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Sammanfattning  
 
Syftet med uppsatsen är att ge en inblick i hur lärare ser på och använder sig av tallinjen som stöd för elevers förståelse av 
matematik, vilket gör att arbetet utgår ifrån frågeställningarna: Hur använder sig lärare av tallinjen i 
matematikundervisning och hur ser lärare på tallinjens betydelse för elevers lärande i matematik?  
Studien omfattar kvalitativa semistrukturerade intervjuer av sex lärare som undervisar i åk 1–3. 
Arbetet har sedan analyserats utifrån tematisk analys med utgångspunkt i taluppfattning. Resultatet visar att lärarna 
arbetar med tallinjen inom olika områden av matematik, framförallt taluppfattning, addition, subtraktion samt 
multiplikation. Lärarna menar att tallinjen hjälper eleverna att få en bättre förståelse av tal även om den inte passar alla 
elever.  
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Inledning 
För att kunna lära sig matematik behöver elever få en förståelse för tal, att tillgodo se sig en 

god taluppfattning. Eleverna ska alltså kunna utföra uträkningar med flyt utan att behöva 

reflektera över hur talen är uppbyggda (Löwing, 2008).  Taluppfattning är en viktig del av 

matematikämnet vilket framkommer av citatet från kommentar-materialet till kursplanen i 

matematik nedan.  

”Taluppfattning, som handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är 

grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. Genom att eleverna successivt 

får möta tal och beräkningar av tal i ett utvidgat talområde, fördjupas deras förståelse och 

uppfattning av tal och olika räknesätt.” (Skolverket, 2017:12) 

Taluppfattning utgör således en grundpelare inom ämnet matematik. Men hur kan jag som 

lärare arbeta för att ge eleverna möjlighet till en god taluppfattning? 

I min utbildning till lärare i matematik har jag bland annat stött på tallinjen, alltså en linjär 

representation av tal likt en linjal som verktyg för att synliggöra tals betydelse, relationer, 

storlek, som förklaringsmodell för att visa att tal följer på varandra samt visa aritmetiska 

uträkningar i till exempel addition. Under min studietid deltog jag även i ett forsknings-projekt 

där man tittade på förskolebarns utveckling av taluppfattning när de fick arbeta med bland 

annat linjära spel. Tallinjen väckte min nyfikenhet. Litteratursökning visade att det var 

sparsamt med exempel från hur tallinjen används i svenska skolor vilket startade mitt intresse 

för att undersöka hur svenska lärare arbetar med tallinjen i matematik-undervisningen. Klart 

står dock att det finns ett tydligt samband mellan elevers förmåga att lösa uppgifter relaterade 

till tallinjen och deras matematiska kunskaper generellt (Booth & Siegler 2006:198). 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att titta närmare på hur lärare i årskurs 1–3 arbetar med tallinjen 

i sin undervisning och vad de har för uppfattning om dess betydelse för elevers lärande i 

matematik, detta för att åskådliggöra inom vilka arbetssätt tallinjen används och på så sätt 

genom en jämförelse med litteratur se inom vilka områden det skulle kunna förändras.  

 

Frågeställningar 
Hur använder sig lärare av tallinjen i matematikundervisning? 

Hur ser lärare på tallinjen betydelse för elevers lärande i matematik? 
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Litteraturgenomgång/bakgrund 
Som tidigare presenterats är syftet med uppsatsen är att ge en inblick i hur tallinjen kan 

användas som stöd för elevers förståelse av matematik. En del i elevers förståelse av 

matematik är elevers taluppfattning. Skolverket beskriver taluppfattning ”… som handlar om 

förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är grundläggande för att kunna utveckla 

kunskaper i matematik.” (Skolverket, 2017:12). Taluppfattningen har betydelse för hur elever 

presterar i matematik; brister i elevers taluppfattning ligger till grund för svårigheter i ämnet. 

Det är också den största faktorn som påverkar elevernas förmåga att lära sig matematik 

(Jordan, Glutting & Ramineni, 2010). Till grund för den här uppsatsen ligger tidigare forskning 

om taluppfattning, alltså den forskning som klargör vad en elev med god taluppfattning 

besitter och således vad lärare bör lära eleverna för att de ska kunna utveckla en god 

taluppfattning. Det matematiska innehåll som framförallt berörs och kommer att förklaras är 

a) vad som menas med taluppfattning för de naturliga heltalen, b) aritmetik samt c) vad 

forskning säger om användning av tallinjen i matematikundervisningen. 

Taluppfattning 

Som tidigare beskrivits menar Jordan, m.fl. (2010) att taluppfattning utgör den största faktorn 

som påverkar elevernas förmåga att lära sig matematik. Men vad innebär det när en elev har 

god taluppfattning? Utvecklandet av taluppfattning börjar redan tidigt hos små barn och byggs 

sedan upp under hela uppväxten där skolan spelar en avgörande roll (Löwing 2008:39). Alltså, 

utvecklingen av taluppfattning byggs upp successivt. I skolan utgör taluppfattning en del av 

ämnet matematik. Det matematiska innehåll från kursplanen i matematik som framförallt 

berörs i den här uppsatsen är delar inom det som Skolverket beskriver i det centrala innehållet 

som taluppfattning och tals användning för årskurs 1–3 (Skolverket, 2011a:63).  Närmare 

bestämt de delar som riktar sig mot taluppfattning av heltal, alltså 1,2,3 osv. samt räknesätten 

addition, subtraktion och multiplikation. Nedan följer de delar som berör taluppfattning av 

heltal samt räknesätten. 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning. 

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.  

• Del av helhet och del av antal.  

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.  
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• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal,  

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

(Skolverket, 2011a:63).  

Skolverket (2017:12) framhåller i kommentarmaterialet att det innebär att eleverna ska få 

utforska och pröva sig fram för att på så sätt bygga upp en förståelse för talen och deras 

relationer till varandra.  

Nedan kommer texten beskriva hur en elev kan utveckla god taluppfattning genom a) 

förståelse för antal, b) förståelse för talens stabila ordning, c) positionssystemet, d) 

uppdelning av tal samt e) grundläggande aritmetik. 

Förståelse för antal 

Små barn i förskoleålder har ofta börjat ramsräkna, att de säger ett, två, tre, fyra, fem, sex och 

så vidare, men använder det inte för att utrycka antal utan just som en ramsa (Solem, Alseth 

& Nordberg, 2011:26). Däremot har barnen en medfödd, intuitiv förmåga att uppskatta antal 

under fyra, alltså ett, två och tre föremål vilket kallas för subitizing (Löwing, 2008:40–41; 

McIntosh,2008:15). Barnen kan alltså avgöra om en mängd innehåller två eller till exempel tre 

av något slag (Solem, m.fl. 2011:26). McIntosh (2008:15) menar att subitizing ligger till grund 

för att utveckla en förståelse och känsla för antal. Barnets nästa steg är att gå från att 

ramsräkna till en förståelse för ramsans innehåll. Löwing (2008:44–45) presenterar Gelman 

och Galistels fem principer för hur små barn utvecklar sin uppfattning av tal och antal i en 

mängd. Nedan beskrivs vad de fem principerna innebär och vad för typ av förståelse barnet 

utvecklar. 

1) Abstraktionsprincipen innebär att barnet kan avgöra om mängden går att räkna. 

2) Ett-till-ett-principen innebär att barnet kan jämför två mängder genom att bilda par 

och då kan avgöra om mängdernas innehåll är lika eller olika. 

3) Principen om godtycklig ordning, betyder att oavsett hur barnet räknar en mängd 

kommer man få samma resultat. 

4) Principen om talens stabila ordning innebär att barnet kan använda sig av ett-till-ett-

principen till att parbilda mellan räkneord och föremål. 

