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Sammanfattning 
Examensarbete har för avsikt att jämföra matematikfärdigheter hos elever i två 

grupper, där den ena har varit delaktiga i ett undervisningsförsök om positionssystemet med 

tiobasmaterial. En annan del i examensarbetet var att se hur kunskaper om positionssystemet 

påverkar förmågan till beräkning i subtraktion. Elever har ofta inte tillräcklig förståelse för 

positionssystemet för att kunna göra riktiga aritmetiska beräkningar. Undervisningen om 

positionssystemet gynnas av att vara mer praktisk. För att uppnå syftet har två grupper av elever i 

år 2-3, en försöksgrupp och en referensgrupp varit delaktiga. Försöksgruppen har varit med om ett 

undervisningsförsök, med 13 lektioner, som handlar om positionssystemet med hjälp av 

tiobasmaterial. Försöks- och referensgruppen har gjort förtest och eftertest. Testen var de samma 

och mätte fyra olika färdigheter. Försöksgruppen gjorde även en intervju före och efter 

undervisningsförsöket. Studiens resultat visar att framlänges- och baklängesräkning på talraden 

samvarierar med resultatet för beräkning av subtraktion. Inga slutsatser har dragits om 

undervisningen om positionssystemet har bidragit till elevernas förmåga till räkning med 

subtraktion. Det syns en korrelation mellan elevernas förmåga att hoppa framlänges och 

baklänges på talraden och deras aritmetiska färdigheter i subtraktion. Där med blir slutsatsen att 

det finns fördelar med att vara säker på talraden för att lösa aritmetiska uppgifter i subtraktion. 

Kunskaper om talraden är en bra grund för att förstå positionssystemet. 

 

Nyckelord: Didaktik, undervisningsförsök, positionssystem, tiobasmaterial  
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1 Inledning 

I de senaste internationella studierna t ex TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) och Pisa 2009(Skolverket, 

2010) visar svenska elever sämre kunskaper i matematik än tidigare. Svenska elever presterar 

under genomsnittet för OECD/EU vad det gäller förståelsen av talbegreppet och inom aritmetik 

(Skolinspektionen, 2010). I TIMSS  2007 står att ”Begreppet platsvärde, som är förknippat med vårt 

positionssystem, är centralt för elevers förståelse av talbegreppet. Speciellt vid subtraktioner, som 

kräver växling, poängteras denna betydelse” (Skolverket, 2008). Därför var det intressant att göra 

en undersökning som tar upp positionssystemet. 

 

Vårt positionssystem bygger på basen tio. Beroende på vilket plats, siffran har är den olika mycket 

värd. I talet 5176 är siffran 6 ental och värd 6 medan siffran 1 står i hundratalsposition och är värd 

100. För att göra riktiga beräkningar använder vi oss av positionssystemet mer eller mindre, 

medvetet eller omedvetet. Det är viktigt att elever får en god uppfattning om positionssystemet 

både för att de ska kunna förstå och utföra beräkningar. Frågan är hur de ska få detta?  

Undersökningen här handlar om positionssystemet och om hur läraren kan få eleverna att komma 

underfund med detta. Tanken är att om eleverna får arbeta praktiskt med tiobasmaterial, där 

varje entalsenhet är tydligt markerad, får de en bra grund för att förstå positionssystemet och att 

de kan skapa sig inre bilder av hur talen ser ut. Skolverket tar upp att en minskning av lärobokens 

dominans till förmån för olika undervisningsmaterial och läromedel är positivt för att öka 

elevernas motivation för ämnet (Skolinspektionen, 2009). Förhoppningen är att eleverna skall 

utveckla sin taluppfattning (0-1000) och att eleverna skull bli säkrare på vad som är t.ex. ental och 

tiotal. Det var också intressant att se om eleverna använde sig av detta när de sedan skulle lösa 

subtraktionsuppgifter i talområdet (0-1000).  

 

Det blir svårt för eleverna att nå målen i matematik om de inte förstår positionssystemet. Min 

erfarenhet säger mig att elever långt upp i årskurserna har för svag uppfattning om hur 

positionssystemet är uppbyggt och fungerar. Detta grundar sig kanske i att de har för dålig 

taluppfattning av stora tal. De har inga inre bilder på hur talen ser ut och de har kanske inte jobbat 

med talen genom att verkligen få ta i talen och se och känna skillnaden på en entalskub och en 

tusentalskub. Detta är också en del i min tanke med undersökningen att det praktiska arbetet med 

tiobasmaterialet ska skapa inre bilder, kanske till och med känslan finns kvar i fingrarna, som 
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eleverna kan använda sig av när de inte längre behöver materialet. I skolan använder vi ofta 

pengar. Pengar är mer verklighetsanknutet, eftersom det är något vi använder ofta. Det som 

tiobasmaterialet har är att man kan se och prova på en tiostav = ett tiotal att den består av tio 

entalskuber=ental och man kan se och prova på en hundraplatta= hundratal att den består av tio 

tiotal och hundra ental. På en tiokrona kan man inte se att den är det samma som tio enkronor 

och att en hundralapp är tio tiokronor och hundra enkronor, vilket Löwing tar upp i sin bok (2008). 

En del elever har kanske lärt sig detta genom praktisk erfarenhet när de har varit och handlat och 

då kan de få god förståelse för positionssystemet med hjälp av pengar. Tyvärr är det så idag att vi 

inte längre använder oss i lika stor utsträckning av kontanta pengar utan vi räcker fram vårt 

betalkort när vi ska betala. När eleverna kommer till skolan idag är det många som inte har någon 

större erfarenhet av pengar. De har inte utvecklat någon förståelse för att en tiokrona är det 

samma som tio enkronor eller att tio tiokronor är en hundralapp. Därför kan det vara svårt att lära 

ut positionssystemet med hjälp av pengar. Tanken är att det är lättare att förstå positionssystemet 

med hjälp av tiobasmaterial där varje ental är markerad på materialet. 

 

Förhoppningen är att eleverna genom att arbeta praktiskt med tiobasmaterial på olika sätt får en 

grund till en god taluppfattning. Det är viktigt att eleverna kan använda sig av sin grundläggande 

förståelse när de behöver och att de kan plocka fram sina mentala bilder när de behöver dem t.ex. 

vid inlärning av nya moment eller när de har glömt något som de egentligen kan.  Då är det viktigt 

att ha inre bilder som de kan gå tillbaka till för att lösa en uppgift som är svår. 

 

I undersökning får eleverna möta stora tal (3465) och bygga dessa tal med tiobasmaterial och 

utifrån detta lära sig förstå positionssystemet. Undervisningsförsöket är tänkt som en börja på en 

planering för att ge en grundläggande förståelse för positionssystemet.  Eleverna får prova att 

arbeta praktiskt med tiobasmaterial, de ska kunna säga talen de arbetar med och de ska ”skriva” 

talen med positionskort. Allt för att få en bra taluppfattning och tydliga bilder som hör ihop med 

orden på talen och hur talen skrivs. Och på så vis tror jag de har en bättre chans att klara målen för 

matematik. Om man kontinuerligt kontrollerar elevernas uppfattning om positionssystemet kan 

man sätt in åtgärder när man ser att någon av eleverna inte förstår. Åtgärderna kan då vara att 

eleverna får arbeta praktiskt med tiobasmaterial. 

 



 

 

 

7 

1.1 Matematik i styrdokumenten 

I Kursplanen för matematik i mål att uppnå för år 3 står att läsa beträffande tal och talens 

beteckningar att eleverna ska kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom 

heltalsområdet 0–1 000, samt att eleverna ska kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom 

heltalsområdet 0–1 000 (Skolverket, 2009). Detta är en viktig del som är grundläggande i 

matematiken och undersökningen vill utforska närmare vad eleverna kan och hur de kan lära in 

inom detta område. 

 

I Lpo 94 står att skolan är ansvarig för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 

grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. Den betonar också 

betydelsen av att undervisningen ska anpassas till elevens förutsättningar och behov 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Detta är en del i mitt examensarbete, eftersom arbetet med 

positionssystemet är tänkt som en anpassning av undervisningen.  

 

I Lgr 11 i kursplanen för matematik står ”Genom undervisningen ska ge eleverna ges 

förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder 

och deras användbarhet” (Skolverket, 2011, s.62). Positionssystemet är verkligen ett 

grundläggande begrepp som är till grund för vår kulturs matematik. Förstår eleverna 

positionssystemet är detta en del i en metod för att kunna göra beräkningar. Elever kan lära sig att 

gör beräkningar ändå, med har de inte denna grundläggande förståelse för positionssystemet kan 

de stöta på problem ibland på grund av att de har lärt sig en strategi som de inte har förståelse för. 

Ett exempel på ett sådant problem är när eleverna blandar ihop ental och tiotal. De kan inte se att 

när siffran står i tiotalspositionen är den tio gånger större än om den står i entalspositionen. I 

centralt innehåll i kursplanen för matematik för årskurs 1-3 under rubriken taluppfattning och tals 

användning står att skolan ska ta upp ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva 

naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien” 

(Skolverket, 2011, s.63). En del av det som ska försöka uppnås med arbetet, är att försök förstå hur 

positionssystemet kan läras ut till elever och även en förståelse för symboler. Vidare står i centralt 

innehåll att skolan ska ta upp ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i 

olika situationer” (Skolverket, 2011, s.63). Förstår eleverna positionssystemet kan eleverna lättare 

se ambandet mellan räknesätten och deras egenskaper.  Centralt innehåll är också ”Centrala 

metoder med beräkning av naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkning 
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med skriftliga metoder och miniräknare” (Skolverket, 2011, s.63). Undersökningen kommer in på 

detta genom att den tar upp vilka tankar eleverna har när de löser subtraktion i talområdet 0-100. 

Förstår eleverna positionssystemet och har inre bilder, blir eleverna bättre på all slags beräkning. 

Det hänger naturligt ihop. 

  

I Lpo 94:as kursplan för år 3 stod beträffande räkning med positiva heltal att eleven ska kunna 

förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp av till 

exempel konkret material eller bilder, samt kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när 

talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt med enkla tal inom ett utvidgat talområde 

(Skolverket, 2009). Eleverna ska även kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga 

räknemetoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0–200 ( Skolverket, 2009). Här tar Lpo 

94 upp vikten av konkret material vilket inte finns kvar i Lgr 11, men om eleverna ska ”ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för 

att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,”(Skolverket, 2011, s.63) så behöver många elever 

konkret material. 

 

Utbildningen i matematik syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer (Skolverket, 2009). För att kunna 

kommunicera på matematikens språk måste eleverna ha taluppfattning för de tal de 

kommunicerar. Förstår eleverna talen och kan uttala dem har de kommit en bit på väg för att 

kunna kommunicera matematik (Malmer, 2002). För denna undersökning är det även viktigt om 

eleverna förstår subtraktion, likhetstecknet och subtraktionstecknet. Även i mål att sträva mot tar 

Kursplanen i matematik upp vikten av att eleven utvecklar sin taluppfattning samt sin förmåga att 

förstå och använda grundläggande talbegrepp (Skolverket, 2009). Även Lgr 11 tar upp detta i 

kursplanen i matematik under syfte. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisning också ges möjlighet att utveckla en 

förtrogenhet med matematiska uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (Skolverket, 2011, s.62) 

  

1.2 Tidigare forskning 

Många elever lämnar grundskolan utan att ha uppnått kursplanemålen i matematik ( Sterner, m 

fl., 2002). Detta faktum är av vikt för examensarbetet. Grunden för att eleverna ska kunna nå 
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målen är att de har en god taluppfattning. För att ha en god taluppfattning av stora tal krävs det 

att eleverna förstår positionssystemet. Det är betydelsefullt för eleverna att tidigt få en god 

taluppfattning som vilar på en förståelse. ”För att elever skall kunna utföra en beräkning, skriftligt 

eller i huvudet, krävs det att de har en god taluppfattning. En viktig del av en taluppfattning,…, är 

att eleverna behärskar de grundläggande additions- och subtraktionsoperationerna med flyt” 

(Löwing, 2008, s.67). Ett viktigt steg mellan elevernas laborerande med objekt och abstrakt arbete 

med tal är steget att föreställa sig objekten och skapa inre föreställningar, bilder (Sterner, m fl, 

2002). Dessa bilder kan eleverna få genom att arbeta praktiskt och genom erfarenhet. ”Det 

eleverna får arbeta med, ta i och på ett kreativt sätt hantera, har väsentligt större förutsättningar 

att bidra till att de blir delaktiga i den pågående processen som en inlärning innebär” (Malmer, 

2002, s.33).”Detta betyder att när en elev tvekar inför en operation, så skall eleven, genom att 

tänka på materialet ifråga kunna rekonstruera det tänkande som leder till operationen” ( Löwing, 

2008, s.140). 

