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1 Inledning 
 I vår lärarutbildning har vi diskuterat om det finns en djupt rotad tradition som säger att 

eleverna måste arbeta i matematikboken för att det ska vara riktig matematik. När vi läst vår 

kurslitteratur och diskuterat med varandra, har vi blivit intresserade av att istället arbeta 

praktiskt i matematikundervisningen. ”Handen är hjärnans förlängda redskap” är tänkvärda 

ord som Piaget en gång uttryckte. Med praktisk matematik menas att använda konkret 

materiel, att sätta in matematiska problem i för eleven kända och meningsfulla sammanhang 

och att använda alla sinnen vid inlärning. Vi tror mycket på att inlärningen går lättare om 

eleverna får använda sig av alla sinnen och praktiskt lösa problem. För många elever är inte 

ordens betydelse och innebörd en självklarhet. Vi är intresserade av att ta reda på hur några 

pedagoger i skolan arbetar för att ge eleverna en god förståelse för tiokamrater och 

tiotalsövergången. Med pedagoger menar vi de personer som arbetar i skolan med den 

pedagogiska verksamheten, lärare, förskollärare, fritidspedagoger och specialpedagoger. Vi 

anser att det är viktigt att verbalt och konkret förklara ordens betydelse för att få dem i sitt 

rätta sammanhang. Detta arbetssätt tror vi gynnar alla elever, oavsett vilken bakgrund de har 

för att få en god kunskap av tiokamraterna och tiotalsövergången. Eftersom vi är förskollärare 

i grunden är det ett naturligt arbetssätt för oss att arbeta konkret och praktiskt med lärande. 

Med det här arbetet vill vi öka vår kunskap om hur vi ska undervisa våra kommande elever till 

att uppnå bra lärande i matematik.  
 

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur lärare arbetar för att eleverna ska befästa 

begreppen tiokamrater och tiotalsövergång.  

Våra frågeställningar utifrån syftet är: 

 

• På vilket sätt arbetar pedagogerna i skolan för att ge en god förståelse för 

tiokamraterna och tiotalsövergången? 

 

• Vilka svårigheter kan pedagogerna möta i sin undervisning när det gäller 

tiokamraterna och tiotalsövergången? 

 

• Vilken förståelse har eleverna i studien för tiokamraterna och tiotalsövergången? 
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1.2 Avgränsning 

Vi har valt att begränsa oss till att undersöka hur lärare arbetar med tiokamraterna och 

tiotalsövergången och vilken förståelse elever har för dessa begrepp. Vi tycker dessa 

undersökningsområden är tillräckliga för att arbetet inte ska bli för stort. I undersökningen 

ingår intervjuer och observationer av åtta elever samt enkäter från elva lärare. Arbetet med 

tiokamraterna tycker vi är intressant eftersom mycket av den fortsatta matematikinlärningen 

bygger på denna kunskap. 

 
 
2 Bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden tar vi upp förutsättningar för inlärning från olika perspektiv och 

vilka inlärningsstilar vi kan ha. Vi beskriver utifrån litteraturen vad som menas med god 

taluppfattning. Vad styrdokumenten säger följer som en röd tråd genom arbetets gång. I 

undersökningen ska vi observera och studera både första och andraspråkselever när de löser 

uppgifter om tiokamraterna och tiotalsövergången. Därför har vi valt förmedla en del vad 

teorin säger om andraspråkselevers förutsättningar. 

 

 

2.1 Ordets innebörd 

Den avgörande drivkraften ett litet barn har för att lära sig ett språk, är att förstå och göra sig 

förstådd av dem som står barnet nära. Behovet att förstå leder till nyfikenhet, nyfikenheten ger 

oss nya ord. Språket blir ett verktyg för att få kunskap och intressen. När vi lär oss ett nytt ord 

lär vi oss det först rent bokstavligt. Med tiden får vi fler nyanser av ordet och förstår 

innebörden bättre. Det är lätt att missta sig på elever som har ett bra flyt i sitt språk. Det är 

inte alltid ordförståelsen är klar och eleverna kan bli överskattade på sina kunskaper. Detta är 

vanligt hos elever som har svenska som andraspråk (Ladberg, 2000). Fredriksson och Taube 

(2003) menar att för elever som har svenska som andraspråk är det mycket lättare att ta till sig 

ord och begrepp på sitt andraspråk, när det är ordentligt befäst på modersmålet. 

 

Gudrun Malmer skriver i sin bok, ”Bra Matematik för alla” (2002), hur viktigt sambandet är 

mellan de två ämnena svenska och matematik. Hon tar också upp hur stor betydelse språket 

har för det logiska tänkandet och utveckling av matematiska tankestrukturer. Genom att 

använda sig av laborativa och undersökande arbetssätt tränar och utvecklar eleverna sitt språk. 
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Att ”tala matematik”, samtala, diskutera och argumentera är mycket utvecklande för tankarna. 

Eleverna får genom att diskutera och samtala, höra andras idéer och tankar. Det medför att 

eleverna utvecklas i sitt språk och sitt tänkande. Malmer menar att det är av väsentlig 

betydelse för tankeprocessen att vi får formulera våra tankar till ord, både muntligt och 

skriftligt. Hon förespråkar pararbete och smågrupper för utvecklande och reflekterande 

samtal. Språksvaga elever måste få stöd och hjälp för att göra sig hörda och det är mycket 

viktigt att deras inlägg bemöts positivt av både elever och lärare.  