5) Antalsprincipen betyder att när barnet räknar antalet i en mängd så kommer det sista 

räkneordet ange det totala antalet i mängden. 
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Den sista principen, antalsprincipen omnämns även som kardinalitet.  Att det sista räkneord 

som anges visar en mängds kardinalitet (Solem m.fl. 2011:27–29). Löwing (2008:44–45) 

beskriver att Gelman och Galistel menar att de tre första principerna är medfödda förmågor 

hos barnet, men behöver stimulans för att utvecklas. Alltså barnet behöver vistas i en miljö 

där barnet får möjlighet att jämföra mängder. De två sistnämnda principerna menar de 

behöver övas för att barnet ska tillgodose sig dessa förmågor (Löwing, 2008:44–45). När 

barnet börjar förskoleklass, eller förstaklass, kan variationen i hur långt ett barn kommit sin 

utveckling av förståelsen för antal vara stor, lärarna behöver därför börja med att ta reda på 

vilken förförståelse för antal eleverna har (Löwing,2008:44–45; Solem, m.fl. 2011:26). 

Förståelse för talens stabila ordning 

Solem, m.fl. (2011:26) menar att för att en elev ska kunna tillgodose sig grundläggande 

förståelse och matematiska begrepp behöver eleven behärska talföljden, alltså 1, 2, 3, 4 och 

så vidare och förstå att siffrorna har en bestämd ordningsföljd och inte kan kastas om. Eleven 

behöver kunna koppla föremål till räkneorden samt förstå att det sista räkneordet 

representerar antalet föremål, kallat kardinaltalet (Solem, m.fl. 2011:26). Vidare beskriver de 

att eleven behöver lära sig talens grannar (Solem, m.fl. 2011:31). Detta ligger i linje med de 

punkter som Case och Griffin (1990:210–211) listar. De listar fem centrala punkter för elevers 

utveckling av taluppfattning och begränsar där till att ett av de fem punkterna är att eleven 

ska ha kunskap om talen 1–10 och deras inbördes förhållande, alltså bland annat känna till 

talens ordning och talens grannar. Vidare beskriver de att eleven behöver förståelse för ett till 

ett förhållande mellan siffra och objekt, att om det ligger tre föremål på ett bord så omnämns 

objekten 1, 2, 3. De menar också att eleven behöver förståelse för kardinaltal, att när sista 

objektet omnämns tre så beskriver det den totala mängden av föremål på bordet, samt att 

eleven förstår att ett högre tal representerar ett högre värde t.ex. tyngre eller dyrare. Även 

Löwing (2008:40) menar att eleven behöver ha en förståelse för talens stabila ordning samt 

talens grannar, vilket beskrivs som förståelse för att 6+1=talet efter 6, alltså 7 samt talens 

grannar som 8–7 = 1 efter som 7 och 8 är grannar.  

Förståelse för positionssystemet med basen 10 

Att vi har tio fingrar har haft betydelse för att vi grupperar i tio när vi räknar och skriver tal 

inom matematiken i stor utsträckning (Löwing, 2008:56).  Positionssystemet med basen tio 

innebär att gruppera och räkna i tiotal samt att siffrans position i ett tal anger siffrans värde 

(McIntosh, 2008:23). Elever behöver få förståelse och behärska positionssystemet, de 
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behöver kunna dela tal i hundra tal, tiotal och ental för att få en god taluppfattning som de 

sedan kan utnyttja när de ska räkna olika aritmetiska uppgifter (Löwing, 2008:40; Solem m.fl., 

2011:52). Vissa elever kan ha svårt att förstå att en mängd på tio kan ses som en enhet och 

utryckas med siffran 1, vilket läraren behöver hjälpa eleven att förstå. Vidare kan eleven 

uppvisa svårigheter i att skilja på t.ex. 14 och 41(McIntosh, 2008:23). I svenskan vållar talen 

mellan tretton och nitton problem för vissa elever då de inte följer samma logiska system som 

talen sedan gör efter tjugo (Solem m.fl., 2011:56). Talen mellan tretton och nitton benämns 

med entalet före tiotalet, medan efter tjugo benämns tiotalet före entalet vilket leder till att 

eleverna blandar ihop tal som t.ex. 17 och 71 (Löwing, 2008:47,50).  

Förståelse för uppdelning av tal i termer och faktorer 

När eleverna delar upp tal inom positionssystemet delas talen i t.ex. tiotal och ental, men att 

kunna dela upp tal på det sättet räcker inte för en god taluppfattning. Eleverna behöver lära 

sig att dela upp tal på olika sätt (Solem m.fl. 2011:70). Löwing (2008:40) menar att en del i 

taluppfattningen är att kunna dela upp tal i termer och faktorer, alltså kunna dela upp t.ex. 10 

i 2 och 8, att 7=5+2 eller 100=25 ∙ 4. För en god förståelse av tal, en god taluppfattning behöver 

eleven kunna välja hur eleven vill dela upp ett tal utifrån uppgiften de ska lösa, eleven behöver 

kunna se samband mellan tal (Solem m.fl. 2011:69). När eleverna förstår att de kan dela upp 

tal på olika sätt kan de lättare göra effektiva beräkningar när de löser en uppgift (McIntosh, 

2008:23). 

Förståelse för aritmetik 

Aritmetik innefattar räkning med de hela talen (Löwing 2008:294) och som presenterats 

tidigare skriver Skolverket (2011a:63) ut att eleven ska lära sig taluppfattning och tals 

användning vilket innefattar bland annat de fyra räknesätten, centrala metoder för 

beräkningar samt rimlighetsbedömning. Löwing (2008:40) menar att en förståelse för bland 

annat den kommutativa lagen, associativa lagen utgör en del av grundläggande 

taluppfattning. Nedan redogörs för olika strategier för beräkning av naturliga tal vid addition 

och subtraktion. I samband med detta presenteras förslag på hur tallinjen kan användas som 

stöd för dessa beräkningar. 

Grundläggande strategier för addition 

Löwing (2008:71) beskriver att när eleven börjar räkna addition är det vanligt att eleven räknar 

från första term först, alltså räknar 2+5=7, alltså alltid räknar det tal som står först i additionen 
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först. Eleven behöver utveckla sin strategi och tillgodose sig en av räknelagarna, den 

kommutativa lagen, vilket innebär att a+b=b+a. För eleven skulle det innebära att istället för 

att räkna 2+5=7 väljer eleven att räkna 5+2=7. Eleven har då anammat en strategi som går att 

använda när eleven möter nya beräkningsuppgifter som rör sig utanför talområdet 1–10 

(Löwing, 2008:71,79). Som exempel för att visa för eleven den kommutativa lagen kan läraren 

använda två linjaler som läggs bredvid varandra och där en av linjalerna förskjuts först fem 

steg för att illustrera 2+5. Sedan förskjuts linjalen två steg för att illustrera 5+2 (Löwing, 

2008:72).  

Grundläggande strategier för subtraktion 

Inom subtraktionen är det viktigt att visa på olika sätt att se på en subtraktion, de olika sätten 

omnämns som a) ta bort, b) komplettera och c) jämföra (Löwing, 2008:86–87). 

Strategin ta bort innebär att eleven successivt tar bort från första termen, 7-2, eleven börjar 

med att räkna 7-1 =6; 6-1=5, vilket ger 7-2=5. 

Strategin komplettera innebär att eleven istället väljer att räkna upp till differensen, alltså 9-

7=2, väljer eleven att räkna upp 7+2=9. Eleven adderar upp till första term 9 vilket ger 

skillnaden 2, alltså 9-7=2. 

Strategin jämföra innebär att eleven jämför talen i en räkneuppgift. Till exempel 338 jämförs 

med 318. Hundratal och ental är lika, allts behöver eleven endast koncentrera sig på tiotalen. 

Eleven behöver endast jämföra skillnaden mellan tiotalen. 

Löwing (2008:88–89) menar att alla tre strategierna kan synliggöras genom att använda 

numrerade räknestickor eller linjaler som beskrevs under rubriken addition ovan.  