 

Fuson, m fl (1997) menar att det kan vara lättare att förstå vårt positionssystem om man 

undervisar om tre- och fyrsiffriga tal, eftersom våra tal 11-19 inte säger något om placeringen av 

siffrorna vilket görs i större tal ex ettusen-trehundra-femtio-två, 1352. Många av de europeiska 

språken har på samma sätt namn på talen som inte stämmer med tiobassystemet, medan det t ex 

i Kina även på de tvåsiffriga tal går att identifiera vilken siffra som har vilken position (Fuson, m fl, 

1997). Fuson, m fl (1990) beskriver fyra olika undersökningar som använder problemlösning med 

tiobasmaterial av fyrsiffriga tal för att få eleverna att närma sig förståelsen för positionssystemet 

och använda detta vid beräkningar. I en av undersökningarna, för elever i år 2, fick eleverna lära 

sig addera och subtrahera flersiffriga tal mer noggrant än vad som är vanligt i skolan. Många av 

dessa elever lyckades utveckla en procedur, lärd med tiobasmaterial, för att lösa uppgifter på 

femsiffriga tal utan material. De flesta av dessa barn hade en mental bild av materialet som de tog 

fram när de skulle rätta sig vid fel. I förtestet till undersökningen, på till största del elever i år 2 (7-

8 år), visade 9 av 169 barn en indikation på att de kunde räkna med flersiffriga tal. På eftertestet 

visade 160 av 169 en tendens att klara fyrsiffriga tal 156 av dessa klarade att lösa uppgifter med 

fyrsiffriga tal utan material (Fuson, m fl, 1990). Detta visar på att arbete med tiobasmaterial kan ha 

betydelse för att flera elever ska förstå vårt positionssystem.    
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För alla elever, inte minst för elever med läs- och skrivsvårigheter och för elever med svårigheter i 

matematik är det viktigt att ha en god taluppfattning (Sterner, m fl, 2002). Detta är viktigt ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Eleverna måste få en chans att förstå även om de har t ex läs- och 

skrivsvårigheter och då är det viktigt att de får arbeta praktiskt så att det inte är deras läs- och 

skrivsvårigheter som hindrar dem från att lära sig. Troligen borde betydligt mer tid användas till att 

utveckla en säker uppfattning av positionssystemet, man bör i alla fall i undervisningen kontrollera 

vid upprepade tillfällen om eleverna förstår innebörden av systemet, ”En säker uppfattning av 

positionssystemet är en nödvändig förutsättning för att utveckla talbegreppet. Troligen borde 

väsentligt mera tid anslås till detta moment. I varje fall bör man i undervisningen vid upprepade 

tillfällen kontrollera att eleverna förstår innebörden av det” (Malmer, 2002, s.129).  En viktig 

aspekt som ibland tar lång tid är att förstå relationen mellan ental, tiotal, hundratal o s v. (Sterner, 

m fl, 2002). Det framhålls på flera ställen i NCM-rapport 2002:2 betydelsen av att lärande i 

matematik sker laborativt, med undersökande arbete och kommunikativt för elever med läs- och 

skrivsvårigheter (Sterner, m fl, 2002). Detta är också viktigt att tänka på för att elever med 

svårigheter matematik. Eleverna får kanske för tidigt övergå till en för abstrakt nivå eller har de 

kanske inte alls fått chansen att förstå med hjälp av praktiskt arbete och kommunikation. När 

eleverna har förstått en ny tankeform med hjälp av laborativt material är det av vikt att lägga 

undan materialet och använda den aktuella tankeformen (Löwing och Kilborn, 2002). Detta är 

viktigt att tänka på så eleverna inte fastnar i behovet av material utan hela tiden utvecklas. 

Malmer(2002) skriver att det är viktig för alla elever att få visuella bilder i kombination med att de 

skriver talen. Vilket tiobasmaterial tillsammans med positionskort ger. Hon rekommenderar att 

använda strukturellt material (Malmer, 2002, s.128).  

 

Barn bygger inte upp en grundläggande taluppfattning själva utan detta kräver en genomtänkt, 

långsiktig planering av läraren och många tillfällen att praktisera sin kunskap (Löwing, 2008). 

Kunskapen att kunna dela upp tal i ental, tiotal, hundratal, o s v. utvecklar barn inte spontant utan 

det kräver undervisning (Johansson och Wirth, 2007). Detta betyder att det är något vi i skolan 

måste lägga ner tid på och göra det på praktiska sätt och inte bara i matteboken. Magne(2004 ) 

skriver att ny specialundervisning kan vända upp och ner på många av skolans invanda åsikter t.ex. 

att barn inte behöver analysera naturliga tal i ordning från det minsta till de större. Detta har 

Fuson, m fl. (1990) gjort när de har undervisat om fyrsiffriga tal praktisk med hjälp av 

tiobasmaterial innan eleverna är säkra på de tvåsiffriga talen. 
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Johansson och Wirth(2007) skriver om vikten att utveckla en mental talrad. Detta stämmer väl 

överens om vad Malmer(2002) skriver ” För elever med symbolosäkerhet är det viktiga och nyttiga 

övningar att ta reda på läget för olika tal såväl på tallinjen som på meterlinjalen eller ett måttband. 

De får skriva talet, t ex 45, peka ut läget, berätta var det ligger, i det här fallet mitt emellan 40 och 

50” (s.129). Detta är ett sätt att utveckla den mentala talraden. Unenge m fl beskriver också hur 

talraden har betydelse för att bygga upp en god taluppfattning. ”Det är en förutsättning för 

praktiskt taget all kunskap i matematik att man har en god uppfattning och bild av talen, deras 

storlek och inbördes relationer” (Unenge, m fl, 1994, s.112). Johansson och Wirth(2007) har 

utvecklat en metod, talradsmetoden, där eleverna med olika övningar får träna på talraden. Detta 

efter som det har framkommit i forskning att det finns ett samband mellan elever som har en 

mental talrad och kan hoppa med framlänges- och baklängeshopp på den, och att de kan lösa 

aritmetiska uppgifter.  

 

Flera forskare Fuson(1997), Johansson och Wirth(2007) och Unenge, m fl(1994) beskriver på olika 

sätt den grundläggande taluppfattningen för barn, alla tar upp ramsräkning, sifferkunskap och 

antalsräkning(kardinaltal) som viktiga delar för att eleverna ska få en god taluppfattning. De 

beskriver också utvecklingen för att binda samman de olika delarna. För att förstå barns tidiga 

utveckling av den matematiska förmågan har forskning visat att man bör hålla isär fem 

basfärdigheter(Johansson och Wirth, 2007). 

• Spontan antalsuppfattning 

• Ramsräkning  

• Antalsräkning (kardinaltal, varje talord kopplas till ett bestämt antal föremål) 

• Sifferkunskap (siffra-talord-antal) 

• Ordinaltalsförståelse (ordinaltal definieras utifrån sin position i förhållande till andra tal i 

talraden (Johansson och Wirth, 2007) 

Förutom Johansson och Wirth(2007) trycker även Fuson(1997) på betydelsen av talraden och en 

mental talrad. Faktum är att även andra forskarna som nämnts har med talraden, men mer i 

förbigående. 
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att jämföra kunskaper i områdena subtraktion, taluppfattning och talraden i 

två grupper med elever i år 2 och 3, före och efter ett undervisningsförsök. Syftet är vidare att se 

hur viktiga elevernas kunskaper om tal i talområdet 0-1000 är och en intention att få fram ett 

arbetssätt där eleverna kommer underfund med vårt positionssystem.  Det ska även undersökas 

om undervisningsförsöket om positionssystemet påverkar förmågan till beräkning i subtraktion 

och om elevernas inställning i matematik påverkar deras resultat. Vad det gäller syftet med 

undersökningen vill jag även säga att den kan förbättra inlärningssituationen för den enskilda 

eleven. Undersökningen har så till vida inte bara ett vetenskapligt värde (Kvale, 2008).  

   

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå syftet har jag följande frågeställningar: 

Hur förändras elevernas kunskaper och färdigheter från före till efter undervisningsförsöket vad 

gäller: 

1. Kunskaper om positionssystemet. 

2. Antal rätt lösta subtraktionsuppgifter. 

3. Hur påverkas resultatet av elevernas inställning till matematik? 

4. Hur samvarierar elevernas förmåga att räkna framlänges med deras resultat i beräkning av 

subtraktion? 

5. Hur samvarierar elevernas förmåga att räkna baklänges med deras resultat i beräkning av 

subtraktion? 

2 Metod 

För att kunna besvara frågeställningar och uppnå syftet med examensarbetet har följande 

metoder använts: undervisningsförsök med förtest och eftertest, intervjuer och elevenkät. 

Examensarbetet består av ett undervisningsförsök där två grupper är inblandade, en försöksgrupp 

och en referensgrupp. Först gjordes enkäten och förtesterna i båda grupperna. Därefter gjordes 

elevintervjuer med försöksgruppen. När detta var gjort startade undervisningsförsöket i 

försöksgruppen. Undervisningsförsöket bestod av 13 lektioner/uppgifter. När alla lektioner var 

utförda gjordes eftertester i båda grupperna för att kunna analysera hur undervisningsförsöket 

påverka eleverna. Avslutningsvis intervjuades försöksgruppen igen. Genom att eleverna får arbeta 
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praktiskt med tiobasmaterialet är min förhoppning att detta ska bidra till deras inlärning så att de 

kan skapa inre bilder som de kan använd vid matematiska beräkningar. 

 

31 uppgifter mätte elevernas färdighet i huvudräkning av subtraktion. Eleverna kunde maximalt få 

31 poäng. Medelvärdet i elevgruppen var 10,3 poäng(SD=6,1). 

  

2.1 Urval 

Undersökningen är gjord i glesbygd där skolorna är små och många mil mellan skolorna. På grund 

av den begränsade tiden för att utföra examensarbetet fanns inte den tid som det tar att köra 

långa sträckor mellan skolarna. Därför är försöksgruppen och referensgruppen små och urvalet har 

fallit på de grupper som fanns i närområdet och där skolorna var organiserade lika. 

Randomiseringen är inte direkt slumpmässig, men det var på det sättet det var möjligt att utföra 

undersökningen. Tanken med randomisering är att se till att försöks- och referensgrupp inte skiljer 

sig åt på något systematiskt sätt som kan påverka resultatet (Esaiasson, m.fl., 2009, s.74). I 

referensgruppen är det dessutom ett bortfall på elever som var sjuka vid någon av för- eller 

eftermätnings tillfälle, grupp består efter bortfall av 5 elever. Undervisningsförsöket är gjort i en 

grupp med 8 elever i år 2-3. I denna försöksgrupp fanns ett par elever med 

koncentrationssvårigheter och två elever med åtgärdsprogram i matematik. Om elever med 

särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM) skriver Magne att eleverna skulle lära sig det 

matematiska språket genom att var aktiva, tänka på egen hand och samarbeta socialt, genom 

detta ökade de sin prestation med 1,5 år (2004).  Därför var det intressant att prova på ett 

arbetssätt där alla i gruppen skulle kunna arbeta praktiskt och vara aktiva. De fick också träna att 

samarbeta socialt med en kompis, för att få ett större lugn i gruppen. Referensgruppen är en 

grupp från en annan skola bestående av 5 elever i år 2-3 utan elever med 

koncentrationssvårigheter eller åtgärdsprogram i matematik. Försöks och referensgrupp liknar 

varandra genom att båda grupperna kommer från små skolor med elevantal på 35-70 elever, 

klasserna är åldersblandade med 2:or och 3:or i samma klass. Referensgruppen undervisades inte 

med hjälp av tiobasmaterial, men materialet fanns tillgängligt i klassrummet och eleverna använde 

det vid behov.   
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2.2 Forskningsetik 

Innan undersökningen gjorde jag enligt god forskningsetik förfrågan till rektorer, föräldrar och 

mentorer om elevernas medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Först togs frågan upp med 

rektorerna. Därefter informerades föräldrarna om min undersökning på ett föräldrarmöte. På 

mötet delade jag ut ett missivbrev till föräldrarna vars barn jag ville skulle vara med i 

undersökningen. Här informerade jag om att inga namn kommer att förekomma i min uppsats. 

