram med 

resultat från elev 16, fig. 12. Eleven har mycket goda värden på lutningen 0,99 vid bägge 

testtillfällena. Vid andra tillfället har eleven däremot placerat sina uppskattningar mindre 

utspritt. Beräknat värde på s är vid första testen 8,10 och vid det andra 3,92 vilket ger en 

förbättring på 4,18.   

 

5.3.3 Utvalda gruppens generella resultat  

För att få en uppfattning om hur gruppen generellt påverkats av spelet arbetade vi vidare med 

de data vi samlat in. Vi beräknade först riktningskoefficienten (k) individuellt och räknade 

sedan ut ett medelvärde för gruppen. Gruppen fick vid första testet värdet k=0,91 och vid 

andra testet värdet k=0,92 vilket ger en förbättring med 0,01.   

På samma sätt räknade vi ut att standardavvikelsen. Vid test 1 var s 8,18 och vid test 2 var s 

7,26. Detta gav en förbättring på 0,92. 
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5.3.4 Individuella resultat 

Här visar vi hur elevernas individuella resultat förändrats från test 1 till test 2. Vi tittar både 

på riktningskoefficienten (k) och på standardavvikelsen (s). Låga värden är bättre än höga. 

 

 

Figur 13.  Den absoluta skillnaden mellan värdet på riktningskoefficient k och 1, det ideala 

värdet, under test 1 och test 2. 

 

I figur 13 redovisar vi hur elevernas värde på k ändrats efter spelperioden. Om stapeln närmat 

sig 0 har elevens värde förbättrats i förhållande till det första testet. Vi visar alltså den 

förändring som eleverna gjort i sin linjära uppfattning av tallinjen. Tio av de sjutton eleverna 

visar en förbättring av k. Elever som tydligt förbättrat sig är elev nr 10, 16 och 17. Eleverna 1, 

2, 8, 12 och 15 har gjort märkbara försämringar. Elever som utmärker sig är elev 1 som har ett 

lågt värde på k. Även eleverna 3, 4 och 13 utmärker sig, med k värden nära ett. 
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Figur 14.  Förändring av värdet på standardavvikelse s från test 1 till test 2. 

 

I figur 14 studerar vi nu elevernas s värden. Ett lågt värde på s visar på en god förmåga att 

placera tal rätt på tallinjen. Väljer vi att utgå ifrån förändringar av värdet på s ser vi att elva av 

de sjutton eleverna förbättrat sitt värde. Störst förbättring har elev 16. Tydligast försämring 

har elev 1 och 15.  

Vi fortsatte att arbeta efter vår huvudlinje, att försöka hitta ett samband mellan förståelse av 

tallinjen och förmåga att räkna subtraktion, genom att jämföra resultat från Diamant-

diagnoserna AG3 med tallinjetesterna. Den diskussionen för vi i kapitlet Analys. 
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6. ANALYS 

 

6.1 Våra tolkningar av våra resultat samt elevexempel  

Diamantdiagnosen visar på att flertalet elever förbättrat sig eller har lika resultat i subtraktion 

under vår undersökningsperiod. Det gäller såväl enskilt, som grupperna i helhet. Vi tolkar 

detta som att undervisningen gett positivt resultat. Frågan är nu vad i undervisningen som lett 

till detta positiva resultat. Är det vårt spel Chutes and Ladders som lett till resultat i den 

utvalda gruppen eller är det något annat som gett eleverna större kunskap? Svaret på denna 

fråga kan vi inte med säkerhet ge. Men vi kan se vissa tendenser. De elever som hade 

svårigheter med AG3 hade störst svårigheter med subtraktion och således lättare för addition. 

I den utvalda gruppen har 12 % sämre resultat vid andra testtillfället subtraktion, medan 

jämförelsegruppens motsvarande siffra är 22,5%. Detta menar vi kan tyda på att förbättringen 

är större hos dem som spelat Chutes and Ladders.  