Tiotalsövergångar 

Löwing (2008:82) anser att grunden för tiotalsövergångar är att behärska tio-kompisarna, 

alltså 9+1; 8+2; 7+3; 6+4; 5+5 etc. Solem m.fl. (2011:159) menar att när eleverna ska räkna 

tiotalsövergångar, när de ska passera ett tiotal ska de räkna med Strategin att ta vägen om 

helt tiotal. De menar att om eleven räknar uppgiften 38+7 ska eleven dela upp 7 i 2+5 och 

sedan räkna 38+2+5=40+5=45. De åskådliggör strategin genom att använda tom tallinje 

(Solem m.fl. 2011:159). Tom tallinje är något som författarna ser som en stor hjälp för eleverna 

att utveckla strategier för tiotalsövergångar (Solem m.fl. 2011:156). Tom tallinje beskrivs 

vidare i slutet av bakgrunden. 



8 
 

 

Tallinjen som en del av matematikundervisningen 
Solem m.fl. (2011:43) menar att det finns två centrala delar i vårt talsystem som eleverna bör 

utveckla: grupperingsmodeller och det linjära talsystemet. Grupperingsmodeller innebär att 

eleven kan dela upp tal i olika grupper så som tiotal och ental eller se att 5 kan delas i 1 och 4 

eller 2 och 3. Elevens förmåga att kunna gruppera är avgörande för dess förståelse av tal, men 

om eleven ska utveckla en djupare förståelse behöver eleven även tillgodose sig det linjära 

talsystemet. När eleverna kommer till skolan har de en påbörjad förståelse genom att de ofta 

kan räkna upp tal upp emot 100. Eleverna behöver sedan utveckla en förståelse för det linjära 

talsystemet som ofta konkretiseras genom att flytta sig fram och tillbaka på ett pärlband, en 

tallinje eller en tom tallinje (Solem m.fl. 2011:43).  

Att introducera tallinjen i matematikundervisningen 

Som en introduktion till tallinjen, och framförallt den tomma tallinjen, kan lärare använda sig 

av ett pärlband som går upp till 100 där tio eller fem pärlor i olika färger sätts om vartannat, 

se exempel till höger: ●●●●●○○○○○●●●●●○○○○○. Pärlbandet bidrar till att elever snabbt går 

från att räkna varje pärla till att kunna göra 5 och 10 hopp; framsteg som annars ofta tar lite 

tid. Pärlbandet kan sedan fungera bra som en övergång till den tomma tallinjen (Solem, m.fl., 

2010:44; Klein, Beishuizen & Treffers, 1998:446).  

Tallinjen som förklaringsmodell 

Tallinjen har också visats sig användbar som förklaringsmodell vid huvudräkning. En addition 

av 5 och 3 kan t.ex. generaliseras till att användas vid addition av 5 och 13, och samma 

jämförelse kan användas för 7–4 och 17–14 (Löwing & Kilborn, 2003:60). För att visualisera 

tankegången på ett pedagogiskt sätt vid uträkningar av de fyra räknesätten behöver läraren 

använda sig av talpilar som indikerar uträkningen samt svaret längs med den befintliga 

tallinjen. Risken finns annars att tallinjen tappar sin gångbarhet för eleverna i och med att den 

då ofta upplevs som abstrakt (Bentley& Bentley 2011:98–100). Booth och Siegler menar på 

att en god kännedom om tallinjen gör att eleven lättare kan lösa nya problem (2008:1027). De 

menar vidare att det finns en korrelation mellan hur god kunskap en elev har för hur tal och 

räkneoperationer ser ut på tallinjen och dennes förmåga att lära aritmetik (Booth & Siegler, 

2008:1028–1029). Link, Nuerk och Moeller bekräftar i en studie från 2014 sambandet mellan 

förmågan att estimera tal på en begränsad tallinje och matematiska kunskaper inom addition, 

subtraktion och förmåga att jämföra tal (number comparsion) (Link m.fl. 2014:1608). Däremot 
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finner man inget samband mellan förmågan att estimera tal på den tomma tallinjen och 

kunskap inom addition, subtraktion och förmåga att jämföra tal (Link m.fl. 2014:1608). 

Författarna argumenterar för att eleverna tvingas använda sina kunskaper inom subtraktion, 

addition och jämförelse av tal för att kunna hitta den rätta positionen för angivet tal på en 

begränsad tallinje, eftersom de utgår från de givna värdena i början, mitten och slutet av 

tallinjen. På en tom tallinje finns endast ett värde i början av tallinjen och eleven kan då inte 

”räkna” sig fram till rätt värde (Link m.fl. 2014:1610). Friso-van den Bos, Kroesbergen, Van Luit, 

Xenidou-Dervou, Jonkman, Van der Schoot & Van Lieshout (2015:23) ifrågasätter dock 

tallinjens vikt och lyfter frågan om huruvida god kännedom om tallinjen gör att eleven 

presterar bättre i matematik eller om det är elevens kunnighet i matematik som gör att eleven 

har god kunskap om tallinjen. 

Tom tallinje 

Den tomma tallinjen skapades av forskare som ett svar på de problem som framförallt 

matematiskt svaga elever fastnade i vid användning av bland annat skriftliga räknemetoder 

(Solem m.fl. 2011:156). Den tomma tallinjen anser Klein m.fl. medför att eleverna blir mer 

aktiva när de löser en uppgift och väljer därför att använda den tomma tallinjen som ett 

hjälpmedel. Till skillnad från en graderad tallinje, där eleverna i större utsträckning ”läser av” 

än kommer fram till svaret leder den ökade aktiviteten till en djupare matematisk förståelse 

och utveckling av mer avancerade strategier (Klein m.fl. 1998:446-447). De menar även att 

tallinjen är ett bra verktyg för eleverna att hitta egna lösningar till matematiska uppgifter i 

addition och subtraktion (Klein m.fl. 1998:446). Solem m.fl. (2011:156-157) menar att när 

eleverna använder sig av en tom tallinje, vilket de beskriver som en icke graderad tallinje med 

eventuellt ett intervall utsatt blir eleverna mer aktiva.  De menar att när eleverna skriver ner 

sina uträkningar synliggörs elevernas tänkande och valda strategier (Solem m.fl. 2011:157). 
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Metod 
Som tidigare beskrivits är syftet med uppsatsen att belysa hur lärare arbetar med tallinjen 

inom matematik och hur de ser på tallinjens betydelse för elevernas lärande i matematik. 

Eftersom jag vill lyfta fram deras egna åsikter, erfarenheter, kunskaper, didaktiska val och 

synsätt var kvalitativa intervjuer en lämplig metod då den ger mig god möjlighet att belysa 

dessa områden.  

Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer är en intervjuform där intervjuaren eftersträvar svar som är omfattande 

och innehåller mycket detaljer (Bryman 2011:413). Kvale och Brinkman beskriver att genom 

att använda den kvalitativa intervjun som forskningsmetod ges möjligheten att ta del av 

intervjupersonens livsvärld. Vidare menar de att metoden ger möjlighet att komma åt och 

beskriva den upplevda vardagsvärlden i förhållande till det valda ämnet, forskningsområdet 

(Kvale & Brinkman 2009:44–45). Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer då mitt 

valda forskningsområde berör hur lärarna själva väljer att arbeta med tallinjen i sin 

matematikundervisning samt hur de upplever tallinjens betydelse för elevers lärande. Bryman 

(2011:415) beskriver att den kvalitativa intervjun framför allt kan utföras på två sätt, 

ostrukturerat och semistrukturerat. Det som utmärker den ostrukturerad intervju är att det 

mer liknar ett fritt samtal, där intervjuaren använder som mest använder sig av teman men 

ibland att endast en fråga ställs och samtalet sedan utgår från den (Bryman 2011:415). Jag valt 

att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun innebär att 

forskaren använder sig av en intervjuguide (Bryman 2011:415). I denna har forskaren skrivit 

ner de teman och frågor som ska beröras under intervjun vilka står i förhållande till det valda 

forskningsområdet, (Bryman: 2011:415). Frågorna behöver inte komma i den ordning som de 

förkommer i intervjuguiden men inga stora avsteg från intervjuguiden görs. Den intervjuguide 

som jag använt mig av i den här studien presenteras i nästa avsnitt.  

