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Detta examensarbete visar hur utvecklingen av taluppfattningen utvecklats i en elevgrupp från årskurs 1 till 3. 

Syftet är att få en djupare förståelse både vad tidigare forskare har kommit fram till och vad eleverna kan. Som 

metod har jag valt diagnoser och litteraturstudie. Diagnosen är genomförts under höstterminen i årskurs 1 samt i 

samma elevgrupp vårtterminen i årskurs 3. Resultatet visar att i årskurs 1 finns det cirka 20 % elever som inte 

klarade att besvara min diagnos om taluppfattningen upp till 10. Diagnos 2 är en uppföljning som behandlar 

talraden upp till 5000, samt positionssystemet. I årskurs 3 finns det 34 % elever som inte har klarat diagnosen. 

Endast 3 av 26 elever har svarat helt rätt. Övriga elever har något fel på någon uppgift.  Det som är svårt i diagnos 

2 är positionssystemet.   
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1. Inledning 
 
Detta arbete behandlar taluppfattning från 1 – 5000. Den del av taluppfattningen som jag 

tar med är förståelsen av sambandet mellan siffersymbol – antal, uppdelning av tal, eleven 

ska ha befäst talraden, samt positionssystemet upp till 1000-talen. När jag har tittat i 

elevernas matematikböcker är det så långt eleverna förväntas ha kommit i årskurs 3. Jag 

kommer att använda mig av litteratur samt av en diagnos gjord i årskurs 1 och en ny 

diagnos i samma elevgrupp som nu går i årskurs 3. Den första diagnosen visade att alla 

elever inte var helt klara med taluppfattningen upp till 10. Den nya diagnosen ska visa om 

eleverna har utvecklat sin taluppfattning under de 2,5 år som gått mellan diagnosernas 

genomförande.  

    Anledningen till att jag tycker att denna studie är intressant är att taluppfattningen 

innebär en av grundstenarna i matematiken. Jag har sett att de elever som inte har en klar 

taluppfattning får svårigheter i sin matematikinlärning. Under den tid jag har arbetat som 

resurs i skolan, med inriktning mot elever med svaga matematikkunskaper, har jag sett att 

det är flera av dessa barn som inte har förstått grunden i talens betydelse och hur de 

används. Då förståelsen av baskunskapen taluppfattning finns kan matematikämnet bli ett 

roligt ämne för alla elever. 
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2. Syfte 
 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vad som inom litteraturen menas med 

god taluppfattning. Jag vill också se om elevgruppens taluppfattning har ändrats under den 

tiden som gått. Jag har gjort en begränsning genom att enbart se på förståelsen av 

siffersymboler – antal, talraden, uppdelning av tal och positionssystemet.  

 

 

3. Problemformuleringar 

 
Vilka kunskaper behöver eleverna ha för att ha en god taluppfattning? 

Varför behöver eleverna ha en bra taluppfattning? 

Hur har elevernas taluppfattning förändrats mellan årskurs 1 till 3? 

 

 

4. Bakgrund 

 
4.1 Taluppfattningens delar 
 
Flera författare  A-L. Ljungblad (2001), K-Å Kronqvist & G. Malmer (1993), A. Furness 

(1998) och E. Dovborg & I. Pramling Samuelsson (1999) anser att taluppfattningen är 

uppdelad i olika steg. Gemensamt för alla författarna är att en god taluppfattning innebär 

att eleverna kan översätta siffersymboler till rätt antal och dessutom veta namnet på talet. 

Eleven ska även veta var i talraden talen finns och hur de delas upp i förståliga delar t.ex. 

10- kompisarna. 

• Ramsräkning: Eleven lär sig ord utantill, den fungerar som vilken ramsa som helst. De 

lär sig ordningsföljden, men inte innehållet av talen. Svårigheterna uppstår när eleven 

ska börja mitt i ramsan, eftersom de inte förstår att orden har en egen betydelse. De kan 

inte heller tala om vilka tal som kommer före eller efter ett angivet tal. Ramsan bör 

tränas både fram och baklänges. 
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• Pekräkning: Eleven pekar och säger talet samtidig. Pekräkningen används för att ta 

reda på ett antal.  Genom att räkna föremål många gånger växer antalsuppfattningen 

fram. Nu förstår eleven att varje föremål har ett eget namn. Följande punkter beskrivs 

endast i A-L. Ljungblad (2001) och K-Å Kronqvist & G. Malmer (1993) böcker. 