Vi hade förväntat oss en tydligare utveckling av elevernas förmåga att placera tal rätt på 

tallinjen. Visserligen ändrades riktningskoefficienten för gruppen från 0,91 till 0,92, en 

förbättring med 0,01 och enskilda elever förbättrade sig med 0,1 enheter, men i Siegler & 

Ramani (2008) avlästes förhållandevis större förbättringar. Standardavvikelsen i vår 

undersökning förbättrades från 8,18 till ett värde av 7,26. Också detta är en blygsam och ej 

tydlig ökning. Studerar man då diagrammen från vår första test (figur 15 och 16) ser man 

exempel på elever som redan här ligger nära ideallinjen, k=1. Siegler och Booth (2004) nådde 

vid sina undersökningar av 8-åringar resultat att eleverna hade kommit långt i sin förmåga att 

tänka sig tallinjen linjärt mellan 0-100. Vår tolkning är att eleverna i vår undersökningsgrupp 

hade nått långt i sin linjära uppfattning av tallinjen vid undersökningens början att de inte 

hade så stor marginal att utvecklas i.    
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Figur 15.  Elev 7 nära ideallinjen 

 

 

Figur 16.  Elev 11 nära ideallinjen, men med större spridning. 
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6.2 Märkbara skillnader och likheter i våra resultat  

Med hjälp av resultaten från testerna och diagnoserna försökte vi utläsa om det fanns ett 

samband mellan en förbättring i förståelsen av tallinjen och en förbättring i förmågan att 

räkna ut subtraktion. Vi gjorde en sammanställning av resultaten från tallinjetestesterna och 

Diamant-diagnoserna AG3. Om vi kan se ett samband styrker det vår hypotes. I tabell 1 har vi 

listat eleverna i fallande skala från den elev som förbättrat sig mest i subtraktion från test ett 

till test två. För att tydligare se samband har vi markerat med fetstil de resultat som 

försämrats.  

Elev Antal färre fel Förändring av värdet för 

riktningskoefficient 

Förändring av värdet för 

standardsvvikelse 

10 17 0,109 -1,460 

8 11 -0,062 2,320 

7 10 0,035 0,290 

4 10 0,015 2,174 

13 7 0,010 1,540 

9 6 0,018 2,536 

11 5 0,042 1,300 

2 5 -0,058 1,200 

5 4 -0,011 0,713 

3 4 0,001 -1,093 

14 3 -0,038 -0,630 

1 3 -0,065 -3,979 

16 3 0,117 4,180 

15 1 -0,074 -2,150 

17 0 0,099 2,886 

6 -3 0,004 3,431 

12 -4 -0,056 2,960 

 

Tabell 1.  Förändring i resultat i subtraktion jämfört med värdena för riktningskoefficient och 

standardavvikelse. 

 

Det är åtta elever som förbättrat sitt resultat med fem eller mer på diagnos AG3. Av dessa har 

alla, utom elev 2 och 8, förbättrat sitt värde för riktningskoefficient. De har också, utom elev 

10, förbättrat värdet för standardavikelse. Att så många förbättrats tyder på ett visst samband, 

men samtidigt har en del av de elever som ligger längre ner i tabellen också förbättrat värde 

för riktningskoefficient. Här befinner sig faktiskt elever som gjort relativt stora 

förbättringarna, t ex eleverna 16 och 17. Även standardavvikelsen ger en splittrad bild. 

Visserligen har de flesta som förbättrat sig i subtraktion också gjort framsteg här men två av 

de som gjort störst framsteg på värdet av s här har försämrats i subtraktion.   

 I tabell 2 försöker vi belysa sambandet mellan en god uppfattning av tallinjen och förmåga att 

räkna subtraktion. Om det är viktigt för huvudräkning att ha en god uppfattning av tallinjen 
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(Dowker, 2005) ( Löwing & Kilborn, 2005)  så bör de som har skaffat sig en sådan ha få fel 

på dessa diagnoser. Vi valde att markera de elever som fått större avvikelse än 0,08 från k=1 

och fått större värde på s än 7. Vi valde värdena från de genomsnittliga värden av guppens 

resultat vi fått.  

När vi studerade de nio elever som hade klarat Diamant-diagnosen AG3 med ett fel eller färre 

fel såg vi att alla deras värde för k ligger i ett område 0,94 till 1,06 utom för elev 8. Det 

bedömer vi som att dessa elever har en linjär uppfattning av tallinjen. Elev 8 visar med sitt 

värde en viss osäkerhet. Av de åtta elever som har fler än ett fel är det fem som avviker i sitt 

värde för k. När det sedan gäller resultat på standardavvikelsen och vi väljer att studera dem 

som har ett värde under sju ser vi att de som har ett fel eller färre på diagnosen är en splittrad 

grupp, fem av nio kommer under riktvärdet. Av de åtta som fått fler än ett fel är det två som 

har ett högt värde på s. 