Intervjuguide 

I utformningen av intervjuguiden har jag tagit hänsyn till flera aspekter som Bryman (2011) 

samt Kvale och Brinkman (2009) framhåller i sina metodböcker.  

Kvale och Brinkman (2009:149) tar upp hur ordet ”varför” kan påverka en intervju då 

informanten kan uppleva att intervjun blir till ett förhör, men ordet kan också vara nödvändigt 

för att klargöra ett visst handlande och ordet bör då användas i slutet av intervjun. Kvale och 
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Brinkman (20B09:150–151) framhåller vidare att det finns olika typer av respons (tidigare 

frågor) som kan ges under en intervju för att leda informanten vidare i intervjun. Exempel på 

dessa kan vara att svara jakande eller att be informanten att utveckla sina tankegångar. Det 

har jag tagit i beaktande i utformningen av intervjuguiden (bilaga 1) som är indelad i 3 

kolumner med rubrikerna; typfrågor, frågeområde och nytta. I kolumnen för typfrågor har jag 

plockat in olika typer av frågor som kan komma att vara relevanta för det specifika 

frågeområdet utifrån den omnämnda litteraturen. Bryman (2011:419) lyfter vidare fram en 

viktig fråga som bör ställas vid utformningen av intervjuguiden och det är vilken information 

forskaren behöver för att kunna svara på frågeställningarna som inledningsvis ställts i studien. 

Jag har därför valt att fokusera på vilka aspekter som påverkar undervisningen samt lärarnas 

inställning och förhållningssätt i matematiken så som bland annat utbildning, fortbildning, 

matematikundervisningen i stort, taluppfattning, tallinjens användning i arbetet med 

taluppfattning och aritmetik, samt lärarnas syn på tallinjens betydelse för elevernas lärande. 

Utifrån detta har de olika frågeområdena utformats. Under rubriken nytta kommenteras de 

olika frågeområdena utifrån deras syfte för studien; alltså vilket syfte de olika frågeområdena 

fyller för att besvara studiens frågeställningar. De olika frågeområdena har i sin tur satts i en 

sådan följd att de ska ge en stringens och naturligt flöde i intervjun.  

Urval 
Studiedeltagare har valts utifrån det Bryman (2011:433) omnämner som bekvämlighetsurval. 

Kvale och Brinkman (2009:130) skriver att variationen på antal informanter kan variera mellan 

5 och 25 för vanliga intervjustudier och att antalet beror på studiens omfattning. 60 lärare på 

kommunala skolor i Mellansverige kontaktades via email, vilka återfanns på respektive skolas 

hemsida. Fyra skolor som endast hade gemensam email för skolan kontaktades också. 10 

stycken lärare svarade varav två tackade ja till intervjun. Utöver dessa tillfrågades ett tiotal 

direkt, varav 4 ställde upp. Således deltog sex lärare i studien. De tillfrågade lärarna undervisar 

i årskurs ett till tre oavsett vad de har för tidigare utbildning eller inriktning i sin utbildning, för 

att ge en så bred och verklighetsförankrad bild som möjligt. En av lärarna hade ingen 

utbildning eller fortbildning inom matematik eller matematikdidaktik. Lärarna har arbetat på 

både tätortsskolor och lantortsskolor. Nedan följer en sammanställning av de lärare som 

deltog. 
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Deltagare Arbetserfarenhet  Undervisningsgrupp 
vid intervjutillfället 

Behörighet i 
matematik 1–3 

Fortbildning i 
matematik 

Lärare 1 Barnskötare 10 år.  
Lärare 11år.  

Undervisar i åk 1. Behörig i 
matematik. 

7,5hp i Laborativ 
matematik 

Lärare 2 Barnskötare 10år.  
Lärare drygt 10 år.  

Undervisar i åk 3. Inte behörig i 
matematik. 

 

Lärare 3 Arbetat på mellanstadiet, 
arbetat senaste 4 åren på 
lågstadiet.  

Undervisar i åk 3. Behörig i 
matematik. 

Läst matematik via 
lärarlyftet. 

Lärare 4 Klar 2011.  

 
Undervisar i åk 3 Behörig i 

matematik. 
 

Lärare 5 Lärare 20 år  Undervisar i åk 3 Behörig i 
matematik. 

Läst matematik via 
lärarlyftet. 

Lärare 6 Barnskötare 20 år  
Lärare 8 år 

Undervisar i åk 3 Behörig i 
matematik. 

Läst matematik via 
lärarlyftet. 

 

Genomförande av intervju 
Som presenterats tidigare är syftet med studien att titta närmre på hur yrkesgruppen lärare 

arbetar med och ser på tallinjens betydelse i ämnet matematik för lägre åldrar. Jag har valt att 

genomföra intervjuerna i lärarnas ”hemklassrum” samt informera lärarna om det 

ämnesområde vi kommer att röra oss inom, taluppfattning och vidare tallinjen, eftersom 

lärarna kan arbeta med olika områden inom matematiken vid de olika intervjutillfällena. 

Genom att genomföra intervjuerna i klassrummen samt informera lärarna om det valda 

ämnesområdet får de möjlighet att gå tillbaka och titta på hur de har arbetat under året/ sina 

yrkesverksamma år och kan lättare komma åt de material de eventuellt har använt sig av eller 

de matteböcker de använt när de jobbat med tallinjen. Således ge en mer korrekt bild av hur 

de jobbar. Under intervjun följdes intervjuguiden, men lärarna hade stort utrymme att berätta 

om sina tankar och erfarenheter. I slutet på intervjun tillfrågades varje lärare om de önskade 

lägga till något. Inga anteckningar fördes under intervjun utan allt spelades in. Intervjuerna 

varade mellan 15–30 min. 

Analys 

Transkribering 

Transkriberingens genomfördes med hjälp av Inq Scribe och Word. Inspelningarna 

transkriberades ordagrant i den mån det var möjligt, dock transkriberades inte allt i intervjun 

då vissa lärare ibland lämnade ämnet och då beskrev jag endast vad som sades t.ex. förklarar 

bokningsregler för Ipads.  Pauser, tvekanden och betoningar transkriberades ej då det skulle 

ha tagit mycket tid i anspråk samt haft liten betydelse för resultatet. 
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Tematiks analys 

Bryman (2011:528) förklarar att tematisk analys är när flera teman och subteman identifieras 

genom att texterna läses noggrant om och om igen och citat sätts in i en matris. De teman 

som framkom genom läsningen var a) hur lärarna använder tallinjen för att utveckla elevernas 

förståelse av tal, b) hur lärarna använder tallinjen för att utveckla elevernas förståelse i 

aritmetik samt c) svårigheter som lärarna såg med att använda tallinjen i 

matematikundervisningen. Där efter sorterades citaten från de tre ovan nämnda huvudteman 

in i olika subteman under varje huvudtema vilket tydliggörs i resultatet. 
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Forskningsetik 
Här kommer jag att redovisa mina ställningstaganden utifrån Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002:7–14). 

Informationskrav 

I det informationsbrev som skickades med till alla lärare som tillfrågades för en intervju 

beskrevs syftet för studien. Det framgick att syftet är att undersöka hur lärare arbetar med 

taluppfattning och tallinjen i matematikundervisning. De upplystes även om att hade rätt att 

när de vill avbryta sin medverkan utan att meddela orsak.  

Samtyckeskrav 

När lärarna tackade ja till att delta i intervjun och studien, ses det som ett muntligt samtycke 

till att delta i intervjun och studien. Efter som syftet är att titta närmare på hur lärarna själva 

beskriver sitt arbete i matematik, behövdes inte ytterligare samtycke inhämtas från 

vårdnadshavare då inga elever deltog i intervjuerna. Lärarna informerades om att de hade rätt 

att avbryta sin medverkan utan att meddela orsak. 

Konfidentialitetskrav 

Lärarna informerades om de forskningsetiska riktlinjerna samt att de inspelade intervjuerna 

transkriberas av mig och jag kommer således vara den enda personen som vet vilka 

informanterna är och intervjuerna kommer inte att publiceras i sin helhet. 