Eleverna är säkra i sin taluppfattning när de vet vilket tal som kommer före, mellan två 

tal och efter talet. Eleverna ska också kunna se att det finns fyra saker i en hög oavsett 

om det är stora eller små saker.  

• Skriva tal med siffersymbolen. K-Å Kronqvist & G. Malmer (1993) tar upp att det 

finns ett tryck från föräldrar och elever om att matteböckerna ska in i skolarbetet. 

Författarna anser att om man väntar och använder elevernas egna kunskaper och 

kreativitet till att prata matematik och att laborera vinner man mycket inför kommande 

undervisning och förståelse.   

• Nollan har två olika betydelser, dels är den ett tecken för ingenting men den betecknar 

också att ett tal blir större ju fler nollor som finns bakom ett annat tal. Detta har stor 

betydelse när tiobassystemet ska introduceras för eleven (G. Sterner & I. Lundberg, 

2002).  

Följande tar A-L. Ljungblad (2001) upp: 

• Taluppfattningen upp till tjugo är svår eftersom det finns en del räkneord som inte ger 

någon ledtråd t.ex. elva, tolv, fjorton och arton. Namnen på siffran har ingen naturlig 

koppling till talen.  

• Vid taluppfattningen till hundra ligger svårigheten i att förstå positionssystemets ental, 

tiotal och hundratal. Eleven måste förstå talens inbördes relationer.  

• Upp mot tusentalen kommer positionstalet tusental också. Den inbördes ordningen blir 

svårare när talen blir större och det är fler siffror i talen.  

 

4.2 Svårigheter vid inlärningen 
 
J,Unenge, A. Sandahl. & J Wyndhamn. (1994) anser att god taluppfattning är en 

förutsättning för att eleven ska lyckas med matematiken. All matematik bygger på denna 

kunskap. A-L Ljungblad (2001) skriver att eleven bör få en god taluppfattning och en god 

förståelse för talens innebörd under de första skolåren annars kan eleven bli blockerad och 

matematiken blir svår. Eleverna bör arbeta både analytiskt och syntetiskt med talen så att 

de får ett varierande tankemönster. Läraren får inte fastna i de små delarna t.ex. om en elev 
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inte kan taluppfattningen upp till 10 kan de ändå gå vidare med högre tal. Eleven arbetar 

vidare med helheten och kommer på nya lösningar som de kan använda till tidigare 

kunskap. Eleverna är väldigt personliga i sitt sätt att tänka. En del elever behöver helheten 

först för att sedan bryta ner den i delar, andra elever går från delen till helheten.  Även A. 

Furness (1998) påtalar att inlärningen inte sker ett steg i taget utan parallellt med varandra.  

Magne (1998) håller med om att eleven bör ha ett stort inlärningsområde för att kunna se 

mönstret i talsystemet. A. Ahlberg, (1995) tycker sig ha sett att de kunskaper som eleverna 

har när de kommer till skolan varierar mycket. De flesta barnen i sexårsåldern kan räkna 

till omkring 30. Det förekommer dock att några enstaka barn inte kan räkna till 10 vid 

skolstarten, medan andra kan räkna långt över 100. 

    Svårigheter eleven kan ha är följande enligt K-Å Kronqvist & G. Malmer (1993): 

• Eleven kan inte ordningen i räkneramsan, det kan finnas en osäkerhet vid 

pekräkning.  

• Det måste finnas förståelse att fem saker oavsett färg och form är samma sak som 

att det finns 5 stycken av någonting.  

• Eleven ska även ha förståelse för att antalet är detsamma oavsett storleken på 

föremålen.  

• Elever kan räkna rätt utan att förstå. Därför bör inte siffror och symboler börja 

användas förrän eleven fått en säker taluppfattning 

    A. Ahlberg (1995) säger att så småningom förstår barnen att de sist nämnda räkneorden 

är det samma som antalet de räknar. Det är dock inte säkert att de förstår talens innebörd. 