 

Elev Antal fel i subtraktion 

diagnos 2 

Värde för  

riktningskoefficient 

test 2 

Värde för 

standardavvikelse test 2 

5 0 1,053 4,88 

7 0 0,952 5,00 

8 0 1,170 10,84 

13 0 0,988 6,05 

16 0 0,971 3,92 

11 1 1,057 8,05 

3 1 1,008 8,85 

4 1 0,990 4,90 

10 1 0,982 8,28 

15 2 1,101 5,92 

17 2 1,058 6,63 

6 3 0,812 6,66 

2 5 0,913 6,38 

12 7 0,932 6,12 

9 10 1,050 4,66 

14 12 1,122 9,34 

1 14 0,614 16,89 

 

Tabell 2. Jämförelse av resultat subtraktionsdiagnos och värdet på riktningskoefficient och 

standardavvikelse vid andra testtillfället. 

Slutsatsen är att det är möjligt att utläsa ett samband mellan värdet på riktningskoefficient och 

förmågan att räkna subtraktion men det är svårare att se liknande samband när vi studerar 

värdet på standardavvikelse. 
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 Det är förvånande att vi inte hittar ett tydligare samband mellan det vi definierat som en god 

förståelse av tallinjen och förmågan att räkna subtraktion. Vi ser tydliga resultat i testerna av 

subtraktion att de flesta elever har gjort framsteg. Större framsteg än de som inte spelat och 

övat på tallinjen. 

6.3 Tänkbara orsaker till våra resultat  

Vi genomförde undersökningen i åk 3 och eleverna hade generellt sett relativt god uppfattning 

om tallinjen i den utvalda gruppen och inte så stor marginal att utvecklas i. Troligtvis hade vi 

fått ett annat resultat om vi gjort undersökningen i en lägre årskurs.  

Undersökningen genomfördes under relativt kort tid och med tanke på detta tycker vi att det 

är förvånande att så många elever presterade bättre vid andra testtillfället än vid det första 

testtillfället när det gäller AG3. 

Jämförelsegruppen hade inte så stor förbättring som den utvalda gruppen hade vid AG3 

diagnosen. Det kan möjligen bero på att de hade ett bättre resultat från början och det fanns 

inte så stor marginal att utvecklas i, ett slags takeffekt.  

Det är troligt att spelet har påverkat elevernas förmåga att räkna, men inte lika troligt att det 

påverkat deras förmåga att placera tal på rätt plats på en tallinje. Vi har tränat elevernas 

förmåga att räkna talraden på ett lustfyllt sätt, regelbundet under en period och de har blivit 

bättre på att räkna subtraktion. Kanske har vår mätmetod inte hittat det vi letade efter? Det 

eleverna visade i tallinjetestet, att placera tal rätt på en tallinje, är kanske inte samma sak som 

att kunna talraden? Att kunna talraden är t ex att veta vilka tal som ligger intill, vilket tal som 

ligger två eller fem steg fram och hur många 10-skutt det är till 30. Hur dessa kunskaper har 

utvecklats har inte våra mätmetoder kunnat visa, men de har kanske en ännu tydligare 

anknytning till aritmetik än de kunskaper vårt tallinjetest visade på. En annan möjlighet hade 

varit att utöka talområdet till 0-1000 i tallinjetestet.  
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7. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

7.1 Sammanfattning 

Vi har i vår undersökning önskat att ge redskap till att förbättra matematikundervisningen i 

skolan. Vår hypotes om att tallinjen, talraden och brädspel skulle kunna vara ett effektivt 

redskap då inlärning av subtraktion sker, har beskrivits i uppsatsen. Vi har kunnat se ett visst 

samband hos enskilda elever mellan att förstå och använda tallinjen, samt att kunna räkna 

subtraktion med tiotalsövergång. Sambandet är dock inte entydigt i vår undersökning.  

Vi ser i vår undersökning ett tydligt samband mellan en förbättring av förmågan att räkna 

addition och subtraktion med huvudräkning och att spela Chutes and Ladders.  En stor del av 

eleverna, 82 procent, hade förbättrat sin förmåga i huvudräkning med subtraktion. Jämför vi 

med den grupp av elever som inte spelat hade endast 34 procent förbättrat sig.  