Nyttjandekrav 

Intervjuerna samt information om deltagarna kommer endast användas för studien. De 

kommer inte användas för kommersiellt bruk eller för icke-vetenskapliga syften. Intervjuerna 

kommer inte publiceras eller läsas i sin helhet av någon annan en mig.  
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Resultat 
När lärarna beskriver hur de arbetar med tallinjen handlar det om att ge eleverna olika 

representationer av tal och att använda tallinjen som stöd för att eleverna ska se hur talen är 

relaterade till varandra samt utföra olika aritmetiska övningar. Lärarna tydliggör dock att 

tallinjen inte hjälper alla barn. Nedan följer resultatet av den analys som gjorts. Resultatet 

presenteras utifrån lärares syn på tallinjen och hur de använder tallinjen i sin undervisning. 

Det redovisas utifrån tre huvudområden. Två av områdena handlar om hur och till vad lärarna 

beskriver att de använder tallinjen i matematikundervisningen. Dessa är att utveckla elevernas 

förståelse av tal och utveckla elevernas aritmetik kunnande. Det tredje området handlar 

istället om vilka svårigheter som lärarna beskriver finns med att använda tallinjen i 

matematikundervisningen.   

Tallinjen används för att utveckla elevernas förståelse av tal 
När lärarna berättar hur de upplever tallinjens betydelse för elevers taluppfattning beskriver 

de hur tallinjen kan hjälpa eleverna till en bättre förståelse av sambanden mellan tal. Dessa 

samband eller relationer mellan talen handlar om att (a) utveckla elevernas förståelse för 

talens ordningsföljd och (b) utveckla elevernas förståelse för positionssystemet.  

Tallinjen används för att utveckla elevernas förståelse för talens ordningsföljd 

Lärarna i studien berättar att de bland annat använder tallinjen i samband med att de vill 

utveckla elevernas förståelse för hur talens ordningsföljd, det vill säga den stabila ordningen 

där varje räkneord används i en speciell följd exempelvis 1,2,3,4, osv. Talföljden är här 

växande, vilket innebär att varje tal ökar med ett mellan varje steg. Men tallinjen kan även 

användas för att utveckla elevernas förståelse och känsla för tal. Lärarna berättar att i 

samband med dessa förflyttningar så använder de även tallinjen till att ge eleverna möjlighet 

att utveckla sin förståelse för positiva och negativa tal samt att det finns oändligt många tal.  

Talens ordning - Efter ett kommer två 

När lärarna möter en ny klass berättar de att de börjar arbeta intensivt för att eleverna ska 

ges möjlighet att utveckla förståelsen för talområdet 1-10. Övningar som lärarna berättar att 

de gör är att de arbetar med talens grannar och grannens granne, exempelvis vilket tal 

kommer före och efter talet 3.  De arbetar även med tallinjen där eleverna ska förstå och 

kunna förflytta sig på den. När lärarna undervisar i talens ordning och ska träna talföljder gör 

de en övning där de använder sig av olika sätt att representera en tom tallinje där eleverna 
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sedan får placera ut tal i korrekt talföljd. Lärarna uppmanar även eleverna att reflektera över 

om talen är rätt placerade i rätt ordning. Förutom att fokusera på att talen är placerade i rätt 

ordning så berättar lärarna att de även diskuterar om hur talen är placerade i förhållande till 

varandra. För att hjälpa eleverna med detta hjälper lärarna till att hitta strategier för att 

placera ut talen på rätt avstånd. En lärare säger ”man måste titta på vad är början och vad är 

slutet och har jag någon ledtråd i mitten” (lärare 6). Här hjälper läraren eleverna att hitta 

referenspunkter på tallinjen som de kan utnyttja när de placerar ut resten av talen. Nedan 

följer några olika exempel på hur lärarna skapar olika tallinjer i klassrummet. Tallinjerna kan 

skapas av att (a) läraren själv ritar tallinjer på tavlan, (b) lärarna använder någon form av snöre, 

exempelvis tvättlina, som de hänger upp på en vägg och (c) eleverna för själva utgöra och 

tillsammans skapa tallinjer. 

För att träna talens ordning använder lärarna sig av en tom tallinje. Lärare ritar en linje på 

tavlan där det inte finns några markeringar utsatta. Lärarna och eller eleverna ska sedan sätta 

ut givna tal på den tomma linjen så att talen kommer i rätt ordning.  

I stället för att rita en tallinje på tavlan berättar lärarna i studien att de använder någon form 

av snöre när de arbetar med den tomma tallinjen. En lärare beskriver säger att ”jobbar mycket 

med den tomma tallinjen […] att jag har ett snöre med klädnypor och ger barnen olika kort…” 

(lärare 1). Läraren berättar här att de hänger upp snöret och delar ut klädnypor och kort där 

det olika tal inom olika talområde till eleverna. Elevernas uppgift är att med hjälp av 

klädnyporna placera ut korten i rätt ordning på snöret.  

 

En tredje variant på tallinjer som läraren berättar att de använder för att ge eleverna möjlighet 

att placera ut tal i rätt ordning är att de låter eleverna själva agera tallinjer. Varje elev får 

varsitt kort med ett tal på. Elevernas uppgift är sedan att ställa sig i rätt ordning utifrån det de 

fått på korten. 

Som beskrivits ovan använder läraren olika typer av tallinjer och övningar när de arbetar med 

talens ordning på tallinjen. Eleverna får placera in tal i rätt talföljd på de olika varianterna av 

tallinjer. Eleverna ges här möjlighet att reflektera över talens placering i förhållande till de 

övriga talen samt att det blir rätt avstånd mellan talen. Eleverna får även möjlighet att träna 

den stabila ordningen genom att de ska sätta talen i rätt ordning. 
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Oändligt många tal både positiva och negativa 

Lärarna arbetar även med en numrerad tallinje, exempelvis när de arbetar med talområde 1-

10 eller 1-100. På tallinjerna är alla heltalen är markerade och i samband med att de arbetar 

med den numrerade tallinjen tar läraren också upp att det finns oändligt många tal och att de 

kan vara både positiva och negativa. De negativa talen förtydligas genom att lärarna förklarar 

att de ligger på andra sidan 0 och skrivs ut som, -1, -2, -3 osv. När lärarna pratar om positiva 

och negativa tal med eleverna tar det även upp att de finns oändligt många tal åt båda det 

positiva och negativa hållet på tallinjen. En av lärarna har haft negativa tal uppsatta på tallinjen 

i klassrummet vilket läraren berättar om ” […] man pratar ju även om de negativa talen, nu är 

de inte uppsatta här, men de har varit det. Framförallt i början har de varit det att man förstår 

att det är något på andra sidan 0 också.” Lärare 3. Här visar läraren att det finns tal på andra 

sidan noll. Genom att lärarna berättar för eleverna att det finns både positiva och negativa tal 

samt oändligt många tal, uppmärksammas eleverna på att det finns andra talområden än de 

som eleverna för tillfället arbetar med. Lärarna tycker att användningen av tallinjen är ett bra 

sätt för att visa eleverna att det finns både oändligt många positiva och oändligt många 

negativa. 

Tallinjen används för att utveckla elevernas förståelse av positionssystemet 

När lärarna arbetar med positionssystemet i matematik, alltså arbetar med att utveckla 

elevernas förståelse av ental, tiotal och hundratal använder de sig av tallinjen.  Den används 

för att visa på värdeskillnaden mellan tal, desto längre bort från noll ett tal står desto högre 

värde har talet.  De menar också att begrepp som större än och mindre än, som visar på 

värdeskillnaden mellan två tal kan förklaras med hjälp av tallinjen, vilket förklaras längre fram 

i resultatet. 

Skillnaden på 18 och 81 

När eleverna arbetar med positionerna för talområdet 0–100 använder lärarna tallinjen för 

att visa på talens olika värde. Lärarna berättar att en del elever blandar ihop och förväxlar 

vissa tal, bland annat tal som innehåller samma entalssiffra t.ex. 8, 18, 28 och att vissa elever 

förväxlar talen mellan 13-19, de så kallade ton-talen t.ex. 13, 14, 15 med tiotal, 30, 40, 50. 