För att kunna förstå talen måste de också kunna dela upp dem t.ex. 10-kompisarna. A-L. 

Ljungblad (2001) skriver att grunden till vårt tiobassystem grundar sig på våra fingrar, 

därför använder eleverna också sina fingrar i den första inlärningen upp till 10.  

    Positionssystemet bygger på att se mönster och för att kunna det måste eleven veta 

vilken position siffrorna har i de tal de arbetar med (A-L. Ljungblad, 2001). Det är viktigt 

att eleverna lär sig hur de 99 första talen är uppbyggda. Det gör de genom att arbeta med 

tiotal och ental. Oregelbundenheten i talsystemet kommer redan vid siffrorna elva och tolv 

här finns ingen logisk förankring mellan namnet och siffersymbolerna. Tontalen är svåra 

på grund av att där säger man entalet före tiotalet och eleven kan då göra en omkastning av 

talen t.ex. 13 blir 31. Talet tjugo avviker på samma sätt som elva och tolv. Räkneorden blir 

således inte logiska så att mönstret framträder klart förrän efter talet 30. Det finns alltså 
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inte någon logisk förankring mellan talen 11 till 29. För att eleven ska se mönstret klart 

upp till 99 måste de komma över 30 (M. Löwing & W. Kilborn. 2003). 

 

4.3 Styrdokumenten  
 
Styrdokumenten ( Statens skolverks författningssamling 1998:4 ) säger att skolan ska 

sträva mot att eleverna ska få förståelse och kunna använda grundläggande begrepp och 

metoder. De ska också inse värdet av och kunna använda matematikens språk, symboler 

och uttrycksformer. Enligt Lpo 94 ska alla eleverna få en likvärdig skolgång vilket innebär 

att undervisningen inte ska utformas lika för alla utan varje elev ska kunna få sitt 

utbildningsbehov tillgodosett. Skolan har ett speciellt ansvar när det gäller de elever som 

har svårt att uppnå målen, därför ska hänsyn tas till de elever som har ett särskilt 

utbildningsbehov. Skolan har ett ansvar att se till att alla elever ska ges möjlighet att nå 

målen som skolverket har beslutat om.  Ett mål som ska uppnås i grundskolan är att eleven 

ska behärska grundläggande matematiskt tänkande och kunna använda det vid behov.  

 
 

5. Metod 
5.1 Urval 

 
Den elevgrupp jag undersöker har jag haft kontakt med under en tidsperiod på cirka 3 år. I 

gruppen fanns 25 elever som har genomfört den första diagnosen när eleverna gick i 

årskurs 1. Till den andra diagnosen har jag skickat ut 32 stycken eftersom elevantalet har 

ökat sedan sist. Eleverna går i två olika skolor som storleksmässigt och 

sammansättningsmässigt är lika. Det är två 0-6 skolor med cirka 150 barn i varje skola.  

Jag har använt mig av alla eleverna som går i samma årskurs på båda skolorna. Det som 

skiljer den gruppen elever som jag tittar närmare på är att i den ena skolan går alla tredje 

klassare i en homogen klass och har en lärare. I den andra skolan finns tre klasser som är 

indelade årskurs 0-3 de har tre lärare, en i varje klass. Min undersökningsgrupp innehåller 

alla de elever som nu går i årskurs 3 på båda dessa skolor.  
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5.2 Datainsamlingsmetod 

 
Den metod jag valt är att jämföra två diagnoser en från höstterminen då dessa elever gick i 

årskurs 1, och en uppföljande på vårterminen när eleverna går i årskurs 3. För att kunna få 

lämpliga uppgifter till diagnoserna har jag studerat matematikböcker som finns på skolorna 

och plockat ut uppgifter som kan ge svar på mina frågeställningar. De flesta eleverna 

använder Talriket, Gleerups förlag medan fem av eleverna har Matteboken, Bonniers 

förlag.  Den första diagnosen behandlar talområdet 1-10 och gjordes under höstterminen i 

årskurs 1. Den andra diagnosen behandlar talområdet 20 – 5 000 och är gjord nu under 

vårterminen i årskurs 3. Till dessa uppgifter har jag förutom matematikböckerna också 

använt mig av Olof Magnes (1998) bok ”Att lyckas med matematik i grundskolan”, 

kapitlet som handlar om taluppfattning. 