Det är viktigt att garantera anonymitet för samtliga inblandade i undersökningen. Min beskrivning 

av gruppen skall inte göra det möjligt att identifiera individer, därför har jag ändrat på uppgifter så 

att det inte går att känna igen gruppen och individen (Patel och Davidsson, 1994).  

 

2.3 Design 

  Enligt Johansson och Svedner (2006, s.23) finns det fem olika designer/upplägg när man ska 

skriva en uppsats. Dessa är; 

• Kartläggande undersökning där man med hjälp av enkät eller prov får fram fakta inom ett 

bredare område. 

• Kartläggande undersökning med hjälp av intervju där man är intresserad av/analyserar 

åsikter och begreppsförståelse inom undervisningen. (Det som mest används är kvalitativ 

intervju) 

• Fallstudie där man sätter luppen över några elever, undervisningsmetoder eller 

institutioner och använder flera olika metoder. 

• Undervisningsförsök där man tillämpar och utvärderar hur undervisningen är organiserad 

och har användning av flera metoder. 

• Textanalys där man undersöker läroplaner, läromedel och didaktisk litteratur. 

Eftersom undersökningen bygger på hur en viss undervisning påverkar elevernas kunnande har jag 

valt designen undervisningsförsök. Ett alternativ hade varit fallstudier av ett par elever. Eftersom 

det även var av intresse att prova en metod på en grupp som arbetade med undervisningen för att 

få fram ett resultat på hur undervisningsförsöket fungera i grupp. Ett annat alternativ hade varit 

att göra en kartläggande undersökning på vilken förståelse eleverna hade för begreppet 

positionssystemet. Då hade kanske resultatet blivit att gruppen behövde få mer undervisning i 

positionssystemet. Fördel med undervisningsförsök var att få prova en metod som går att utveckla 

och förändra samtidigt som det går att göra vetenskapliga analyser på resultaten. Denna design är 

ofta använd i pedagogisk forskning t.ex. Fuson, m.fl., (1997). För att kunna se om 
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undervisningsförsöket påverkar eleverna gjordes först ett förtest och sist ett eftertest. Designen 

med för- och eftertest går under namnet klassiskt experiment enl. Esaiasson, m fl (2009).  Innan 

eleverna gjorde förtestet fick de göra en enkät angående vad de tycker om matematik. I förtest 

och eftertest ingick även en elevintervju för försöksgruppen. På referensgruppen gjordes inga 

elevintervjuer. 

  

Det som skiljer detta undervisningsförsöket från hur erkända forskares skulle ha gjort försök är 

omfattningen av det. Detta försök är endast genomfört i en försöksgrupp och en referensgrupp, på 

grund av det tillgängliga urvalet och tiden. Erkända forskare skulle ha gjort ett undervisningsförsök 

i ett tiotal försöks – och referensgrupper (t.ex. Fuson, m.fl., 1997). Därför ser jag detta 

undervisningsförsök som ett förförsök som ska upprepas i större omfattning för att resultatet ska 

kunna bli tillförlitligt. 

 

En fallbeskrivning är även gjord på eleverna i försöksgruppen. Detta för att få en djupare förståelse 

för hur undervisningen påverkar eleverna. Fallbeskrivningarna bygger på intervjuerna som är 

gjorda på försöksgruppen. 

  

2.4 Datainsamlingsmetoder 

De datainsamlingsmetoder som är använda på försöksgruppen är undervisningsförsök, elevenkät, 

förtest och eftertest och intervjuer. På referensgruppen är det gjort en elevenkät samt förtest och 

eftertest. 

 

2.4.1 Enkät 

Enkäten är gjord för att få fram elevernas inställning till matematik. Eleverna fick fylla i den innan 

undervisningsförsöket börjad. Enkätsvaren ställdes sedan mot resultaten i de olika testen. För att 

spara tid användes enkät från ett tidigare examensarbete som också tog upp subtraktion (Olsson, 

2009) 

  

2.4.2 Prov 

 För att få svar på undersökningens syfte och frågeställningarna gjordes en förmätning och en 

eftermätning bestående av samma prov.  Det var fyra olika delar som mätte olika 
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matematikfärdigheter. Ytterligare ett prov gjordes vilket var utformat som en intervju. Proven som 

användes är befintliga prov utarbetade av Bo Johansson(se bilagor 3-8). För att få ett mindre 

missvisande resultat är det bättre att ha ett tidigare provat material än ett helt nytt. Dessutom 

sparas en del tid på att använda redan utarbetade prov. Vid forskning har man ofta flera förförsök 

där material provas och förfinas för att få bort konstigheter och problem i materialet. Genom att 

använda ett redan provat material minskar risken att göra de fel som minimerats i förförsök 

(Esaiasson m fl, (2007). På grund av den begränsade tiden för examensarbetet användes dessa 

prov.  

De fyra olika proven var;  

•  Tal- och sifferskrivning med fram- och baklängesräkning 

• Subtraktion huvudräkning 

• Subtraktion beräkning 

• Intervju i subtraktion huvudräkning och skriftlig beräkning 

 
Med hjälp av förtestsresultatet beskrivs hur eleverna stod innan undervisningsförsöket börja. 

Resultaten på eftertest får visa vad eleverna lärt sig. Sen beskrivs var eleverna står efter 

undervisningsförsöket. Intervjuerna på försöksgruppen användes för att få en fördjupad bild av 

hur eleverna har förändrat sina kunskaper efter undervisningsförsöket. Elevernas inställning till 

matematik har också ställts mot resultaten för att se om inställningen påverkar resultatet på något 

sätt och om detta har samband med min undersökning. Resultatet på förmågan att räkna fram- 

och baklänges ställs också mot resultatet i beräkning av subtraktion.  

2.4.3 Procedur 

Först informerades rektorerna om min undersökning. Därefter förklarade jag på en konferens mitt 

arbete för pedagogerna. Efter det pratade jag om min undersökning på ett föräldrarmöte och 

skickade med information, hem till berörda elevers föräldrar, om min undersökning. Jag berättade 

att jag utbildar mig i specialpedagogik och nu skulle skriva en uppsats i matematik. Jag berättade 

för föräldrarna att eleverna skulle komma att få genomföra ett antal matematiktester och ett 

undervisningsförsök. Det stod även att jag skulle komma att titta på resultaten för de Nationella 

proven vilket jag inte gjorde, eftersom jag inte fan att de skulle tillföra undersökningen något. Jag 

bad också föräldrarna ta kontakt med mig om de har åsikter om att deras barn skall delta i 

testerna. 
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2.4.4 Undervisningsförsök 

Genom ett undervisningsförsök får eleverna prova på ett sätt att arbeta praktiskt med vårt 

positionssystem med tiobasmaterial. Förhoppningen är att eleverna skall utveckla sin 

taluppfattning (0-1000) och att eleverna skull bli säkrare på vad som är t.ex. ental och tiotal. Det 

var också intressant att se om eleverna använder sig av detta när de sedan skulle lösa 

subtraktionsuppgifter i tal området (0-1000).  

 
Förtestet gjordes i slutet på oktober. Lektionerna påbörjades veckan efter med första uppgiften en 

introduktion av tiobasmaterialet. Därefter gjorde eleverna en uppgift i veckan i åtta veckor. Detta 

var första perioden som avslutades med en sammanfattning. I januari tog en ny period vid med 

fyra olika lektioner. När alla hade gjort dessa gjordes den sista lektionen gemensamt. Sen gjordes 

en ny sammanfattning. I mars var undervisningsförsöket klart. 

 
Först lämnades enkäten till eleverna om deras inställning till matematik (Bilaga 2). Vid nästa 

tillfälle fick eleverna göra två förtest som är detsamma som eftertesten de fick när 

undervisningsförsök var gjort. Testen gjordes vid två olika tillfällen ett för tal- och sifferskrivning 

och framlänges och baklängesräkning (bilaga 3 och 4) och ett för subtraktion (bilaga 5 och 6). För 

försöksgruppen gjordes även intervjun (bilaga 7 och 8) i subtraktion innan undervisningsförsöket 

startade. Efter förtesten startades undervisningsförsöket. Det började med att hela gruppen 

tillsammans fick bygga tal och lära känna entalen, tiotalen, hundratalen och tusentalen i form av 

tiobasmaterial. Eleverna fick prova sig fram och se hur många ental som behövs till ett tiotal o.s.v. 

och vi satte namnen på de olika kuberna, plattorna och stavarna, en-, tio-, hundra- och tusental. 

Vid nästa tillfälle hade vi även positionskorten framme.  När de byggt talen fick de lägga ut 

positionskorten under ental, tiotal, hundratal och tusental och sist satte de ihop positionskort till 

rätt tal ex. 6241. Sen fick eleverna själv bygga tal med tiobasmaterial och positionskort utifrån kort 

med ex. 3456. 

 

Här efter började eleverna arbeta i par med åtta olika övningar. Efter åtta tillfällen hade de alla 

gjort alla övningarna. De gjorde övningarna nedan från 1 till 8. Sen var det dags för en 

sammanfattning. Vid fyra tillfällen där eleverna jobbade i par med övningarna nedan från 10 till 

13. När även dessa övningar var utförda gjordes en ny sammanfattning. 
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Här nedan kommer de olika uppgifterna som eleverna fick. Uppgift 1, 2 och 13 har jag kort 

beskrivit.  

1. De bygger tal utifrån korten med tiobasmaterial. De ska även uttala talet de har byggt på 

mattespråk, ex. tretusenfyrahundrafemtiosex (låda 1). 

2. De bygger tal utifrån korten med positionskort. De ska även här uttala talen på mattespråk 

(Låda 2). 

3. tretton – trettio – trettioett 

4. Kedjan 

5. Lilla tiotalsbrädet 

6. Stora tiotalsbrädet 

7. Full talrik 

8. Hundrarullen 

9. Tusenrullen 

10. Talraden 

11. Dragspel 11-99 

12. Spel med tiotal och ental 

13. De bygger tal utifrån korten med tiobasmaterial och positionskort och uttalar talen på 

mattespråk (Låda 3). 

3. Tretton, trettio, trettioett 

Material:  

15 gröna kort med klossar på 

15 gula kort med tal skrivna med siffror 

15 röda kort med tal skrivna med bokstäver 

 

Det gäller att tillsammans med kompisen para ihop de tre korten med samma tal på. Då har man 

en hög med ett grönt, ett rött och ett gult kort. Det går bra att spela som någon typ av memory. 

När alla korten är i högar tittar vi på dem tillsammans och de är viktigt att eleverna får säga de 

olika talen högt och att båda eleverna i paret får möjlighet att träna på detta. 

 

4. Kedjan 

Material: 

10st tiostavar 
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9st gröna pilar 

9st blå pilar 

1st röd pil 

Eleverna börjar med att lägga ut tiostavarna på en lång rad. De ska nu peka med de gröna pilarna 

på entalen 1-9. Med de blå pilarna ska de peka på tiotalen 10-90. Den röda pilen ska de placera på 

ett hundra. Sen får de fundera på varför den röda pilen är tjockast. De dokumenterar sitt arbeta 

genom att rita och skriva vad de gjort i sin bok. 

 

5. Lilla tiotalsbrädet 

Material: 

En platta med 5st 10 . 

Siffrorna 1-9 

5st tiotalsstavar 

30st entalskuber 

Eleverna tar plattan lägger ett tiotal vid varje 10. Sen tar de siffrorna 1-9. De lägger 1 över 0 i första 

10:an. Bredvid 1 lägger de en entalskub. Eleverna skriver talet 11 och ritar av bilden av det i sin 

bok. Sen tar de siffran 2 och lägg över nästa 0. De lägger rätt antal entalskuber vid siffran 2. De 

ritar och skriver av i sin bok. På så sätt fortsätter de med alla siffrorna. När eleverna har gjort talen 

till 15 är plattan slut. Då rensar de plattan och fortsätter sen lägga ut talen 16 -19. När hela 

uppgiften är klar skriver de om hur arbetat har gått i sin bok. 