Tallinjen är då ett tydligt hjälpmedel menar lärarna för att visa på skillnaden mellan talen vilket 

åskådliggörs i citatet nedan. 

”[…]man ser 18 står efter t.ex. 8. För ofta förväxlar de kanske 8 och 18, 28 och några förväxlar 

när de ska skriva 18 så skriver de 80 istället och när man får se talen så blir det ju också lite 
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tydligare vart på linjen den ligger och vad värdet är i talet det ser jag också.” (lärare 3). Läraren 

menar att om talen placeras utmed en tallinje blir det tydligt för eleverna att talen har olika 

värde, 18 är inte lika mycket som 28 och eleverna får en bild av att 80 är större än 18 och att 

18 är mindre än 80. Som beskrivits ovan har en del elever en tendens att blanda ihop de tal 

som innehåller samma entalssiffra samt förväxla ton-tal med tiotal, men genom att placera ut 

talen som eleven förväxlar på tallinjen får eleven tydligt se skillnaden mellan talens värde. 

Större än, mindre än 

Som beskrivits ovan använder lärarna sig av tallinjen för att förklara tals olika värden i 

positionssystemet genom att visa talens placering på tallinjen. När lärarna använder sig av 

tallinjen för att arbeta med positionerna och talens värde arbetar de även med begreppen 

större än och mindre än. Begreppen används för att visa att två tal inte har lika värde t.ex. 3 

är större än 2 eller 17 är mindre än 20.  Lärarna berättar att de gör övningar för eleverna där 

de får öva på begreppen på en tallinje. En av dem berättar om ett undervisningstillfälle där 

eleverna får arbeta med begreppen större än och mindre än. 

”[…] tallinjen och då så skulle de lista ut […] gissa vilket tal jag tänker på […] tallinjen från 0 till 

100[…], så fick man välja ett tal […]de var tvungna att svara är talet större eller mindre än? […] 

talet det större eller mindre än 50, ja då kanske man svarar, a då är det mindre, då vet de ju 

att de som är från 50 och uppåt är ju redan borträknade, och då behöver man bara 

koncentrera sig på den där biten, […] ” (Lärare 1) 

Citatet ovan visar hur läraren rent konkret lät eleverna arbetade med begreppen större än och 

mindre än för att begränsa det talområde som talet kunde befinna sig i och på så sätt ringa in 

talet. Genom övningen fick eleverna använda sig begreppen och få förståelse för att om 

läraren svarar jakande på att talet är mindre än 50 så kan talet inte finnas mellan 50 och 100 

på tallinjen. Värdet på talet måste således vara mindre än 50. 

Lärarna beskriver att eleverna lär sig positionerna när de arbetar med begreppen större än 

och mindre än på tallinjen. Genom att lärarna använder tallinjen som en förklaring för talens 

positioner på tallinjen visar de även att tal kan vara större eller mindre än ett annat tal. Det 

menar lärarna gör att eleverna även lär sig vad de begreppen betyder. Lärarna menar att 

tallinjen hjälper eleverna att få en förståelse för och se samband mellan talens värde i 

positionssystemet. 
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Tallinjen används för att utveckla elevers förståelse i aritmetik 
Som beskrivits i avsnittet ovan används tallinjen på olika sätt för att utveckla elevers 

taluppfattning, bland annat förståelse av tal och talens ordning. Taluppfattningen ligger sedan 

till grund för att eleverna ska kunna förstå och utföra aritmetiska uträkningar. Alltså att 

eleverna kan använda sig av olika strategier när de räknar addition, subtraktion, multiplikation 

och division.  Lärarna berättar att de använt tallinjen när de arbetat med aritmetik, närmare 

bestämt i addition, subtraktion samt multiplikation. De har använt tallinjen när eleverna (a) 

arbetar med olika typer av uträkningar i addition och subtraktion samt (b) när lärarna 

introducerar multiplikation. 

Tallinjen används för att utveckla elevernas förståelse för addition och subtraktion 

Lärarna berättar att de använder tallinjen när de arbetar med att utveckla elevernas förståelse 

av addition och subtraktion. De beskriver att de försöker visa eleverna att tallinjen går att 

använda på olika sätt, inte bara när de arbetar med talens ordning och positionssystemet, som 

beskrivits tidigare i resultatet, utan också när de arbetar med olika typer av uträkningar. En av 

lärarna berättar att tallinjen kan vara till hjälp vid uträkningar.” […] jag försöker nog visa på 

olika sätt på hur man, använder den inte bara till positionerna utan just i räkningen […] som 

hjälp när du tänker men även att visa hur du räknar ut uppgifterna.” (lärare 1)  Läraren berättar 

att tallinjen används när de ska göra uträkningar och att den då kan utgöra en hjälp för eleven 

både när det kommer till hur eleven ska tänka och när elevens ska visa sin uträkning. Lärarna 

beskriver att tallinjen kan vara en strategi när de ska räkna ut en uppgift, ett tillvägagångsätt 

som eleverna kan använda sig av vid upprepade tillfällen. Vidare beskriver de att eleverna kan 

använda sig av tallinjen som ett sätt att redovisa sina tankegångar, visa hur de har räknat. De 

upplever att eleverna ibland nästan ritar sig fram till lösningen på en uträkning. Lärarna 

berättar att för de elever som har svårt att lära och förstå addition och subtraktion är tallinjen 

ett bra hjälpmedel i kombination med andra hjälpmedel så som att räkna med pluttar eller 

knappar. När det kommer till att räkna enklare additions- och subtraktionsuppgifter använder 

sig lärarna av olika sätt att förklara en uträkning för eleverna, vilket beskrivs av läraren nedan. 

 ”[…]när de ska räkna enkla addition och subtraktion så är ju tallinjen en jättehjälp. Kombinerat 

med kanske laborativt material, asså nån form av, vi kallar det för pluppar tex. att man lägger 

de också på nått sätt, här har vi tio och här har vi tio på tallinjen, vi ska ta bort tre vi tar bort 

tre liksom har sju kvar och då kan man också på tallinje asså att man med många hjälpmedel 
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så är tallinjen ett av dem. Men jag tror inte att man bara kan använda tallinjen, det tror jag 

inte.” Lärare 3 

Läraren beskriver här hur tallinjen används som ett sätt att förklara uträkningen tillsammans 

med andra, i det fallet pluttar som jämförs med tallinjen. Läraren påpekar dock att för de 

elever som har svårt att förstå addition och subtraktion kan tallinjen inte utgöra det enda 

sättet en lärare förklarar uträkningen på. Lärarna menar att tallinjen utgör ett komplement 

när de ska förklara olika uträkningar för eleverna. Tallinjen ger lärarna möjlighet att visa vad 

som händer i en uträkning, till exempel att värdet ökar vid addition samt minskar vid 

subtraktion. Vidare beskriver de att när eleverna själva räknar längs med tallinjen blir det 

tydligt för dem vad som händer när de räknar, de kan hoppa fram och tillbaka mellan tal och 

se förändringen som sker.  

Subtraktionsstrategin Komplettera (lägga till) 

Lärarna använder sig av tallinjen när eleverna bland annat arbetar med strategin komplettera 

även kallad ”lägga till” i subtraktion, vilket innebär att eleven räknar upp från det tal som ska 

subtraheras till det tal som är utgångsvärdet eller jämför två tal placering i detta fall på 

tallinjen. Strategin komplettera används när talen i en subtraktionsuppgift nästan har samma 

värde, alltså ligger nära varandra på tallinjen, vilket beskrivs av läraren nedan. 