    Eftersom jag tidigare gjort en diagnos som behandlade taluppfattningen under 

höstterminen i årskurs 1, tyckte jag att en uppföljning av en liknade diagnos kunde vara ett 

bra instrument att se hur elevernas fortsatta utveckling inom taluppfattnings området har 

utvecklats.  

 

 

5.3 Procedur 

 
Jag började med att kontakta de fyra lärarna som har ansvar för eleverna. Vi kom överens 

om att diagnosen skulle ingå i deras vanliga matematikundervisning. Efter det skickade jag 

ut 32 stycken diagnoser och ett följebrev till lärarna. Diagnosen gjordes under en vanlig 

matematik lektion av läraren i respektive klass. Jag var inte närvarande och kunde inte 

påverka resultatet genom att ge olika instruktioner till olika elever. Jag hade på förhand 

bestämt att det endast fanns ett svarsalternativ som var rätt och rättade diagnoserna efter de 

svarsalternativen. Därefter har jag sammanställt diagnoserna så att det går att använda dem 

tillsammans med varandra. Diagnoserna redovisas med hjälp av diagram över hur många 

elever som har svarat rätt.  
   Fem av eleverna var sjuka eller bortresta under den veckan som jag hade bestämt att de 

skulle få på sig att svara på diagnosen. En elev har en individuell läroplan i matematik och 

har kommit fram till hundratalen. Jag beslutade att bortse från den diagnosen i min 
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undersökning då detta resultat inte skulle medföra en normal utveckling i en elevgrupp. 

Kvar att utvärdera blev således 26 diagnoser. 

 

 

5.4 Metoddiskussion  

 

Jag anser att reliabiliteten på mätinstrumentet var god eftersom eleverna tidigare kommit i 

kontakt med liknade uppgifter i sina matematikböcker och därför undveks missförstånd. 

Jag avsåg att mäta hur eleverna tillägnat sig kunskapen inom talraden och 

positionssystemet i diagnos två. Diagnosens svar har gett en klar bild av hur kunskapen är 

fördelad i gruppen och svaren överensstämmer med vad som kommit fram i bakgrunden 

därför anser jag att även validiteten är god.  

 
 

6. Resultat  
6.1 Bakgrundsmaterial diagnos 1   

 
Nedan syns hur många elever som har besvarat den första diagnosen med alla rätt. 
Antalet elever som genomförde diagnosen var 25 st. Diagnosen finns som bilaga 1-3 längst 

bak i häftet. 
 

antal rätt svar
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uppgift 1 uppgift 2 uppgift 3 uppgift 4 uppgift 5 uppgift 6

Serie1

 

    Den första uppgiften gick ut på att eleven skulle kunna rita lika många rutor som det 

stod tal under bilden.  Syftet var att se om eleverna kan se sambandet mellan symbol och 

  11 



 

antal rutor. Siffersymbolerna var från 2-5. 17 elever har klarat denna uppgift. Uppgiften 

var något för lång det fanns elever som tröttnade, och därför inte fullföljde uppgiften.  

    Uppgift 2: Denna uppgift visade att alla eleverna kunde talraden från 1 – 10. 

    Uppgift 3: Uppgiften behandlade talens grannar 21 barn kunde vilka tal som kommer 

före och efter en given siffra. De kunde också själva skriva tal som finns på talraden efter 

varandra.    

    Uppgift 4: Här klarade 20 elever att få alla rätt. Uppgiften var att räkna ut ett additionstal 

och överföra svarssiffran med en bokstav och sedan rita den sak som blev skriven i rutorna.  

    Uppgift 5: 17 elever klarade att svara rätt på 12 stycken förskrivna additionstal. 

    Uppgift 6: Eleverna fick i uppgift att ringa in 10 – kamraterna 18 elever klarade att göra 

detta.  

    Resultatet blev att 79 % av eleverna i årskurs 1 klarade denna diagnos utan några fel.  
 