 

6. Stora tiotalsbrädet   

Material: 

Platta med talen 10-50 

Platta med talen 60-90 

Siffrorna 1-9 

15st tiotalsstavar 

15st entalskuber 

Först tar eleverna plattan med talen 10-50. Eleverna lägger rätt antal tiotalsstavar vid tiotalen på 

plattan. Sedan tar de siffran 1 och lägger den över 0 på tio och lägger ett ental vid siffran. De 

skriver av talet 11 som de fått och ritar talet med tiotalsstav och ental i sin bok. Eleverna fortsätter 

med att lägga siffran 2 på 0:an i 20 o s v. När de är färdiga med plattan 10-50 börjar de med 

10 
10 
10 
10 
10 
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plattan 60-90. Här får eleverna lägga ut tiotalsstavarna vid ett tal i taget annars räcker inte 

materialet till. Eleverna dokumenterar i sin bok vad de gjort och hur det gått. 

 

7. Fulltallrik (2 spelare) 

Material: 

2 tallrikar 

8 tårtbitar 

1 tärning 

2 tiokronor 

30 enkronor 

 

Första spelaren slår tärningen och tar lika många enkronor som tärningen visar. Sen är det den 

andra spelarens tur att slå tärningen och ta lika många kronor som tärningen visar. När spelarna 

samlat ihop minst 10 enkronor växlar de dem mot en tiokrona och kan då köpa en tårtbit! Den 

som först får full talrik= 4 tårtbitar vinner. Eleverna hinner spela flera omgångar. De avslutar med 

att dokumenterar i sin bok med text och bild. 

 

8. Hundrarullen 

Material: 

Centimeter rutat papper 

Lim 

sax 

Eleverna börjar med att klipp remsor som är två rutor breda och elva rutor långa. De behöver tio 

sådana remsor. På första remsan skriver de talen 1-10. De börjar på 1 och skriver sen de andra 

talen under i rutan längst till höger. När de kommit till 10 klistrar de på en ny remsa omlott och 

fortsätter skriva talen 11-20 med en siffra i varje ruta och talen under varandra. Så fortsätter de 

tills de kommit till 100, men för att kunna skriva 100  på den sista raden var de tvungna att ha tre 

rutor brett. När de är klara med sin hundrarulle mäter eleverna den i centimeter. De gör tiohopp 

på sin rulle och markerar varje tiohopp.  När de är klara dokumenterar de sitt arbete i sin bok 

genom att rita och skriva. 

 

9. Tusenrullen 
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Material: 

Centimeterutatpapper 

Lim 

sax 

Eleverna börjar med att ta fram sin hundrarulle. Sen klipper de remsor med tre rutors bred från 

det rutade papperet. De klistrar papperet omlott en ruta med sin hundrarulle. Därefter fortsätter 

de att skriva talen från 101- 200. De skriver talen under varandra med en siffra i varje ruta. Efter 

200 tittar vi på rullen tillsammans. Sen fortsätter eleverna att skriva tal 201 till 300 o s v. Det sista 

talet eleverna skriver är 1000  för att det ska få plats med en siffra i varje ruta ska den sista raden 

vara fyra rutor bred. När alla tal från 1-1000 är nerskrivna på rullen tittar vi på den tillsammans 

ibland hela gruppen och ibland bara med paret. Eleverna får mäta rullen i centimeter och göra 

markeringar vid hundrahopp. Denna övning blir inte eleverna färdiga med på en lektion utan de 

fortsätter jobba med tusenrullen vid tillfällen när det finns tid över. Efter arbetstillfället med 

tusenrullen dokumenterar de i sin bok vad de har gjort och hur det går framåt med arbetet.   

 

10. Talraden 

Material: 

10 delar talrad 

22 blå pilar 

11 röda pilar 

Eleverna hjälps åt att lägga ut talraden från 0-100. De uppmanas att lägga ut de 10 blå pilarna 

genom att göra femhopp och börja på 0. Därefter ska de skriva ner alla hoppen i sin bok 0, 5, 10, 

15 o s v. Sen ska de att lägga ut de 11 röda pilarna genom att göra tiohopp och börja på 0 och 

därefter skriver de ner alla tiohopp i sin bok 0, 10, 20 o s v . Därefter dokumenterar med bild och 

text de vad de gjort i sin bok. 

 

 

 

11. Dragspel 11-99  

Innehåll:   

9 tiotal   

11 ental 
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11 dragspel 

 

Eleverna drar ut ett dragspel. De läser uppgiften som står där ex 10+1 och säger summan. De viker 

ihop dragspelet och ser om de sa rätt summa Därefter skriver eleverna ner uppgiften med summa 

i sin bok, 10+1=11. Eleverna turas om att säga uppgifterna och summan 

 

12. Spel med tiotal och ental (2 spelare) 

Innehåll: 

1 blå tärning, 1-6(tiotal) 

1 grön tärning, 1-6 (ental) 

12 tiotalsstavar 

12 entalskuber 

2 positionsplattor 

Penna  

Papper 

Eleverna slår en blå tärning för tiotal och en grön tärning för ental. De lägger sitt tal med 

tiobasmaterial på sin positionsplatta. Den av eleverna som fick det största talet vinner omgången. 

Den av eleverna som först vunnit tio omgångar vinner. 

 

Eleverna jobbar i samma par vid alla tillfällena. Det jobbar tillsammans med någon som är lik dem 

själv, framförallt socialt. Tanken är att alla ska få en chans att arbeta med materialet. De som är 

försiktig och inte tar för sig så mycket jobbar med en likasinnad så att de blir tvingade att ta för sig 

för att de ska komma framåt. Detta för att alla skulle bli så aktiva som möjligt och våga prov och 

att alla skulle diskutera med varandra så mycket som möjligt. 

 

Eleverna fick en instruktion som de skulle läsa och följa noga. De jobbade 40-60 minuter med varje 

uppgift, då ingick det att som avslutning skriva ner vad de hade gjort på lektionen och om 

samarbetet hade gått bra. Efter de första åtta lektionerna fick eleverna en sammanfattning och ett 

prov där de fick ta hjälp av sina anteckningar de gjort efter varje lektion. Sammanfattningen var 

ungefär samma som introduktionen. Vi hade tiobasmaterialet och positionskort framme. Eleverna 

fick lägga tresiffriga tal med tiobasmaterialet och positionskort och de fick träna på att säga talen 
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de byggde. Vi pratade också lite kort om varje uppgift de arbetat med. Den sista övningen gjorde 

alla tillsammans. 

  

2.5 Datorbearbetningsmetoder – Resultat 

Data som samlats in sammanställdes i statistikprogrammet SAS 9.2(1993). 

För att göra variationsanalyser har ANOVA (analysis of variance) använts. ANOVA är flera 

statistiska metoder, som undersöker skillnader i medelvärde mellan fler än två grupper. Man tar 

reda på variationskällan som finns i den undersökta situationen, undervisningsförsöket. Analysen 

går sedan ut på att jämföra variationen till de test som är kopplade till undervisningsförsöket med 

den naturliga variation som ursprungligen fanns i gruppen. Idén är att dela upp de gjorda 

observationerna i grundkomponenter, testen, speciellt med avseende på vad som kan bidra till 

den totala variationen i den grupp där data samlats in (Sandberg, 2002). Om man låter minst en 

variabel vara kontinuerlig får man en ANCOVA. Denna variationsanalys har också använts. 

 

2.6 Presentation av arbetets resultatbeskrivning 

I det följande resultat delen kommer resultatet att presenteras i fem delar. De tre första delarna 

svarar på frågeställningarna utifrån den statistik som använts. Den fjärde delen presenterar 

resultaten för de åtta olika elevfallen i försöksgruppen. Den femte delen ger ett sammanfattande 

resultat på de olika frågeställningarna. 

3 Resultat 
Korrelation är när vi kan förklara ett samband mellan två variabler . När vi kan förklara variationen 

i en variabel med hjälp av en annan. Korrelation beskriver samvariation mellan två variabler. Då vill 

vi gärna tro att det finns ett orsakssamband. När två variabler samvarierar behöver detta inte 

betyda att det finns ett orsakssamband (Borg och Westerlund, 2007). Korrelationen betecknas 

med r. 

 

3.1 Hur förändras elevernas kunskaper och färdigheter från före till efter 

undervisningsförsöket vad gäller kunskaper om positionssystemet. 

Skillnaden från för- till eftermätning mellan grupperna (försöksgrupp och referensgrupp), över tid, 

avseende utveckling av tal- och sifferskrivning var inte statistiskt signifikant [F(1,11)=2.30, p>0,05]. 
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Försöksgruppen hade vid förmätningen ett medelresultat på 4 poäng av 12 och vid eftermätning 

hade de ett medelresultat på 7 av 12 Skillnaden över tid var inte statistiskt signifikant [ t(9)=-1,79, 

p>0,005]. Referensgruppens hade vid förmätningen ett medelresultat på 4 poäng av 12 och vid 

eftermätningen 8 poäng av 12 skillnaden över tid var statistiskt signifikant [t(8)= -5,14, p<0,001].  

 

Hur förändras elevernas kunskaper och färdigheter från före till efter undervisningsförsöket vad 

gäller antal rätt lösa subtraktionsuppgifter i huvudräkning? 

Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna avseende förbättrade 

färdigheter i subtraktion (huvudräkning) mellan för- och eftermätning [F(1,11)=2,08, p>0,05]. 

Beräknat med ANCOVA. 

 

 

3.2 Hur påverkas resultatet av elevernas inställning till matematik? 

Attityden till matematik spelar ingen som helst roll i något av resultaten. Följande resultat har 

jämförts med elevernas attityd till matematik  

• förmätning tal- och sifferskrivning 

• eftermätning tal- och sifferskrivning 

• förmätning huvudräkning 

• eftermätning huvudräkning 

• förmätning i skriftlig beräkning och 

• eftermätning i skriftlig beräkning  

Inte i något fall fanns det någon statistiskt signifikant korrelation mellan attityder och resultat på 

proven ovan. Samtliga p-värden var högre än 0,05. 

 

3.3 Hur samvarierar elevernas förmåga att räkna framlänges och 

baklänges med deras resultat i beräkning av subtraktion? 

Det fanns en statistisk signifikant korrelation mellan elevernas förmåga till framlängesräkning vid 

förmätning och elevernas förmåga till skriftlig beräkning i subtraktion både vid förmätning och vid 

eftermätning [r=1,00, p=<0,0001]. Det fanns också en statistisk signifikant korrelation mellan 

elevernas förmåga till baklängesräkning vid förmätning och deras förmåga till skriftlig beräkning 

vid både förmätning och eftermätning[r=1,00, p=<0,0001].  
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3.4 Resultat elevfall 

För att det inte ska gå att känna igen eleverna och för att de ska bli lättare att läsa har jag gett dem 

nya namn. Alla eleverna har fått pojknamn oavsett om de är pojkar eller flickor. 

 

3.4.1 Aron 

 Förmätning Eftermätning Max poäng 
Huvudräkning 8p 8p 36 
Skriftlig beräkning 3p 3p 10 
Tal och sifferskrivning 4p 2p 12 
Framlängesräkning 1p 2p 7 
Baklängesräkning 0p 0p 6 
Tabell 1. Resultat vid för- och eftermätning för Aron 

Förmätning 

För att räkna subtraktion använder Aron strategin att räkna en och en baklänges på fingrarna. I 

huvudräkning räknar han bara uppgifter där något av talen är mindre än 10. Vid förmätning 

spegelvänder Aron någon enstaka siffra. I framlängesräkning löser han en uppgift, men i 

baklängesräkning löser han ingen av uppgifterna. 

Eftermätning 

Vid eftermätningen använder Aron samma strategi som vid förmätningen, att räkna en och en 

bakåt på fingrarna. Fortfarande löser han inga uppgifter med tal större än 10. I tal och 

sifferskrivning löser Aron två uppgifter färre nu, men siffrorna spegelvänds inte längre. I 

framlängesräkning löser han ytterligare en uppgift men i baklängesräkning löser han fortfarande 

ingen uppgift. 