 ”[…]att tal ligger väldigt nära varandra. speciellt när man kommer upp i högre tal och de får 

en uppgift att vad är 100 - 98, […] tittar man på en tallinje så ser man att de ligger ju väldigt 

nära varandra, de skiljer ju bara två och då blev det helt plötsligt inte så svårt.” Lärare 6 

Läraren berättar här hur tallinjen används för att visa att skillnaden på talen endast var två 

och att det synliggörs tydligt på tallinjen. Det läraren beskriver är strategin komplettera i 

subtraktion. Lärarna berättar att tallinjen också används för uppgifter men för större 

talområden t.ex. 1010-970, men att de då endast använder en bit av tallinjen för att visa på 

skillnaden mellan talen. Lärarna använder tallinjen i subtraktion för att visa eleverna att när 

uppgifter innehåller tal som ligger nära varandra är det lämpligt att använda strategin 

komplettera för att räkna ut uppgiften. 

Tiotalsövergångar 

När lärarna berättar att de arbetar med addition och subtraktion med tiotalsövergångar 

använder de sig också av tallinjen. Alltså när en addition eller subtraktion passerar ett tiotal, 

till exempel 8+4=12; 32-5=27. Lärarna berättar att de använder tallinjen när de arbetar med 
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tiotalsövergångar. En av lärarna berättar att de använt en tom tallinje vid tiotalsövergångar, 

en tallinje som består av ett en linje utan markeringar. Läraren sätter ut en markering i mitten 

på linjen och skriver 0. Läraren visar sedan eleven att tallinjen kan anpassas för det tiotal som 

ska passeras i en uträkning genom att göra om nollan till det önskade tiotalet. 

”Då gjorde jag ett streck där jag satte noll i mitten - får ni välja själv om den nollan ska stå för 

10,20,30,40,50 så ser ni att det börjar på 69 och 69+3 då gör ni tre skutt, passerar 0 och 

hamnar på nått med en tvåa, Ja, vad hamnar du på 12 eller? Nej, 72[…]”Lärare 4 

Läraren beskriver hur eleverna får använda sig av en tom tallinje för att göra uträkningar med 

en tiotalsövergång. Läraren visar eleverna hur de kan anpassa tallinjen beroende på vilket 

tiotal det är som ska passeras i uträkningen. Lärarna använder sig av tallinje och tom tallinje 

för att eleverna lättare ska förstå och kunna göra uträkningar med tiotalsövergång. 

Tallinjen används för att utveckla elevers förståelse av multiplikation 

I sin matematikundervisning möter eleverna så småningom multiplikation. Lärarna berättar 

att de använder sig av tallinjen när de ska introducera multiplikation för eleverna. De beskriver 

att de bland annat visar 2, 5 och 10 hopp på tallinjen. De hoppar till exempel 2-hopp på 

tallinjen, 2; 4; 6; 8; 10; 12 och så vidare när de visa tvåans tabell i multiplikation. De visar att 

2×6=12, att de har hoppat 2 steg 6 gånger. Lärarna visar på den stadiga ökningen i 

multiplikation genom att använda sig av tallinjen. Lärarna berättar vidare att tallinjen kan vara 

till hjälp för de elever som har svårt att först multiplikation, vilket läraren nedan beskriver.  

”[…]för några[…] är ju multi nått som de ibland upplever som väldigt svårt,[…], de som kommer 

på att de kan använda sig av tallinjehoppen underlättar det ju för en hel del, framförallt de här 

tabellerna som är enklare 2:ans, 5:ans, 10:ans, även fyran kan de ju få till.” Lärare 3 

Läraren beskriver att de elever som upplever multiplikation som svårt har hjälp av en tallinje 

genom att göra hopp på tallinjen när de arbetar med de lägre multiplikationstabellerna. 

Lärarna använder tallinjen som en introduktion till multiplikation genom att visa hur 

multiplikationstabellerna ser ut på tallinjen. Eleverna får använda sig av tallinjen när de själva 

börjar arbeta med tabellerna och vissa elever fortsätter att använda sig av tallinjen som ett 

hjälpmedel.  



22 
 

Svårigheter med tallinjen i matematikundervisningen.   
Lärarna berättar att de också upplever vissa svårigheter med att använda tallinjen i sin 

matematikundervisning. Svårigheterna som lärarna beskriver kan delas in i två kategorier, dels 

(a) svårigheter med att använda tallinjen i matematikundervisningen, men även att (b) 

tallinjen inte hjälper alla elever utan istället kan försvåra för eleverna att lära sig matematik.   

Svårigheter med att använda tallinjen i matematikundervisningen 

Lärarna har berättat att de har en stor tallinje från 0-100 med alla heltal markerade uppsatt i 

klassrummet. Lärarna berättar också att de är osäkra på om den tallinjen fyller någon funktion 

i matematikundervisningen. En av lärarna berättar om tallinjen som sitter uppe i deras 

klassrum. ”Det sitter ju en här uppe (pekar på en lång tallinje) men den vet jag inte ens om de 

tittar på 0 till hundra. ”Lärare 4. Läraren ger utryck för en osäkerhet i om eleverna spontant 

använder sig av den stora tallinjen när de genomför uträkningar. Lärarna har ifrågasatt nyttan 

av en stor tallinje som sitter uppe i klassrummet och om den verkligen används av eleverna.  

En annan svårighet som lärarna i studien lyfter fram är att den tallinje som används har en viss 

begränsning beträffande vilka talområden som visualiseras med hjälp av tallinjen. Exempelvis 

åskådliggöra stora tal som rör sig över 100 och upp mot tusental. Lärarna menar att då försöka 

visa en tallinje från till exempel 0-1000 är svårt för tallinjen blir för lång att hantera. 

Tallinjen passar inte alla elever 

Lärarna har beskrivit att tallinjen används för att utveckla elevernas förståelse av talens 

ordning, positionssystemet, uträkningar i addition och subtraktion samt som introduktion till 

multiplikation. Men lärarna berättar också att de anser att tallinjen inte hjälper alla elever. De 

beskriver att för vissa elever blir matematiken svårare att förstå när de använder tallinjen som 

hjälpmedel, vilket en av lärarna berättar. ” För dem som har jobbigt med matten så tror jag 

inte tallinjen är så himla bra […] de som har stora svårigheter, får jag en liten känsla av att det 

rör till det.” Lärare 2. Läraren beskriver att tallinjen upplevs ha förvirrat de elever som har 

stora svårigheter inom matematiken. Lärarna konstaterar att tallinjen som förklaringsmodell 

inte passar alla elever. Läraren precisera dock inte om det är något specifikt område som 

avses. 
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Diskussion 
Som tidigare presenterats är syftet med uppsatsen är att ge en inblick i hur tallinjen kan 

användas som stöd för elevers förståelse av matematik. Det jag har tittat närmare på är hur 

lärare använder sig av tallinjen i matematikundervisningen samt lärares syn på tallinjens 

betydelse för elevers lärande i matematik. Jag kommer här lyfta fram vad lärarna har berättat 

om sina tankar och arbete om tallinjen utifrån den litteratur som tidigare presenterats i 

litteraturgenomgången. Diskussionen kommer således att ta sitt avstamp i taluppfattning och 

kommer beröra a) hur lärarna arbetar med talföljder, b) hur lärarna arbetar med tallinjen när 

elever blandar ihop talen mellan 13 till 19 med tiotalen samt c) hur lärarna använder tallinjen 

när eleverna räknar tiotalsövergångar. Vidare kommer jag beskriva d) de svårigheter lärarna 

upplever med tallinjen, samt e) betydelsen av lärarens utbildning för att undervisa i 

matematik. 

Talens ordningsföljd 
Taluppfattning har stor betydelse för den matematiska förståelsen och Jordan m.fl. (2010:6–

7) beskriver att taluppfattning till och med är den största faktorn som påverkar elevers 

förmåga att lära sig matematik. Lärarna berättade i intervjuerna att de arbetar med elevernas 

taluppfattning med bland annat hjälp av tallinjen. Solem m.fl. (2011:43) menar att en elev 

behöver tillgodose sig två centrala delar i vårt talsystem; grupperingsmodellen och det linjära 

talsystemet. Som tidigare beskrivits innebär det linjära talsystemet att eleven kan förflytta sig 

på t.ex. en tallinje. Lärarna beskriver att de använder tallinjen i samband med att de vill 

utveckla elevers förståelse av talens ordningsföljd. De förklarar att när de får en ny klass 

arbetar de bl.a. med talen 1–10, talens grannar, samt den stabila ordningen på tallinjen. 