6.2 Resultat av diagnos 2 
 
Resultatet av diagnos 2 visas nedan. Diagnosen skickades ut till 32 elever 26 finns 

redovisade, bortfallet var 6 st. 66 % av eleverna i gruppen har klarat uppgifterna. Diagnos 

och följebrev finns som bilaga 4-7. 
 

 

 
antal rätt svar på diagnos 2
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6.2.1 Talraden. 
 

De fel eleverna gjorde redovisas här nedan. På första sidan, figuren där de skulle dra streck 

från en punkt till en annan med 10-hopp missade de flesta att dra streck från 0 – 10, men 

även mellan 240 – 250 – 260. Här gjorde 9 elever fel. 

    Uppgift 1. 2 elever gjorde fel på denna uppgift.  En elev gjorde 20 – hopp istället för 100 

– hopp och en hade inte skrivit 5000 som avlutning på raden. 

    Uppgift 2. Sammanlagt 4 elever gjorde följande fel på uppgiften. 2 elever ringade in de 

två största talen som fanns i uppgiften. 1 elev ringade in att talet fjorton var större än talet 

arton. 1 elev ringade in talet 3000 som det största talet av 3000 – 5000. 

    Uppgift 3. På uppgift 3 gjorde 5 elever något fel.  1 elev har inte skrivit största talet i 

hundratalen. 1 elev byte plats på 850, 876. 1 elev har inte storleksordnat tusentalen alls.  2 

elever har bytt plats på talen 2357 och 2537.  

 

 

6.2.2 Positionssystemet 

 
Uppgifterna är konstruerade så att eleverna ska dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och 

tusental. De ska även kunna skriva ett skrivet tal med siffror.  

    Uppgift 4: 12 elever klarade inte denna uppgift. De flesta gjorde fel när de skulle dela 

upp talet 80 i ental och tiotal, eleverna har inte skrivit ut entalet 0. 2 elever har skrivit 15 

när det står femtiotre och 2 elever har skrivit 80 resp. 88 när det står åttioett.  

    Uppgift 5: 11 elever gjorde något fel på denna uppgift. Talen 505 och 410 skapade 

problem när nollan skulle placeras in i positionssystemet.  Trehundra tjugo sex skrev en 

elev på följande sätt 30026.  

    Uppgift 6: 19 elever klarade inte hela denna uppgift. Svårigheterna var de samma som i 

uppgift 5. Nollans placering i talet 2710 och 4015. De skrivna talen var besvarade på 

följande sätt: talet tvåtusen trehundra sjutio 2307, 2000+300+20, 2320, 217.  

Tretusen åttio 300 80, 380, 3010 

Fyra tusen femtio fyra 4000 54, 4504, 454. 

Det fanns även 1 elev som inte alls besvarat denna uppgift.  
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7. Analys 
 
Av den första diagnosen framgick att 79 % av elevgruppen klarade att svara rätt på alla 

uppgifterna. Svårigheterna förutom otillräckliga kunskaper var också 

koncentrationssvårigheter då diagnosen omfattade ganska många uppgifter . Eleverna 

gjorde flest fel på uppgift 1 och 5 där det fanns många liknade deluppgifter i uppgifterna. 

Sista uppgiften handlade om 10-kamraterna som vissa av eleverna nyligen kommit i 

kontakt med vid diagnostillfället så här avgjorde otillräckliga kunskaper utslaget. 

     Diagnos 2 klarade 66 % av eleverna. Talraden klarade de flesta riktigt bra. Det som 

förvånade var att så många missat i första uppgiften. Men kanske bilden var otydlig. 

Svårigheterna med positionssystemet var precis som A-L Ljungblad (2001) beskrev, 

eleverna hade svårt att veta vilken plats i positionssystemet siffrorna hade.  Det blev även 

svårare ju fler siffror som skulle ordnas in i positionssystemet.  Den största svårigheten var 

hur nollan placeras och att kunna skriva om ett skrivet tal till siffror.  

   Skolformen var olika i de båda skolorna men det märktes ingen skillnad på resultatet i 

diagnos 2. I elevgruppen finns det elever som går i en homogen klass och elever som går i 

blandklass med elever från årskurs 0- 3. Däremot var det inte enstaka elever som gjorde 

många fel på diagnosen. Det var endast 3 diagnoser av de 26 som finns med i arbetet som 

hade alla rätt. Slutsatsen blir att inlärningen av positionssystemet hos flera elever i årskurs 

3 inte är klar. De ser jag som en normal utveckling eftersom det precis har börjat sin 

utbildning med positionssystemets uppbyggnad. 