Diskussion 

Arons visar inte om kunskaper om positionssystemet har utvecklats. Han har inte något ökat 

resultat i tal- och sifferskrivning och under intervjun ses inga försök att lösa uppgifter genom att 

räkna talsorter. Han har inte utvecklat förmågan att se tal som ligger nära varandra som i 31-29. 

 

Arbetet med positionssystemet har inte gett Aron så mycket. Hans förmåga att lösa uppgifter i 

subtraktion är oförändrad. Aron hade nog med fördel behövt träna upp sin ordinaltalsförståels 

(Johansson och Wirth, 2007) så att han sen har en mental talrad (Johansson och Wirth, 2007) som 

han kan använda sig av vid beräkning av tal i talområdet 0-100. Arbetet med positionssystemet 
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blev antagligen för abstrakt för Aron. Luckan var för stor för att han skulle kunna överför 

kunskapen till aritmetiskräkning i subtraktion. Aron har åtgärdsprogram i matematik. 

 

Aron hade mycket saker som hände i livet i slutet av undervisningsförsöket. Det kan ha bidragit till 

det oförändrade resultatet. Det kan ha varit så att han hade fokus på viktigare saker än matematik 

och därför inte hade förmågan att ta till sig undervisningen eller att visa vad han kunde i 

eftermätningen. 

 

3.4.2 Jonas 

 Förmätning Eftermätning Max poäng 
Huvudräkning 17p 20p 36 
Skriftlig beräkning   5p   5p 10 
Tal och sifferskrivning   3p   5p 12 
Framlängesräkning   1p   4p 7 
Baklängesräkning   1p   3p 6 
Tabell 2. Resultat vid för- och eftermätning för Jonas 

Förmätning 

Vid beräkning i subtraktion använder Jonas strategin att räkna en och en bakåt på fingrarna. Han 

tar bort en och en även där subtrahenden är mindre än 5, 12-5. Strategin håller inte riktigt. Då 

provar han att tänka sig talraden och uppgiften blir rätt. Även vid uppgiften 13-9 tänker han sig 

talraden och uppgiften blir rätt. Jonas spegelvänder siffrorna 5, 6 och ibland 2. 

Eftermätning 

Jonas klarar 3 fler huvudräkningsuppgifter och 2 fler beräkningsuppgifter i subtraktion. Räknar 

fortfarande ofta en och en bakåt på fingrarna. Han har en tydlig bild på hur mycket talen 1-5 är på 

fingrarna. Blir talen större än 10 räknar Jonas en och en bakåt i ramsräkning och när fingrarna tar 

slut tappar han kontrollen. Flera tal räknas dock ut när subtrahenden är större än 10. Då används 

strategin att dela upp talen/förenkla talen. När talen ligger nära varandra 48-43, 18-16 dras först 

alla tiotal bort och sen räknas svaret ut genom att entalen dras ifrån. Strategin att räkna nedåt 

använder Jonas när talen eller svaret ligger nära varandra men på vars sin sida om ett tiotal. 

Strategin används även vid 21-2. Siffran 5 spegelvänds ibland. Det man kan se i intervjun är att fler 

strategier används vid både huvudräkning och skriftlig beräkning av subtraktion. 

Diskussion 

Det som framkommer i intervjun, vid eftermätningen, är att två nya strategier används. Dessa är 

troligen påverkade av undervisningen i positionssystemet. Han har även fler klarade uppgifter i tal- 
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och sifferskrivning och spegelvänder sällan. Dessa två saker tyder på att kunskaperna i 

positionssystemet ökar. Resultatet blir även fler poäng i framlängesräkning. Han använder inte 

strategin med att tänka talraden vid eftermätningen.  

 

Det har gått framåt för Jonas, men han har inte fullt ut tagit åt sig undervisningen om 

positionssystemet. Han behöver träna på att bli säker på talraden och att hoppa framåt och bakåt 

på den. Det behövs också en större tabellsäkerhet i talområdet 5-20. Han kanske behöver en ökad 

sifferkunskap om talen 5-20 för att utveckla en mental talrad (Johansson och Wirth, 2007) och få 

en god ordinaltalsuppfattning (Johansson och Wirth, 2007). 

 

3.4.3 Erik 

 Förmätning Eftermätning Max poäng 
Huvudräkning 9p 23p 36 
Skriftlig beräkning 2p   2p 10 
Tal och sifferskrivning 5p 10p 12 
Framlängesräkning 1p   3p 7 
Baklängesräkning 1p   3p 6 
 
Tabell 3. Resultat vid för- och eftermätning för Erik 

Förmätning 

Erik använder sig vid subtraktion av strategin att räkna en och en bakåt på fingrarna. Han 

kontrollerar ibland med strategin räkna uppåt/ baklänges med plus om subtrahenden är större än 

10, 16-12 kollas med 12+4. Erik räknar mycket en och en på fingrarna. Vid skriftlig beräkning 

använder han strategin att rita pengar, tiokronor och enkronor. Sen har det antalet som ska dras 

bort strukits över. När talen i uppgifterna blev större än 20 fanns ingen strategi. Erik ser ut att ha 

sifferkunskap (Johansson och Wirth, 2007) om talen 0-9 och har ordinaltalsuppfattning (Johansson 

och Wirth, 2007) för talen 0-19. 

Eftermätning 

Erik använder följande strategier hoppa nedåt, dela upp talen/förenkla talen, hoppa uppåt och vid 

endast två uppgifter används strategin att räkna en och en bakåt på fingrarna. De uppgifter, 16-12 

och 18-16, där han räknar bakåt en och en med början på minuend, (16 och 18), kontrolleras med 

strategin hoppa uppåt/baklänges med plus. När strategin dela upp talen användes vid uppgiften 

13-9 gjordes det på följande sätt 13-3=10 10-6=4. Fingrarna används vid räkningen men då som 

heltal. Uppgiften 31-3 räknas ut i huvudet, vilket tyder på att det finns en mental talrad (Johansson 
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och Wirth, 2007) upp till 31. Vid intervjun kunde man se att talraden användes för att kontrollera 

31-29 med hoppa uppåt strategin och 21-2 med hoppa neråt strategin. Fingrarna användes här 

som heltal för att vara riktigt säker. På de tvåsiffriga talen över 20 försöker han använda sig av 

positionssystemet men det blir inte helt rätt. 

 

Diskussion 

Erik har gått framåt från förmätning till eftermätning i samtliga prov. Det man kan se vid intervjun i 

både huvudräkning och skriftlig beräkning i subtraktion är att fyra strategier används och har 

utvecklats till eftermätningen. Han försöker använda sig av sina kunskaper i positionssystemet, 

men kunskaperna är inte tillräckliga. Kunskaperna i tal- och sifferskrivning har ökat med 5 poäng, 

så han har ett bra utgångsläge för att ta till sig hur positionssystemet fungera. Antalet rätt lösta 

uppgifter i framlänges- och baklängeshopp har ökat. Erik skulle behöva ha en säker mental talrad 

(Johansson och Wirth, 2007) upptill 100. Han skulle också vara hjälpt av att ha säkrare 

tabellkunskaper 0-20.  

3.4.4 Karl 

 Förmätning Eftermätning Max poäng 
Huvudräkning 14p 27p 36 
Skriftlig beräkning   5p   5p 10 
Tal och sifferskrivning   6p 12p 12 
Framlängesräkning   2p   7p 7 
Baklängesräkning   0p   3p 6 
 
Tabell 4. Resultat vid för- och eftermätning för Karl 

Förmätning 

Karl använder tabellkunskaper i subtraktion på uppgifter i tal område 0-5. När talområdet blir 

större använder han sig av att räkna bakåt en och en på fingrarna. 31-3 räknas också på fingrarna.  

Detta går bra när subtrahenden är mindre än 10 (14-3). Karl har sifferkunskaper (Johansson och, 

2007) om tal upp till 19 och har ordinaltaluppfattning (Johansson och Wirth, 2007) 0-19. 

 

Eftermätning 

Vad det gäller subtraktion ses det vid intervjun i huvudräkning och skriftlig beräkning att Karl 

använder fler olika strategier vid eftermätningen och ger säkrare resultat. Strategin att räkna 

uppåt/ fylla ut med plus används vid 16-12, 18-16. Strategin att dela upp tal/förenkla tal används 

vid 58-53, 58-50=8, 8-3=5, 58-53=5. Vid skriftlig beräkning av 48-24 använder han strategin 
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dubbelt 24+24=48. Vid 65-7 används strategin att dela upp tal/förenkla tal, 65-5=60, 60-2=58. 48-

43 räknar han också ut med denna strategi genom att först ta bort alla tiotalen. Karl använder 

hoppa uppåt/baklänges med plus vid tal som ligger nära 31-29. Han använder hoppa nedåt vid 

uppgifter som 21-2. Han använder sig fortfarande av fingrarna, men inte en och en. Vid uppgiften 

12-5 tar han upp fem fingrar och viker sedan direkt ned två. Sen räknar han 10-3. 

  

Diskussion   

Karl har gått framåt mellan för- och eftermätning. Han har flera olika strategier när han räknar 

subtraktionen. Han använder sig av sina kunskaper om positionssystemet på större tal, 48-43, här 

drar han först bort alla tiotalen och sen finns det bara ental kvar och det blir en lätt operation. Han 

klarar en del med tiotalsövergång men inte alla. Karl är inte säker även om talen ligger nära 

varandra som i uppgiften 51-49. Med anledning av detta verkar han inte ha talraden upp till 100 

riktigt klart för sig. Han skulle ha glädje av att bli säkrare på talraden. Särskilt att träna på att 

hoppa framlänges, eftersom han klarar flera tal av typen 81-3 än av 51-49. Karl har tagit till sig av 

arbetat med positionssystemet och använder sig av det när han förenklar uppgifter. Han verkar ha 

bra sifferkunskap om talen 0-100 och har ordinaltalsuppfattning (Johansson och Wirth, 2007) i alla 

fall upp till 30. 

 

3.4.5 David 

 Förmätning Eftermätning Max poäng 
Huvudräkning 11p 22p 36 
Skriftlig beräkning   1p   5p 10 
Tal och sifferskrivning   6p 12p 12 
Framlängesräkning   1p   4p 7 
Baklängesräkning   1p   3p 6 
Tabell 5. Resultat vid för- och eftermätning för David 

Förmätning 

David använder sig av tabellkunskap i subtraktion på uppgifter inom talområdet 0-5. Vid högre tal 

använder han sig av strategin att räkna en och en baklänges. Han försöker med andra strategier 

med ger upp. Sifferkunskap visar han att han har om talen 0-9. Han kan talraden upp till 13 och har 

en bild av att 16 är två 8 men får inte till att räkna 16-12. David har även en bild av att 14 är 10 0ch 

4, men får inte ihop 14-3, börjar räkna 10-3=7 räknar bakåt på fingrarna. Sen ger han upp han vet 

inte vad han ska använda 7 till. 
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Eftermätning 

David använder sig av tabellkunskap i subtraktion på tal i talområdet 0-5. Räknar baklänges en och 

en när subtrahenden är mindre än 10, 14-3. Han har sifferkunskap om talen 0-19. Han vet att 

19=10+9. Om subtrahenden är mellan 10-60 så räknas svaret ut genom att först subtrahera alla 

tiotalen och sen entalen. David räknar med ental och tiotal om subtrahenden är större än 10, 16-

12. Han har svårt att räkna med tiotalsövergång även om talen ligger nära som i uppgiften 51-49. 

När han provar uppgiften 31-29 så klarar han den bra. Uppgifter som 63-37 går inte alls att räkna 

ut för David.  

 

Diskussion  

David har tagit till sig och använder sig av sina kunskaper om positionssystemet. Han visar det 

tydlig i provet tal och sifferskrivning där han har 6p fler och har 12p.  Han har inte tagit till sig 

arbetet med tiobasmaterialet så att han kan se storleksskillnaden på 51-49. För att förstå att tal 

ligger nära varandra kan uppgifter om talraden vara ett annat sätt att träna för David. Han är säker 

på talraden upp till 20, men skulle behöva träna på större tal. Han behöver också träna att förenkla 

tal som 63-37, till 60-34. 

 

3.4.6 Mattias 

 Förmätning Eftermätning Max poäng 
Huvudräkning 5p 11p 31 
Skriftlig beräkning 3p   6p 11 
Tal och sifferskrivning 5p   4p 12 
Framlängesräkning 1p   3p 8 
Baklängesräkning 1p   1p 8 
Tabell 6. Resultat vid för- och eftermätning för Mattias. 