Genom att inleda matematikundervisningen med den stabila ordningen, talen 1–10 samt 

talens grannar utvecklar lärarna, enligt Solem m.fl. (2011:26), Case och Griffin (1990:210–211) 

samt Löwing (2008:40) elevernas möjlighet att lära sig grundläggande förståelse och 

matematiska begrepp. Lärarnas arbetssätt vad gäller talens ordning ligger därmed i linje med 

vad forskning säger. 

Positionssystemet, att skilja på 18 och 80 
Lärarna berättar också att de upplever att vissa elever kan ha svårt att hålla isär värdeskillnad 

mellan t.ex.18 och 80. Något som även uppmärksammats av McIntosh (2008:23) och Solem 

m.fl. (2011:56). Löwing (2008:47, 50) menar att talen mellan tretton och nitton lätt blandas 
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ihop av eleverna för att entalet benämns före tiotalet, vilket det inte görs från och med tjugo. 

Lärarna beskriver här att tallinjen blir ett hjälpmedel för att kunna visa på värdeskillnaden 

mellan t.ex. 18 och 80 och att de upplever att tallinjen ger eleverna en förklaringsmodell för 

tals uppbyggnad samt utvecklar deras talförståelse.   

Tallinjen vid tiotalsövergångar 
Lärarna berättar att de bland annat använder sig av tom tallinje när eleverna ska räkna 

tiotalsövergångar och där läraren förklarar för eleverna att de ska räkna först till närmsta 

tiotal. Att gå via närmsta tiotal ligger i linje med det Solem m.fl. (2011:159) beskriver som goda 

strategier för tiotalsövergångar. Lärarna berättar även att de använder tom tallinje för att 

eleverna lättare ska förstå och kunna göra uträkningar med tiotalsövergångar. Med 

ovanstående som utgångspunkt samt Klein m.fl. (1998:446) som menar att eleverna blir mer 

aktiva och utvecklar mer avancerade strategier när de använder sig av en tom tallinje, anser 

jag att det finns goda skäl att rekommendera tom tallinje vid räkning som passerar 

tiotalsövergångar. 

Svårigheter och begränsningar med tallinjen 
Flera lärare konstaterar också att tallinjen inte hjälper alla barn. För en del av de barn som har 

matematiska svårigheter blir det svårt att tillägna sig det linjära talsystemet. Det kan ställas i 

relation till Friso van den Bos m.fl. (2015:23) som ifrågasätter om elevernas kunskap om 

tallinjen kan ses som en måttstock på deras matematiska kunskaper. De menar istället att det 

är oklart om elever med god kännedom om tallinjen presterar bra i matematik eller om de 

presterar bra i matematik och därför har god kännedom om tallinjen.  Ser vi till dessa två olika 

synsätt som presenterats stämmer detta in på lärarnas upplevelse av att olika elever har olika 

lätt att tillgodogöra sig tallinjen. Elevens varierande förmåga att tillgodose sig tallinjen belyser 

lärarnas roll i att se till den enskilda elevens behov för att utveckla en god taluppfattning. 

Lärarnas utbildning eller fortbildning inom ämnet matematik 
Som tidigare beskrivits är en del av syftet med uppsatsen att belysa hur lärare ser på tallinjens 

betydelse för elevernas lärande i matematik. En av de intervjuade lärarna hade inte någon 

grundutbildning eller fortbildning inom matematik (tabell 1) och det var samma lärare som 

starkast uttryckte att tallinjen ställde till det och förvirrade eleverna. Övriga lärare såg istället 

tallinjen som ett verktyg bland många inom undervisningen i matematik. Det är svårt att med 

ett så litet material säga om det är frånvaro av utbildning som ligger till grund för lärarens 
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uppfattning om tallinjen men det är lätt att se svårigheterna och osäkerhet som infinner när 

man försöker sig att använda sig av ett verktyg man inte fått utbildning i. Resonemanget 

väcker frågan om inte lärarnas grundutbildning och fortbildning har större betydelse än vad 

man initialt kanske tänker? Som Solem m.fl. (2011:43) lyfter fram har tallinjen betydelse för 

elevernas taluppfattning och vikten av utbildning/fortbildning inom matematik åskådliggörs 

därmed om man ser utbildningen som en faktor för att kunna undervisa med hjälp av tallinjen. 

Slutsats 
Som beskrivits ovan arbetar alla lärare med tallinjen i någon form för att hjälpa eleverna till 

en bättre taluppfattning. Det tallinjen kan ge eleverna är en förståelse för talföljden. En annan 

aspekt som framkommit av studien är att utbildning och fortbildning inom matematik 

förefaller ha betydelse för hur läraren förhåller sig till att använda sig av tallinjen i 

matematikundervisningen samt vad de upplever att tallinjen ger eleverna när det kommer till 

taluppfattning.  

Metoddiskussion 
Valet av den kvalitativa metodiken och semistrukturerade intervjuer har fungerat relativt bra. 

Fördelarna med en kvalitativ ansats är att det ger en god insikt i intervjupersonens upplevelse 

i vardagsvärlden (Kvale & Brinkman 2009:44–45). Metoden ger också en god möjlighet att gå 

in och specifikt ta del av deltagarens tankar och erfarenhet av, i mitt fall 

matematikundervisning. Detta får ställas emot nackdelarna, inte minst av intervju, som t.ex. 

trovärdigheten i intervjupersonernas svar, att hitta en tid där båda kan och intervjupersonens 

förmåga eller oförmåga att uttrycka sig i tal. 

Utöver det upplevde jag stora svårigheter att hitta lärare som ville och hade tid att ställa upp. 

Risken är att de som väljer att ställa upp inte utgör ett representativt urval av lärare och att 

resultatet blir då inte heller representativt för lärarkåren.  

Vidare tror jag att om jag varit mer påläst inom ämnet innan intervjuerna i kombination med 

tydligare intervjufrågor så hade jag kunnat få en djupare förståelse av lärarnas arbete och 

uppfattning om tallinjen som ett verktyg i undervisningen samt hur lärarna använder tallinje 

för att förklara för eleverna. 
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Vidare forskning 
Uppsatsen belyser hur lärare i grundskolan använder sig av tallinjen i undervisningen. Studien 

har dock begränsningar vilket nämns ovan som påverkar studiens generaliserbarhet. 

Ytterligare studier krävs för att skapa en god bild av hur lärare använder sig av tallinjen för att 

på sikt förändra och förbättra undervisningen med en för eleverna bättre taluppfattning och 

således bättre förståelse av matematik. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 
Hur använder sig läraren av tallinjen i undervisningen? 

Hur uppfattar L tallinjens betydelse för elevers lärande? 

Typfrågor Frågeområden Nytta 

Inledning Antal yrkesverksamma år, 

utbildning, 

 fortbildning 

Bakgrund 

kontext 

Kan du berätta lite 

Vad menar du 

Upplägg på 

matematikundervisningen 

Taluppfattning 

Ex. Räkneramsan, delning av tal 

Tratt 

Bakgrund 

Kan du säga lite mer om det 

här 

Om vi går vidare till 

Tallinjen ↔ kopplingar till 

taluppfattning 

Hur använder du dig av 

tallinjen? 

I undervisningen 

Du sa tidigare 

Ja 

Exempel I undervisning 

Du nämnde Inom olika områden add, sub, 

div, mult. 

Spel 

Förtydligande 

Hur tycker du att det är 

Vad ger det dig 

Uppfattning 

Vad tycker du att tallinjen har 

för betydelse för elevers 

lärande? 

Betydelse 

När var det så 

Hur menar du 

Exempel 

 

Förtydligande 

Skulle du vilja tillägga något  Sammanfatta 

 

 