När vi studerat enskilda elever har vi kunnat se ett samband mellan värdet på 

riktningskoefficient och förmågan att räkna subtraktion. De elever som har få fel i subtraktion 

har riktningskoefficient kring 1. Detta tyder på att de har en linjär uppfattning av tallinjen. 

Sambanden är inte lika tydliga när vi studerar värdena på standardavvikelse. 

I utvalda gruppen som helhet har vi inte kunnat visa ett tydligt samband mellan att spela 

Chutes and Ladders och förbättringar i förmågan att placera tal på tallinje. Både vad det gäller 

lutning och standardavvikelse visade gruppen endast smärre förbättringar. Det finns troligen 

en takeffekt vad det gäller linjär taluppfattning. 

 

7.2 Diskussion 

Siegler (2009) sammanfattar sin undersökning av barn till låginkomsttagare, med att resultatet 

av att spela ett enkelt billigt brädspel med talraden i fokus, ger stora matematiska fördelar t ex 

när det gäller uppskattning av tals placering på tallinjen, räkning och taluppfattning. Vi har 

sett samma förbättring i vår grupp vad det gäller subtraktion. Vi tolkar resultaten till att 

eleverna genom att spela har fått ett redskap att använda för att lättare kunna subtrahera. En 

tolkning som har stöd i en sociokulturell teori (Vygotskij, 1978). Det ligger också i linje med 

teorins tankar om att vi lär i ett samspel med andra när vi tränar talraden tillsammans i ett 

spel. Ahlcrona (2009) skriver att ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv sker utveckling och 

inlärning när människor genom sitt handlande och sin användning av kulturella redskap 

skapar mening i samspelet med varandra. Här ser vi brädspelet Chutes and Ladders som ett 

meningsfullt redskap till att lära sig subtraktion. Diskussionerna som blir vid spelandet är hela 

tiden ett samspel och en dialog mellan deltagarna. Barn blir ofta ivriga i spel och 

diskussionerna blir högljudda. Här gäller det att fokusera på reglerna. Viktigt att barnen 

förstår att de måste säga talen högt, när de flyttar sina pjäser längs tallinjen. Annars förlorar 

man mycket av den pedagogiska idén med att lära av varandra. Fokus ligger på tallinjen. 

Anghileri (2007), McIntosh (2008) och Kilpatrick, m fl (2001) för alla fram att tallinjen kan 

användas som ett redskap för förståelse av aritmetik, t ex genom:  
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 Praktiska övningar som att placera tal på linjer i rätt förhållande till varandra.  

 Att använda sig av tomma tallinjer för att förklara en subtraktion. 

Vår elev nummer 1 har en logaritmisk uppfattning av tallinjen och har låga resultat på 

subtraktion och dessutom låga resultat på addition. Denna elev tror vi skulle vara hjälpt av att 

t ex spela Chutes and Ladders hemma regelbundet och ofta med hjälp av någon vuxen eller en 

kamrat som medspelare. Då tror vi att eleven skulle få en mer linjär uppfattning av tallinjen 

och skulle kunna prestera bättre på subtraktionsuppgifter i matematiken. Kanske är det så att 

elevens föräldrar har det mindre bra ekonomiskt och i så fall skulle skolan kunna bidra med 

ett spel. Siegler (2009) visade just att det var barn till låginkomsttagare, som i tidiga skolår 

hade brister i den linjära representationen. 

Om man ser på tidsaspekt och effektivitet, så spelade eleverna spelet 20 minuter varje dag i 

tre veckor och förbättrade sina resultat markant. Det ger stöd åt och har stöd i den teori 

Dowker (2005) för fram om att insatser för att förbättra förmågor i matematik inte behöver 

vara tidskrävande. Vi tror också att speciallärarens tid med eleverna och spelet kan ge effekt 

på förståelsen av subtraktion med tiotalsövergång. Specialläraren kan i ett inledningsskede 

visa spelet och ge inspiration till att spela. Önskvärt är sedan att spelandet så småningom ska 

ske tillsammans med andra barn eller föräldrar. Spelandet tror vi, måste få en ökad status i 

skolorna. Kunskap om varför man spelar och vad spelet ska leda fram till, är viktig för 

pedagoger. Spel tycker vi ska väljas med omsorg. 