Förmätning 

Mattias använder sig av tabellkunskap på uppgifter inom talområde 0-8. Han använder sig sen av 

att räkna bakåt en och en på fingrarna och han räknar sedan uppåt en och en för att kontrollera. 

Eftermätning 

Mattias använder sig av tabellkunskap i subtraktion på uppgifter inom talområde 0-8. Räknar inte 

alltid en och en på fingrarna utan använder sig av hela tal. Han vet att 4 är fyra fingrar på en hand 

och att 9 är fem fingrar på ena handen och fyra på andra. Mattias använder sig av att dela upp 
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talen/förenkla talen när 16-12 ska räknas ut. Eftersom 6-2=4 är 16-12=4 tiotalen tar ut varandra. 

Han gör på samma sätt med 48-43. På uppgifter inom talområdet 0-19 räknar han uppåt med plus 

med fingrarna en och en. Han räknar bakåt en och en på tallinjen om subtrahenden är mindre än 

10. 

Diskussion 

Vid förmätning kan man se att en ny strategi som håller på att ta form för Mattias nämligen att 

hoppa uppåt med plus. Det är svårt att få fram i intervjun om han hoppar bakåt med hela hopp eller 

om han räknar en och en. Vid uppgifter som 12-5 används fingrarna på så vis att han lägger upp fem 

fingrar utan att räkna dem en och en. Sen räknar han baklänges på tallinjen 11,10, 9, 8, 7. Något har 

han tagit åt sig av positionssystemet eftersom strategin att dela upp tal/förenkla tal används när talen 

ligger nära varandra ex. 16-12, 48-43. Då dras först alla tiotalen bort så att bara entalen blir kvar 

och då går det att räkna ut uppgiften med de tabellkunskaper som han redan har. Mattias har ett 

åtgärdsprogram i matematik med inriktning på att träna upp sin tabellkunskap inom subtraktion och 

addition i talområdet 0-20. 

 

4.4.7 Henrik 

 Förmätning Eftermätning Max poäng 
Huvudräkning 5p 5p 31 
Skriftlig beräkning 1p 0p 11 
Tal och sifferskrivning 2p 6p 12 
Framlängesräkning 1p 1p 8 
Baklängesräkning 1p 1p 8 
Tabell 7 . Resultat vid för- och eftermätning för Henrik. 

 

Förmätning 

Henrik använder sig av tabellkunskap på uppgifter med tal mindre än 5. Han räknar för övrigt 

bakåt på fingrarna en och en. Henrik använder sig av positionssystemet och räknar på tiotal och 

ental på uppgifter som 63-37. Han räknar 63-30=33, 33-3=30, 30-4=26. Även 48-43 räknar han ut 

på liknande sätt. Henrik ser inte när talen ligger nära varandra som i uppgiften 31-29 vilken han 

inte räknar ut.  

Eftermätning 

Henrik använder sig av samma strategier som vid förmätningen. Tabellkunskap på uppgifter med 

tal som är mindre än 10. Han räknar för övrigt på fingrarna en och en. Henrik använder sig av 

positionssystemet som vid förmätningen. Han har inte utvecklat strategin. 



 

 

 

32 

Diskussion 

Henrik har inte utvecklats med undervisningen i positionssystemet utan står kvar på samma ställe. 

Kunskaperna är ojämna och lite förvånande. Han löser uppgiften 63-37 men inte 31-29. Det kan 

tyda på att han inte ser när talen är ungefär lika stora han kan räkna talsorterna var för sig. Det 

skulle också kunna var så att uppgiften 63-37 gav mer utmaning att lösa än 31-29. Det är svårt att 

se vilka som är Henriks kunskaper eftersom resultatet känns ojämnt. Det var svårt att hitta en bra 

test situation för Henrik. Han var mer omotiverad framför allt vid eftertest tillfället. Det är svårt att 

veta om det var för att det var svårt eller för att han inte var motiverad. Om hela testsituationen 

hade varit med kommunikation med en lärare skulle man lättare kunna få fram Henriks egentliga 

kunskaper. Testsituationen hade också underlättats om den gjorts vid ett tillfälle när Henrik var 

motiverad. 

 

Vad som kan ses av resultatet är att Henrik behöver bli säker på tabellerna på i talområdet 5-20. 

Han ser ut att ha svårt att se storheten i talen och eftersom han inte har utvecklats under arbetet 

med positionssystemet skulle han kanske utvecklas mer om han fick arbeta med talraden och 

hoppa framlänges och baklänges på den. Det syns ingen förbättring vad det gäller framlänges och 

baklängesräkning utan han har samma resultat. Henrik har ett åtgärdsprogram med social 

inriktning. 

3.4.8 Bo 

 Förmätning Eftermätning Max poäng 
Huvudräkning 9p 14p 31 
Skriftlig beräkning 3p   3p 11 
Tal och sifferskrivning 2p   5p 12 
Framlängesräkning 1p   5p  8 
Baklängesräkning 1p   1p 8 
Tabell 8 . Resultat vid för- och eftermätning för Bo. 

 

Förmätning 

Bo använder sig av tabellkunskap i subtraktion inom talområdet 0-5. Han räknar en och en bakåt 

när talområdet blir större. Sifferkunskap om talen 0-9 visar han att han har. Han är på gång att 

förstå hur han kan förenkla över tiotalen, om 4-3=1 så är 14-3=11. Bo är också på gång att se 

skillnaden på entals- och tiotalsposition. Det blir rätt ibland och ibland blandas subtrahend och 

svar ihop. 

Eftermätning 
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Bo använder sig av tabellkunskap i subtraktion inom talområdet 0-8. Han kontrollerar alla 

uppgifter med att fylla på uppåt (baklänges med plus). Vid beräkning av vilket tal som ska fyllas på 

med så används förmågan att se ental- och tiotalspositionerna, ex.14-3=, 4-3=1 då är 11+3=14 

alltså 14-3=11 eller 58-53=, 8-3=5 då är 5+53=58 och 58-53=5. Försöker sig på att räkna talsorter 

var för sig men blandar ihop minuend och subtrahend. Uppgifter med tiotalsövergångar blir svåra 

för Bo. 

Diskussion 

Bo är på gång att förstå positionssystemet men har inte nått hela vägen fram. Han har utvecklat 

sina strategier. Tabellkunskap har han använt sig av på fler uppgifter. En helt ny strategi för honom 

är att fylla på uppåt med plus. Han kan se skillnad på entals och tiotalposition, men med större tal 

tappar han tråden och blandar ihop minuend och subtrahend. Han gör bättre resultat i 

eftermätningen på alla prov utom skriftlig beräkning, vilket är positivt.  

 

Bo behöver utveckla sin tabellkunskap ytterligare så han blir säker även i talområdet 8-20. Han 

behöver bli säkrare på positionssystemet för att kunna lösa svårare uppgifter. Eftersom 

tiotalsövergångar är svårt kan det var ide att träna på talraden där han tydligt kan se när talen är 

nästan lika stora. Han har utvecklats vad det gäller framlängeshopp på tallinjen med inte på 

baklängeshopp. Det kan vara betydelsefullt för honom att träna eftersom det finns en koppling 

mellan att hoppa bakåt och räkna minus särskilt om talen ligger nära varandra. Bo har ett 

åtgärdsprogram men inte med inriktning på matematik utan ett åtgärdsprogram med 

socialinriktning. 

 

3.5 Sammanfattning av resultatet 

3.5.1 Hur påverkas elevernas kunskaper om positionssystemet? 

Resultatet från grupperna visar inte att elevernas kunskaper om positionssystemet har ökat. Det 

som syns är att flera elever (Jonas, Erik, Karl, David) har ökat sitt resultat och i intervjun kommer 

det fram att de använder sig av sina kunskaper om tiotal och ental när de räknar ut några tal i 

subtraktion. För de elever som har någon form av åtgärdsprogram är resultatökningen mindre. 

Det verkar som om undervisningen är lättast att ta till sig för elever utan några särskilda åtgärder.  
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3.5.2 Löser eleverna fler subtraktions uppgifter? 

Vad det gäller huvudräkning i subtraktion kan man se att referensgruppen har löst betydligt fler 

uppgifter vid förtestet än försöksgruppen. Flera elever i försöksgruppen har kommit i kapp 

referensgruppen, men bara en av eleverna med åtgärdsprogram. Undervisningen har alltså inte 

heller haft någon positiv inverkan på huvudräkning i subtraktion för eleven med åtgärdsprogram. 

Mattias med direkt åtgärdsprogram i matematik har gjort ett resultat med åtta fler lösta uppgifter 

vid eftertestet. Då det i åtgärdsprogrammet står att det är addition och subtraktion med tal 10-20 

han ska träna på, är det nog detta som har gett det positiva resultatet snarare än undervisningen 

med tiobasmaterial. Vid intervjun kommer det fram att eleven inte har utvecklat någon bättre 

strategi för att räkna subtraktion utan använder sig oftast av att räkna baklänges på fingrarna.  

3.5.3 Hur påverkar inställningen resultatet? 

Inställningen i matematik har enligt resultaten ingen påverkan på resultatet. Det kan därför tänkas 

att det hade varit bättre att göra en intervju med eleverna angående deras attityd till matematik.   

3.5.4 Hur påverkar elevernas förmåga att räkna framlänges och baklänges deras resultat i 

beräkning av subtraktion?  

Man kan se att elevernas förmåga att räkna framlänges och baklänges, med 2-hopp, 3-hop, 5-hopp 

o.s.v. på talraden, påverkar deras förmåga att göra skriftliga beräkningar i subtraktion. Förmågan 

att ha en mental talrad och ha den som en tydlig bild för sig är betydelsefullt både när de hoppar 

framlänges och baklänges och att de använder sig av detta när de räknar ut subtraktionsuppgifter. 

Detta stämmer väl överens med Johansson och Wirth (2007).  
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4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Nedan kommer de metoder som använts vid utförandet av försöket att diskuteras i följande 

ordning; enkät, prov, intervjuer, fallstudier och undervisningsförsök. 

4.1.1 Enkät 

Enkäten syftade till att få en uppfattning om elevernas attityd till matematik. Det som var svårt var 

att få elever att förstå hur de ska fylla i enkäten. Om studien hade varit inriktad på yngre elever än 

de i år 2-3 hade intervjuer varit bättre, eftersom jag vet att det då är väldigt godtyckligt hur de 

fyller i. Men det var en relativt enkel enkät så jag bedömde att eleverna skulle kunna fylla i den på 

ett relevant sätt. Om studien hade varit inriktad på yngre elever hade definitivt intervju varit det 

bättre alternativet. Upplevelsen är att eleverna fyllde i enkäten på ett riktigt sätt utifrån sin 

förmåga. Svaren är väldigt varierande hos alla i försöksgrupp och kontrollgrupp och svaren varierar 

oavsett om eleverna har många rätt på proven eller färre rätt. Det kan vara så elevernas attityd 

ännu inte påverkar deras förmåga att ta till sig matematiken, men att de går att se en koppling när 

de är äldre. Enkäten hade kanske inte de rätta frågorna för att få fram elevernas attityd till 

matematik. Då hade alternativet varit att ta fram en annan enkät. Att prova fram en egen enkät 

skulle ha tagit tid i anspråk. Prioriteringen låg helt enkelt på andra delar av arbetet. 

4.1.2 Prov 

Aritmetiktesten var lite för svåra för den elevgrupp som undervisningsförsöket gällde. Jag skulle ha 

provat elevernas förkunskaper innan så jag valt prov på en enklare nivå. Då tror jag eleverna hade 

varit mer positiva till att göra testen. Nu blev det lite för svårt och jobbigt för försöksgruppen, 

vilket nog drog ner deras resultat ytterligare. Referensgruppen hade inga elever med 

åtgärdsprogram. Det som kan bli svårt om proven är för lätta är att det positiva resultatet för 

elever som gör att bra resultat på eftertestet inte går att mäta. Proven i tal- och sifferskrivning och 

framlängesräkning och baklängesräkning var på en bra nivå.  