 

 

 

8. Diskussion och slutsats 
 

Efter att ha arbetat en tid i skolan märkte jag att det skiljer på vilken kunskap eleverna har. 

Redan när de börjar skolan kan variationen vara stor. Därför tycker jag att det är viktigt att 

så fort som möjligt ta reda på vilken nivå eleverna ligger på och anpassa undervisningen 

efter de förutsättningar eleverna har. På de båda skolor där jag gjort min undersökning har 

lärarna gjort så att eleverna arbetar i sin matematikbok i klassrummet och vid behov finns 

det speciallärare som hjälper till. Nu är det dock så att pengar ska sparas och 

speciallärartjänsterna är de första som plockas bort. Därför tycker jag att det är speciellt 
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viktigt att lärarna på något vis kan visa för dem som bestämmer att så här många elever 

behöver extra hjälp för att klara av att komma fram till de mål som ställs i årskurs fem. Jag 

ser en risk i att dessa elever får vänta med att få hjälpen tills de har gjort nationella proven i 

femman och sedan ska det repareras. Detta tycker inte jag är bra eftersom det är mycket 

svårare att återskapa både kunskap som eleven borde ha förvärvat på lågstadiet och 

självkänslan när eleven inte kan följa sina klasskompisar. Det är alltid bättre för eleven att 

man förebygger, det tar oftast också mindre tid, eftersom man inte behöver bygga upp en 

sargad självkänsla.  

    Min slutsats blir att nästan 20 % är i behov av extra stöd i sin matematik undervisning 

redan från årskurs 1. Detta stöd kan innebära att eleven får en extra pratstund med sin 

lärare och mer tid att befästa sin kunskap. Eftersom resultatet inte var så alarmerande och 

rättningen var hård, bedömer jag att de mest var en fråga om slarvfel och att mina uppgifter 

var konstruerade så att det tog lång tid att besvara.  Diagnos 2 visar att antalet felsvar har 

ökat, diagnosen har visat att 34 % inte svarat rätt. Det som förvånar är att det inte är en 

elev utan flera elever som har svårigheter med olika uppgifter Det som är svårast är 

positionssystemet och då funderar jag på om det kanske behövs en mer varierande 

undervisning. Mer laborativa undersökningar och att eleverna får prata med varandra tror 

jag vore bra. Som exempel kan jag tänka mig att man bygger talen i positionssystemet, 

med hjälp av klossar. Kanske man också kan jämföra olika saker så att man får in 

begreppen tio, hundra och tusental till exempel höjden på olika byggnader, eller olika 

sträckor som eleverna känner till. Som det är nu på de båda skolorna är det begränsat hur 

mycket laborativ undervisning som bedrivs i årskurs 3.  Eleverna sitter mest och räknar för 

sig själva i sin mattematikbok. Man bör vara uppmärksam så att de elever som behöver 

mer tid att förstå får den tiden. Min uppfattning är att har man inte förstått 

positionssystemet med tiotal och ental ska man nog vara försiktig med att ta in även 

hundratalen. 

    I bakgrunden har jag tagit upp de olika stegen som författarna anser att taluppfattningen 

är indelad i. Jag anser att jag med dessa två diagnoser har alla utom ramsräkningen med. 

Just den delen måste mätas på ett annat sätt genom till exempel intervju. Eftersom 

pekräkningen (första diagnosens första sida) gick bra för de flesta eleverna kan man utgå 

från att den finns hos denna elevgrupp. Talraden bör man enligt A-L ljungblad (2001) 

finna mönstret upp till 100. Svårigheten ligger mellan 11 och 29 här finns inte logiken 

mellan talen och ordet. Har eleven sedan kommit över 30 så bör man träna dem på att se 

mönstret mellan 30 och 100 eftersom 100- talen och 1000- talen är en upprepning av dessa. 
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Denna kunskap är en förutsättning för positionssystemet därför har jag valt att utforma 

diagnos 2 på det sätt som jag gjort.   