Vi ser i vår undersökning att det finns ett visst samband mellan att ha en linjär uppfattning av 

tallinjen och att kunna räkna subtraktion. Det samband vi ser i subtraktion är emellertid inte 

entydigt.  Vi tror att det behöver göras undersökningar över längre tid och med fler barn i 

olika åldrar för att kunna dra säkrare slutsatser om användandet av brädspel och tallinjen ger 

effekter på subtraktionskunskaperna hos barn. Det behövs mer forskning.  

Det är mycket svårt att veta när ett barn lär sig något och vad som lett fram till att barnet fick 

denna kunskap. Våra elever i undersökningen gjorde naturligtvis andra matematiska övningar 

under undersökningsperioden och dessa kan ju rent teoretiskt också lett fram till en större 

kunskap om subtraktion med tiotalsövergång. Läroprocessen är komplicerad och barn är 

olika. 

Hyldgaard (2008) skriver att det inte finns några belägg för att föreskriva vissa tekniker eller 

undervisningsformer och därmed uppnå en verkningsfull undervisning. Tänker vi så, skulle vi 

inte kunna lägga fram att vi anser att tallinjen är ett effektivt redskap i undervisningen. Dock 

visar Siegler (2009) att om eleverna har en linjär uppfattning av tallinjen blir ett antal 

matematiska kunskaper så mycket lättare att genomföra. De elever som då har en logaritmisk 

uppfattning av tallinjen, behöver således hjälp till att få större kunskap om denna. Detta tycker 

vi är något som vi som blivande speciallärare i matematik bör känna till och kan förmedla till 

andra, som lär barn matematik. Barn till icke låginkomsttagare har enligt Siegler (2009) 

kunskap om den linjära tallinjen tidigare än barn till låginkomsttagare. Vi tycker här att det är 

viktigt att även barn som inte har kunskap om tallinjen ges möjlighet att få denna och då ser vi 
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specialläraren som en viktig länk. Ett samarbete med andra vuxna i barnens närhet är också 

möjlig och initiativet tycker vi kan komma från specialläraren.  

 

7.3 Metoddiskussion 

Vi tycker att vår metod, att välja att göra en kvantitativ undersökning och samla in data och 

sedan försöka göra en kvalitativ bedömning av det insamlade materialet, har varit lämplig för 

vår undersökning. Vi har haft turen att få in material från samtliga skolor inom utsatt tid och 

det har bidragit till att vi har kunnat genomföra vår undersökning som planerat. 

Vi förstod att vår önskan, våra tankar från början, att göra en fördjupad undersökning med 

personliga intervjuer inte var genomförbar i vårt fall, med vår begränsade tid. Vi tycker 

emellertid att det vore intressant att intervjua de elever som gjorde ett stort antal fel på 

diagnoserna samt att intervjua dem som hade en logaritmisk skala på sin tallinje. Dessa 

intervjuer skulle mycket väl kunna komplettera vår undersökning. 

Vår undersökning påminner mycket om undersökningen som Siegler och Ramani (2008) 

genomförde, även om vi koncentrerat oss på att undersöka endast subtraktion, och våra barn 

var lite äldre. Vi använde oss därför av ett större talområde 0-100 i tallinjetestet.  

Vi, som blivande speciallärare, kommer med all sannolikhet, att framöver undervisa elever, 

som ligger långt efter sina jämnåriga kamrater i kunskapsutveckling. Att då skaffa sig 

kunskap, om vad som kan ligga bakom svårigheter med grundläggande aritmetiska förmågor, 

är betydelsefullt. Genom att göra den typen av undersökning som vi har gjort, med den 

aktuella åldersgruppen, får vi kunskap om elevers tidiga inlärning av talraden med hjälp av 

brädspel.    