 

Eftertesten gjordes tyvärr 1-2månader efter avslutad undervisning, vilket kan ha lett till att 

eleverna hann glömma en del av det de lärt sig. Men helst vill man att eleverna har bestående 

kunskaper som finns kvar länge. Har eleverna bestående kunskaper har det ingen betydelse att 

eftertesten dröjde. Det var tyvärr väldigt svårt att få till en tid när eftertestet kunde göras. Det 
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kom ett lov emellan. Sen gjordes de i april när det var mycket annan som skulle hinnas med. Det 

var bland annat de Nationella proven i svenska och matematik för år 3, som skulle vara klara i maj. 

Detta gjord att försöksgruppen var dåligt motiverade när de gjorde eftertestet. Därför är resultatet 

på eftertesten för en del elever sämre än förtestet. Referensgruppen var mer motiverad. De hade 

inte haft riktiga jobbarpass på ett tag så de tyckte de var kul med lite prov och kämpade på och 

gjorde sitt bästa. Referensgruppen har inte fått någon speciell undervisning med tiobasmaterial, 

med materialet har funnits tillgängligt i klassrummet. 

 

4.1.3 Intervjuer 

Intervjuerna syftade till att få en bild av hur eleverna tänkte när de löste olika aritmetiska 

uppgifter i subtraktion. Efterintervjun gjordes sist av eftertesterna, när det var mycket annat och 

eleverna var mindre motiverade. De ville snabbt bli klara så de fick göra något annat. Det var svårt 

att motivera eleverna till att förklara och utveckla sina förklaringar.  Även här var en bidragande 

orsak att de tyckte uppgifterna var svåra.  

 

4.1.4 Fallstudier 

Fallstudierna är gjord för att få en fördjupad förståelse för hur undervisning har påverkat eleverna. 

Det är lättare att se yttre faktorer som påverkar eleverna och då även deras resultat. Hade det 

varit fler elever med i studien hade inte behovet av fallstudier varit lika stort, eftersom avvikande 

resultat då inte hade påverkat det sammanlagda resultatet lika mycket. Fallstudierna blir inte lika 

vetenskapliga, eftersom min egen bedömning av vad som påverkar eleven kommer in.  

 

4.1.5 Undervisningsförsök 

Det jag ville uppnå med denna studie var bland annat att utveckla undervisningen och av den 

anledningen valdes undervisningsförsök. Jag ville se hur undervisning påverkade elevgruppen. Jag 

ville också att eleverna skulle vara aktiva, tänka själva, diskutera med kompisen och inte minst 

samarbeta med kompisen Med anledning av att försöket gjordes i en liten elevgrupp är det svårt 

att få fram ett resultat på hur undervisningen påverkar en elevgrupp i allmänhet, utan det blev 

specifikt för den elevgrupp som var med. Ett alternativ hade varit att bara göra fallstudier genom 

att sätta luppen över endast ett par elever och undervisningen (Johansson och Svedner, 2006). Då 

hade jag kunnat gå in djupare på hur undervisningen påverkade varje elev utifrån deras olika 
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personligheter. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv hade kanske varit intressantare med 

fallstudier för att titta speciellt på elever med åtgärdsprogram, men eftersom det var av intresse 

att se hur gruppen påverkades valdes undervisningsförsök med komplettering med fallbeskrivning 

av eleverna i försöksgruppen utifrån intervjuerna jag gjort angående subtraktion. Enligt skolverket 

är det motiverande och kunskapshöjande för eleverna att aktiveras med olika material för att nå 

målen i matematik. Här har jag gjort ett försök. Eleverna har fått prova olika material. Det är av 

specialpedagogiskt intresse att få eleverna att utveckla talbegreppet och positionssystemet 

(Skolverket, 2008). Detta var ett sätt att prov. Får vi fler elever att redan tidigt förstå 

positionssystemet så har eleverna större chans att nå målen. Kan man få med elever med 

åtgärdsprogram i undervisning i grupp så är det bra.  Då kan undervisningen effektiviseras. Magne 

skriver att den nuvarande specialundervisningen är ineffektiv (Magne, 2004). ”Alla elever ska få 

tillgång till flexibla … högklassig engagerande matematik undervisning med lika chans för var och 

en att individuellt utveckla kunskaper” (Magne, 2004, s.13).    

 

Det känns som undervisningsförsöket blev för stort med sina 13 lektioner. Lektioner tog upp ett 

lite för brett område. Om lektionerna hade varit mer begränsade hade det varit enklare att kunna 

se vad som påverkade elevernas resultat. Jag skulle kanske bara ha plocket ut de lektioner där 

tiobasmaterialet användes av eleverna. Skulle jag göra om studien hade jag varit noga med att alla 

elever fick arbeta med uppgifterna i talraden först, eftersom den förståelsen är viktig att bygga 

upp för att lättare ta in hur positionssystemet fungerar (Johansson och Wirth, 2007). För mig är 

talraden en del av inlärningen av positionssystemet. Men här kan man tydligt se vikten av att 

eleverna får jobba med talraden och att de känner den väl underlättar förmodligen för eleverna 

att ta till sig hur positionssystemet fungerar. Tidigt inlärda begrepp spelar en viktig roll då nya 

begrepp lärs in (Skolverket, 2008). Därför behöver det inte var fel att ta upp positionssystemet med 

tiobasmaterial redan i år 1 och sakta bygga upp en förståelse 

 

 Det var svårt för en del elever att behålla koncentrationen på uppgiften under hela lektionen. Här 

fundera jag på om det hade varit bättre med kortare lektioner som var mer lärarstyrda och ha 

lektionerna oftare. Det kan vara så att studien hade passat för elever som var något äldre. De har 

kommit längre i sin utveckling och har förhoppningsvis fler grundläggande färdigheter klara och 

kan därmed bättre ta åt sig undervisningen.  Försöket verkar inte vara optimalt för elever med 

åtgärdsprogram, men elever med åtgärdsprogram hade kanske nått bättre resultat om de hade 
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jobbat med uppgifterna enskilt tillsammans med en lärare. Då det hade blivit ett större lugn och 

de hade bättre kunnat fokusera på sina uppgifter. Deras kommunikation hade då blivit med 

läraren som kan ställa de rätta frågorna för att eleven skulle fundera i rätt tankebanor. Det som 

eleverna hade fått mindre av då är den sociala kontakten och kommunikationen med de andra 

eleverna. 

 

4.2 Diskussion av elevfall 

Det jag kan se när jag tittar på alla elevfall är att de eleverna med åtgärdsprogram har haft svårare 

att ta till sig undervisningen i positionssystemet. Det är ett resultat från fyra elever. Det skulle vara 

intressant att prova undersökningen på andra elever med åtgärdsprogram i framför allt 

matematik.  Av de elever som går i 3:an använder sig alla av positionssystemet när de räknar 

subtraktion på något sätt. Detta kan tolkas som att positionssystemet är svårt att förstå och att det 

är lättare att ta tills sig när man blir äldre eller tyder det på att man behöver tid på sig för att 

utveckla en förståelse för positionssystemet. Detta att eleverna behöver tid stämmer med vad 

Löwing(2008) skriver. Johansson och Wirth (2007) skriver att förståelsen för positionssystemet 

inte är något eleverna bygger upp av sig själv detta tyder också på att det behövs tid för att förstå. 

De elever som går i 3:an har förmodligen blivit undervisade om positionssystemet fler gånger och 

har börjat bygga upp en förståelse och tar lättare till sig när ämnet tas upp igen. De som har gjort 

störst framsteg går ändå i 2:an. Detta tolkar jag som att det är med fördel som undervisning om 

positionssystemet börjar redan i 2:an för att de som kan tar till sig. Det som har större betydelse 

än vad jag trott är kunskapen om talraden och framlänges- och baklängeshopp. Detta ser jag som 

lämpligt att träna på mer under arbetet med positionssystemet. Bland mina övningar har jag fyra 

övningar som tar upp talraden, så jag vill poängtera att talraden för mig ingår i att bygga upp 

förståelsen för positionssystemet. Det ser ut som att förståelsen för talraden är viktig för att se när 

talen i en uppgift ligger nära varandra som i 51-49. Ser eleverna att 51 och 49 ligger nära varandra 

sparar de mycket tid, för det är komplicerat att räkna ut en sådan uppgift med uppställning eller 

med tiotal och ental. Därför ser jag att det kan vara viktigt att bli säker på talraden för att se om 

talen ligger nära varandra. Just detta verkar inte arbetet med tiobasmaterial ge vid undervisningen 

om positionssystemet. 
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4.3 Fortsatt forskning          

Denna studie är att betrakta som ett för-försök på grund av att den är gjord i liten skala. Det som 

studien visar är att det finns ett samband mellan framlängesräkning, baklängesräkning och 

resultaten i skriftlig beräkning.  Detta tyder på att betydelsen av att ha en mental talrad för att 

räkna aritmetik finns (Johansson Wirth, 2007). I min undersökning blev antalet lektioner för många 

på ett för brett område för att kunna se hur förståelsen av positionssystemet förändrades. Detta 

är i sig inte så konstigt enl. Johansson och Wirth (2005), eftersom att ha en mental talrad är en av 

grundbultarna för att förstå positionssystemet. Av den anledningen är det inte fel att ha med 

talradsövningar, eftersom det är lättare att ta till sig positionssystemet om man har en mental 

talrad. Bland mina övningar fanns fyra stycken som handlade om talraden (kedjan, talraden, 

hundrarullen, tusenrullen).  Även om jag gjorde undersökningen på elever i år 2-3 så hade alla inte 

talraden klar för sig. Detta gjorde förmodligen att de hade svårt att ta till sig hur positionssystemet 

är uppbyggt. 

  

Det jag skulle ha gjort annorlunda om jag gjort om undersökningen är att ta reda på elevernas 

förkunskaper innan. Jag tyckte att för- och eftertesten var lite för svåra till försöksgruppen 

Undersökningen hade varit till bättre vetenskaplig grund om mitt urval av elever hade varit större, 

samtidigt tycker jag att jag ser flera olika saker på denna grupp som jag har glädje av och på så sätt 

kan utveckla min undervisning vilket var ett mål med undersökningen. Om jag skulle ha gjort om 

undersökningen skulle jag ha börjat med lite mindre tal för att se om man kan bygga upp en bättre 

förståelse den vägen. Det för att prova om elever med åtgärdsprogram  få mer ut av försöket. I 

Sterner , m fl (2002) står det att det ibland tar lång tid är att förstå relationen mellan ental, tiotal, 

hundratal o s v. Som det står i Lgr 11 (2011) har matematiken en flertusenårig historia och 

utvecklas både ur praktiska behov och människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken 

som sådan. Kanske eleverna har kommit en bit på väg i denna förståelse med inte hela vägen fram 

eftersom detta tar lång tid precis som det har gjort historiskt att komma fram till vårt fungerande 

positionssystem. Eleverna måste få tid på sig att förstå detta och använda praktiskt material tills 

de har förstått. Detta betyder att även högstadiet behöver ha tillgång till praktiskt material som 

tiobasmaterial. Vid genomgångar kan läraren använda materialet så att alla har en chans att 

förstå. De elever som behöver ska ha möjlighet att använda material tills de har förstått. 

Förmodligen är det så att om äldre elever får en genomgång med tiobasmaterial förstår de fortare 

än de yngre och kan sedan lämna materialet och har då kanske fått återuppliva gamla inre bilder 
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som de kan använda sig av eller har de skapat nya inre bilder. Jag hoppas dessa elever får fortsätta 

arbeta praktiskt tills att de har förstått och är mogna att arbeta abstrakt. 

 

En intention med studien var att prova och utveckla undervisningen om positionssystemet med 

tiobasmaterial. För att få en bättre inriktning mot positionssystemet och taluppfattning över 1000 

skulle man kunna efterlikna Fuson (1990) och ha kvar lektion 1, 2, 13 och sedan ha övningar där 

eleverna får träna på addition och subtraktion med tiobasmaterial. Då hade alla lektioner varit 

inriktade på förståelse med hjälp av tiobasmaterial.      

 

4.4 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna undersökning var att utveckla undervisningen och få bättre förståelse hur 

elevernas inlärning av positionssystemet sker. Undersökningen är en liten hjälp på vägen. Det som 

har framkommit är att om eleverna ska kunna ta till sig positionssystemet och kunna använda sig 

av det vid beräkning i subtraktion så har det betydelse hur väl de har en mental talrad (Johansson 

och Wirth, 2007). Trots resultatet av denna undersökning är begreppet platsväde i 

positionssystemet centralt för elevernas förståelse för talbegreppet enligt (Skolverket, 2007). 