    För att få svar på mina frågeformuleringar har jag gått tillväga på följande sätt: Under 

första stycket i bakgrunden har jag med olika författares åsikter tagit fram vilka kunskaper 

eleverna behöver för att kunna tillgodogöra sig en god taluppfattning. Nästa stycke under 

bakgrunden tar upp varför eleverna behöver ha en bra taluppfattning, och på vilket sätt jag 

som lärare kan uppmärksamma om eleven inte har det. Min sista problemformulering får 

jag svar på genom det resultat jag redovisat i resultat och analysavsnitten.  

    När jag tittar på de båda diagnoserna tycker jag att det klart framgår att en utveckling har 

skett. Eleverna har utvecklat kunskapen om talraden från 1-10 till 20- 5000. Den har också 

visat en utveckling från att kunnat räkan ut givna tal, talens grannar och tiokompisar till att 

tagit till sig en viss kunskap om positionssystemet. Det som var svårt var positionssystemet 

och det är det senaste eleverna har kommit i kontakt med så det har inte alla befäst. Jag vet 

att arbetet med positionssystemet fortsätter upp på mellanstadiet, så eleverna har tid på sig 

att tillägna sig denna kunskap framöver.  

     Det vore intressant att göra en större undersökning och se om resultatet stämmer även i 

ett större sammanhang. En annan sak som vore intressant är också att se vilken sorts extra 

undervisning som erbjuds eleverna som inte klarar undervisningsmålen enligt Lpo  i 

årskurs 5. 
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Bilaga 4 

 

Följebrev till lärarna.  

  

I mitt examens arbete kommer jag att skriva om hur en elevgrupp 

utvecklar kunskap om taluppfattning, från årskurs 1 till årskurs 3. 

Till min hjälp har jag den diagnos som jag gjorde höstterminen -03 

då dessa elever just börjat skolan. Sedan har jag tittat i de 

läroböcker ni använder er av i klasserna samt vad andra forskare har 

skrivit i ämnet. Därefter har jag satt samman följande diagnos som 

jag hoppas alla tredje klassare ska besvara efter bästa förmåga.  

 

Syftet med första sidan och uppgift 1 är att se om eleverna har 

befäst talraden. 

Uppgift 2 och 3 vill visa om eleverna kan storleksordna talen. 

Uppgift 4,5 och 6 kommer att visa om eleverna kan 

positionssystemet upp till 5000. 

 

 

 

Vänliga hälsningar  

 

 

Agneta Karlsson 
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Bilaga 5 

 

 

Dra streck och se vad bilden föreställer. 
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Bilaga 6 

1. Vilka tal fattas? 
 
|__________|__________|__________|__________|__________| 
500                                      1000 
 
|__________|__________|__________|__________|__________| 
0                1000 
 
2. Ringa in det största talet. 
 
Elva – tolv  fjorton – arton 
 
300 – 800   240 – 580 
 
5000 – 3000  2000 – 4800 
 
4500 – 2900  3200 – 4900 
 
3. Skriv talen i storleksordning. 
 
876,  500, 975, 850 
_______________________________________ 
 
2357, 3572, 3725, 2537 
____________________________________ 
 
4. Skriv talen som tiotal och ental  
 
34   30 + 4   25  ___________ 
 
39  __________  80  ___________ 
 
Skriv talet med siffror. 
 
Elva _________  arton__________ 
 
Femtiotre __________ åttioett _________ 
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Bilaga 7 

5. Skriv talen som hundratal, tiotal, och ental. 
 
824 ______________________ 
 
505 ______________________ 
 
410 ______________________ 
 
Skriv talen med siffror. 
 
Tre hundra tjugo sex _________________________ 
 
Sex hundra fem _____________________________ 
 
Åtta hundra sextio sju ________________________ 
 
6. Skriv talen som tusental, hundratal, tiotal och ental 
 
1461 ________________________________________________ 
 
2710 ________________________________________________ 
 
4015 ________________________________________________ 
 
Skriv talen med siffror. 
 
Två tusen trehundra sjutio _______________________________ 
 
Tretusen åttio _________________________________________ 
 
Fyra tusen femtio fyra __________________________________ 
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