Vi anser att vi fått svar på vår övergripande tanke med examensarbetet nämligen att ge 

redskap till att förbättra undervisningen i skolan. Det redskap vi avser ger förbättringar enligt 

vår undersökning är brädspelet med talrad 

 

7.4 Tillämpning 

Vi anser att det är mycket värdefullt att ha förståelse och kunskap om talraden och tallinjen 

för att med flyt kunna räkna subtraktion med tiotalsövergång. Vi tror fortfarande på vår 

ursprungsidé. Att ge barn, som inte behärskar den grundläggande aritmetiska förmågan att 

räkna subtraktion, goda kunskaper är en självklarhet. Vi tycker att metoden att använda 

brädspel som Chutes and Ladders är att rekommendera, speciellt till barn som inte är säkra på 

talraden och subtraktion. Spelet är enkelt, tilltalande och billigt. Barnen lär sig genom leken 

med spelet. Vår undersökning visar på samma resultat som Siegler (2009), att barn kan 

förbättra sig inom matematiken genom att spela brädspel. Barnen tränar sin förmåga att räkna 

både addition och subtraktion genom att använda brädspel.   
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7.5 Fortsatt forskning 

Vi skulle vilja undersöka om det finna någon kommunikativ potential i relationen mellan 

lärare och barn i samband med användning av tallinjen och förmågan att räkna subtraktion?  

Komplexiteten i en tredelad relation, lärare, elev och redskapet, tallinjen, anser vi utgör ett 

möjligt fortsatt forskningsområde.  

Djupgående intervjuer om hur elever tänker när de räknar subtraktion med hjälp av tallinjen 

och talraden. Utan tvekan är det så att lärare blir inspirerade av att höra hur barn tänker och 

detta tror vi kan leda vidare till nya forskningsområden!   
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8. SAMMANFATTNING 

 

Syftet med arbetet är att få ett redskap till att förbättra undervisningen i skolan. Vi undersöker 

sambandet mellan att förstå och behärska tallinjen och att kunna räkna subtraktion med 

tiotalsövergång. Undersökningen är gjord på elever som valdes ut efter en diagnos hämtad 

från skolverkets material Diamant. Diagnosen mätte elevernas förmåga att räkna subtraktion 

och addition med huvudräkning i talområdet 10 till 19. Förståelsen av tallinjen mätte vi 

genom ett test inspirerat från Booth och Siegler (2006). 

Arbetet ger en översikt av aktuell forskning kring tallinjen som redskap och dess möjligheter 

till kunskap inom matematiken, främst subtraktion.  

Med hjälp av diagnoser, brädspel och tallinjetest ville vi se om tallinjen var ett redskap, som 

lärare i skolan borde lägga större vikt vid i matematikundervisningen, för att underlätta 

elevers förmåga att behärska subtraktion med tiotalsövergång. 

Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att det finns ett samband mellan 

den träning eleverna får i spelet och förmågan att räkna aritmetik. Vi ser också ett visst 

samband mellan linjär uppfattning av tallinjen och förmågan att räkna subtraktion. Vi ser att 

resultatet pekar på att spel som tränar talraden är användbart för att ge eleverna ökad 

förståelse av och skicklighet i grundläggande aritmetisk förmåga.  
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BILAGA 

Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Speciallärarprogrammet, inriktning matematik, vid 

Högskolan i Kristianstad. Vi ska göra ett examensarbete som behandlar elevers 

förmåga att räkna subtraktion med tiotalsövergångar med hjälp av 

huvudräkning.    

Den övergripande tanken med examensarbetet är att ge redskap till att förbättra 

undervisningen i skolan. Vi har en hypotes om att tallinjen är för lite i fokus i 

matematikundervisningen i förhållande till de möjligheter den ger.    

För att kunna genomföra denna undersökning behöver vi genomföra en diagnos 

i den klass ditt barn går. Diagnosen tar ca 20 minuter att genomföra och vi har 

fått klasslärarens godkännande. Under en period när vi arbetar med materialet 

behöver vi veta vem som gjort diagnosen, men när vi fått vårt arbete godkänt 

kommer alla diagnoserna att förstöras. Vi räknar med att detta sker senast 

augusti 2011. Inga namn på deltagande elever kommer att nämnas i själva 

examensarbetet. 

Ring oss gärna om du har några frågor: 

Göran Fast 073-8041675      Maria Olsson 0733-626815 

Jag godkänner att mitt barn deltar       

 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar 

 

Elevens namn: _______________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift:_______________________________________ 

 



44 

 

Bilaga 2 Diamant diagnos AG3 
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Bilaga 3 Tallinjetest 
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Bilaga 4 Tallinjetest 
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Bilaga 5 Tallinjetest exempel talet 39 
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Bilaga 6 Brädspelet 

 

 