Därför är det av intresse att finna metoder så att eleverna förstår. 

 

Genom att besvara frågeställningarna har bilden på hur eleverna utvecklar sin förståelse för 

positionssystemet ökat. Det går inte att direkt se vad undervisningen har bidragit med, men det 

finns ett tydligt samband mellan hur många aritmetiska uppgifter i subtraktion eleverna löser och 

hur många uppgifter i framlänges- och baklängesräkning de klarar. Den delen i 

undervisningsförsöket som tar upp detta är en viktig del som inte får glömmas bort. Det går inte 

att se att attityden till matematik påverkar elevernas resultat.  

 

Undervisnings verkar vara lättast att ta till sig för elever utan särskilda åtgärder. Det är en viktig att 

ta upp. Uppgifterna som eleverna gjorde måste kanske förfinas och förtydligas så att även de 

elever som har svårast för matematik kan ta till sig dem. De här eleverna behöver kanske 

undervisning en till en. Det blir svårt för dem att lära i grupp. Det hade jag försökt komma ifrån 

genom att eleverna jobbade 2 o 2, men upplägget gav ändå inte tillräckligt med tid för de med 

matematik svårigheter. Jag hade med många av de kriterier som Magne menar är viktiga för elever 

med särskilt utbildningsbehov i matematik (SUM). Tanken fanns att de genom att var två lika 
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individer skulle båda vara aktiva och tvingas att kommunicera med varandra, eleverna skulle med 

hjälp av instruktionerna tänka själva och skriva ner sina slutsatser och de skulle träna sig i att 

samarbeta med en kompis(2004). Metoden bör för finnas med förslag enligt ovan och försöks- och 

referensgrupperna måste vara större, för att se om man då får fram ett annat resultat.
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Bilaga 1 

 

Information till föräldrar i år 2-3 angående matematikprojekt. 

 

Under detta läsår (2009/2010) kommer jag att skriva ett Examensarbete i Specialpedagogik. Jag 

har valt att undersöka vilka kunskaper elever i år 2-3 har i matematik om positionssystemet och 

subtraktion samt vilka strategier de använder vid beräkning. Mitt syfte med undersökningen är att 

göra matematikundervisningen lättare tillgänglig för eleverna. Jag vill även undersöka vilken 

inställning de har till matematik. Jag kommer att intervjua elevernas lärare om elevernas 

kunskaper i matematik samt hur det gått för eleverna på de Nationella proven i matematik. 

 

Eleverna kommer att få genomföra två tester och samt svar på en enkät. De kommer också var del 

i ett undervisningsförsök. I undervisningsförsöket kommer eleverna få arbeta praktiskt med ett 

tiobasmaterial som består av klossar som representerar ental, tiotal, hundratal och tusental. Min 

undersökning har inte bara ett vetenskapligt syfte utan kan förbättra inlärningssituationen för 

enskilda elever. 

 

I min uppsats kommer givetvis inga namn att förekomma, samtliga elevers arbete kommer att 

avidentifieras.  

 

 

Om ni inte vill att era barn deltar i min undersökning kontakta då mig på telefon:  

xxxxxx eller 070-xxxxxxx. 

 

Ni är naturligtvis välkomna att kontakta mig om ni vill ha mera information om min undersökning. 

 

Tack på förhand! 

Nina Zachrisson 
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Bilaga 2 

Vad tycker du om matte? 

 

1. Tycker du att matematik är roligt? 

 

             ja                          nej                    varken eller 

 

2. Tycker du att matematik är viktigt? 

 

             ja                          nej                    varken eller 

 

3. Tror du att din lärare tycker att matematik är viktigt? 

 

             ja                          nej                     varken eller 

 

4. Tycker dina föräldrar att det är viktigt med matematik? 

 

             ja                          nej                     varken eller 

 

5. Tycker du att du är bra på matematik? 

 

             ja                          nej                    varken eller 

 

6.  Tycker din lärare att du är bra på matematik? 

 

             ja                           nej                   varken eller 

 

7. Tycker dina föräldrar att du är bra på matematik? 

 

             ja                           nej                    varken eller 

 

Namn:                                             klass: 
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Bilaga 3  
(År 2, ht 09 Delprov 1: Tal- och sifferskrivning)     
       
       

   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 ____    ____    ____    ____    ____     
 
 
Fortsätt skriva i 7-hopp   15   22  29 ____    ____    ____    ____    ____     
 
 
Fortsätt skriva i 6-hopp   15   21  27 ____    ____    ____    ____    ____     
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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  ____    ____    ____    ____    ____    
 
 
Fortsätt skriva 7-hopp baklänges 62  55   48  ____    ____    ____    ____    ____    
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Tal- och sifferskrivning 
 
 
A_________________________ 
 
 
B_________________________ 
 
 
C_________________________ 
 
 
D_________________________ 
 
 
E_________________________ 
 
 
F_________________________ 
 
 
G_________________________ 
 
 
H_________________________ 
 
 
I_________________________ 
 
 
J_________________________ 
 
 
K_________________________ 
 
 
L_________________________ 
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Bilaga 4 
År 3 ht 09, Delprov 1: Tal- och  sifferskrivning     

Framlängeshopp 
 
Övning 
 
Fortsätt skriva i 2-hopp    2    4    6 ____    ____    ____    ____    ____    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter 
 
Fortsätt skriva i 2-hopp  15   17   19  ____    ____    ____    ____    ____     
 
 
Fortsätt skriva i 5-hopp   8   13   18     ____    ____    ____    ____    ____     
 
 
Fortsätt skriva i 3-hopp   4     7    10  ____    ____    ____    ____    ____     
 
 
Fortsätt skriva i 3-hopp   32   35   38  ____    ____    ____    ____    ____     
 
 
Fortsätt skriva i 4-hopp   21   25   29  ____    ____    ____    ____    ____     
 
 
Fortsätt skriva i 6-hopp   32   38   44  ____    ____    ____    ____    ____     
 
 
Fortsätt skriva i 7-hopp   15   22   29 ____    ____    ____    ____    ____    
 
 
Fortsätt skriva i 7-hopp   71   78   85  ____    ____    ____    ____    ____     
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Baklängeshopp 
 
Övning 
 
Fortsätt skriva 2-hopp baklänges 16  14  12     ____    ____    ____    ____    ____    
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter 
 
 
Fortsätt skriva 2-hopp baklänges 19  17  15   ____    ____    ____    ____    ____    
 
 
Fortsätt skriva 5-hopp baklänges 84   79  74  ____    ____    ____    ____    ____    
 
 
Fortsätt skriva 3-hopp baklänges 67  64   61  ____    ____    ____    ____    ____    
 
 
Fortsätt skriva 4-hopp baklänges 51  47   43  ____    ____    ____    ____    ____   
 
 
Fortsätt skriva 4-hopp baklänges 37  33   29  ____    ____    ____    ____    ____    
 
 
Fortsätt skriva 6-hopp baklänges 78  72   66  ____    ____    ____    ____    ____    
 
 
Fortsätt skriva 6-hopp baklänges 63  57   51  ____    ____    ____    ____    ____    
 
 
Fortsätt skriva 7-hopp baklänges 75  68   61  ____    ____    ____    ____    ____    
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Tal- och sifferskrivning 
 
 
A. Du har talet 5132, skriv den siffra som visar en-talet.  Svar:__________ 
 
 
B. Du har talet 7598, skriv den siffra som visar hundra-talet Svar:________ 
 
 
C. Du har talet 5006, skriv den siffra som visar tio-talet Svar:___________ 
 
 
D. Lägg till 3 en-tal till talet 108. Svar: _____________ 
 
 
E. Lägg till 14 en-tal till talet 217. Svar: ____________ 
 
 
F. Lägg till 6 tio-tal till talet 546. Svar:______________ 
 
 
G. Lägg till 15 tio-tal till talet 786. Svar:_____________ 
 
 
H. Vilket tal är 100 mindre är 3721? Svar:____________ 
 
 
I. Vilket tal är 10 mindre än 3009? Svar:_____________ 
 
 
J. Vilket tal är 1100 mindre än 15041. Svar:___________ 
 
 
K. Skriv talet med siffror hundratusensextiofem. Svar:_______________ 
 
 
L Skriv talet med siffror åttiotusenåtta. Svar:______________________ 
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Bilaga 5 

År 2, ht 09 Delprov 2: Subtraktion.     
 
Subtraktion, del 1: huvudräkning 
 
 
5 – 3 = ____  
 
 
7 - 2 = ____ 
 
 
 6 – 4 = ____  
 
 
 8 - 1 = ____  
 
 
 7 - 3 = ____  
 
 
 8 - 4 =  ____  
 
 
 9 - 5 = ____  
 
 
 9 - 7 =  ____ 
 
 
 17 – 4 = ____  
 
 
 19 - 5 = ____  
 
 
 18 – 4 = ____ 
 
 
 19 – 8 = _____ 
 
 
 12 – 4 = ____  
 
 
 11 – 5 = ____  
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13 – 6 = ____  
 
 
11 - 3 = ____ 
 
 
18 - 9 = ____ 
 
 
15 - 6 = ____  
 
 
17 - 9 = ____ 
 
 
19 - 9  = ____  
 
 
16 - 11 = ____  
 
 
17 - 14 =  ____  
 
 
19 -12 =  ____ 
 
 
18 – 13 = ______  
 
 
90 – 60 = ____ 
 
 
70 – 30 = ____ 
  
 
95 – 5 = ____  
 
 
56 – 4 = ____  
 
 
38 - 2 = ____ 
 
 
77 – 75 = ____ 
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65 – 4 = ____ 
 
 
58 – 53 = ____ 
 
 
63 – 8 = ____ 
 
 
 
51– 49 = ____ 
 
 
54 – 6 = ____ 
 
 
81 –3 = ____ 
 
 
VÄND INTE TILL NÄSTA SIDA FÖRRÄN LÄRAREN SÄGER TILL! 
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Subtraktion, del 2. Använd gärna penna för att räkna ut svaret! 
 
17 – 4 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
 
22 – 7  = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
31 – 3 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
21 – 19 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
48 – 24 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
63 – 26 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
692 – 458 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
425 - 286 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
403 - 356 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
645 - 322 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
907 - 349 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
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Bilaga 6 
År 3, ht 09 Delprov 2: Subtraktion.      
Subtraktion, del 1: huvudräkning 
 
9 – 3 = ____  
 
 
9 - 7 = ____ 
 
 
17 – 4 = ____  
 
 
19 – 5 = ____  
 
 
12 - 4 = ____  
 
 
11 - 8 =  ____  
 
 
13 - 7 = ____  
 
 
12 - 3 =  ____ 
 
 
18 – 9 = ____  
 
 
17 - 8 = ____  
 
 
14 – 9 = ____ 
 
 
13 – 7 = _____ 
 
 
16 – 11 = ____  
 
 
17 – 14 = ____  
 
 
19 – 12 = ____  
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18 - 13 = ____ 
 
 
21 - 19 = ____ 
 
 
95 - 5 = ____  
 
 
56 - 4 = ____ 
 
 
38 - 2  = ____  
 
 
77 - 75 = ____  
 
 
65 - 34 =  ____  
 
 
58 - 53 =  ____ 
 
 
63 – 27 = ______  
 
 
65 – 8 = ____  
 
 
51 – 49 = ____  
 
 
54 – 6 = ____  
 
 
81 - 23 = ____ 
 
 
903 – 4 = ____ 
 
 
545 – 7 = ____ 
 
354 – 349 = ____VÄND INTE TILL NÄSTA SIDA FÖRRÄN LÄRAREN SÄGER TILL! 
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Subtraktion, del 2. Använd gärna penna för att räkna ut svaret! 
 
17 – 4 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
 
22 – 7  = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
31 – 3 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
21 – 19 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
48 – 24 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
63 – 26 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
692 – 458 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
425 - 286 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
403 - 356 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
645 - 322 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
907 - 349 = ____ _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
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Bilaga 7 

 



 

 

 

61 

 



 

 

 

62 
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64 

 



 

 

 

65 

Bilaga 8 
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