 

I kursplanen för matematik (2000) kan vi under mål att sträva mot läsa följande: Skolan skall i 

sin matematikundervisning sträva efter att eleven förstår och kan använda logiska 

resonemang. Eleven ska också kunna dra slutsatser och generalisera samt muntligt och 

skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. Det står vidare att utbildningen i 

matematik skall ge möjligheter för eleven att utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt sökande efter förståelse, nya insikter och 

lösningar på problem. 

 

2.2 Inlärningsstilar  

Vi är alla individer som lär på olika sätt. Det är därför viktigt att undervisningen planeras 

utifrån olika inlärningsstilar. Det kan lätt bli så att pedagogen utgår från sin egen inlärningsstil 

och hämmar vissa elevers möjlighet till lärande. Boström och Hellström (1993) ger några 

exempel på inlärningsstilar. 

• Lära genom konkret upplevelse. Individen vill uppleva realistiska och verkliga 

exempel och händelser. 

• Lära genom reflekterande observation. Individen vill observera det som skall läras 

noggrant och föredrar envägs kommunikation så som föreläsning. 

• Lära genom aktivt experimenterande. Individen vill experimentera, helst i smågrupper 

och lär bäst vid aktiva temaarbeten. 

• Lära genom abstrakt tänkande. Individen vill lära genom logiskt tänkande och 

effektiva metoder. Intresserar sig mer för symboler och ting än av människor och 

känslor. 
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Sannolikt använder vi alla en blandning av dessa inlärningsstilar, men en dominerar oftast vid 

inlärning. Fredriksson och Taube (2003) poängterar vikten av att pedagogen är tydlig och 

varierar sitt undervisningssätt, i tal, skrift och med konkret materiel. Ljungblad (2001) menar 

att vi måste tänka på att elever har olika sätt att lära på när vi arbetar med antalsuppfattning. 

Eleverna bör uppleva matematiken genom att se på den, känna den, samtala om den, lukta och 

smaka på den. Även styrdokumenten talar för ett varierande undervisningssätt. I Lpo 94 står 

följande:  
Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Lpo 94 
fortsätter: Mål att sträva mot. 
Skolan skall sträva efter att varje elev 

    -utvecklar sitt eget sätt att lära 
    -lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. ( Lpo 94 1999:11) 

 

Yttre faktorer som miljön runt om har också stor betydelse för inlärning. När det gäller ljud, 

ljus, temperatur och möblering har vi olika behov. Har eleven ett starkt behov av något av det 

vi nämnt, bör det tillgodoses för att eleven ska kunna prestera efter sin förmåga (Ladberg, 

2000). Montessori talade varmt om miljöns betydelse för inlärningen. Hon förespråkade en 

fysisk och psykisk tilltalande miljö för att ge eleverna inspiration till lärande (Malmer, 1990). 

 

 

2.3 Inlärningsmetoder 

Flera av dem som forskar och arbetar med matematikundervisning förespråkar praktiska och 

laborativa arbetssätt bl.a. Malmer (1990) och Johnsen Høines (2002). Flera av matematikens 

föregångare som t.ex. Anna Kruse och Maria Montessori hade liknande tankar om 

matematikundervisningen. Anna Kruse förespråkade redan i början av 1900- talet vikten av 

att ta vara på elevernas kreativitet och upptäckarlust. Hon menade att barnen under sina första 

levnadsår själva inhämtar mycket av sin kunskap. När barnen sedan började skolan blev det 

ett bakslag för dem, om inte deras tidigare kunskaper och erfarenheter utnyttjades (Malmer, 

1990).  Maria Montessori utformade ett material som skulle ta tillvara på barnens egna 

möjligheter. Materialet var från början menat för mentalt utvecklingsstörda barn och är 

mycket strukturerat. Det bygger på att alla sinnen får vara delaktiga och utformades efter en 

trestegsmetodik. Pedagogen får först göra eleven intresserad av materialet, eleven får sedan 

arbeta med det och slutligen får eleven möjlighet att uppleva det man lärt sig. 
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Gudrun Malmer (1990) skriver att när det gäller matematik borde vi ägna oss mer åt 

”handlingsmatematik” (göra-pröva) och åt ”muntlig matematik” (tänka-tala). Hon anser att vi 

då lättare kan använda oss av den matematik som finns runt om oss. Under åren 1981-1984 

ledde Gudrun det s.k. GUMA- projektet i Malmö där tre klasser under hela lågstadiet arbetade 

med alternativa arbetsformer i matematik. Detta arbete kom att kallas Matematik på talets 

grund eftersom de i projektet kände starkt för Ulrika Leimars LTG-metod, (Läsning på talets 

grund), och dess grundprinciper. Personerna i projektet tyckte att även 

matematikundervisningen borde bedrivas på samma grunder. Grundprincipen kan beskrivas 

som analytisk, man utgår från helheten. Innehållet och processen i arbetet är viktigt när man 

arbetar med delarna från helheten. Processen ska ge utrymme för samtal och bearbetning. En 

viktig målsättning med GUMA-projektet var att bryta beroendet av en gemensam lärobok 

eftersom personerna i projektet ansåg att den skulle styra undervisningen för mycket och 

passivisera läraren (Malmer, 1990). 

 

Johnsen Høines (2002) skriver om lekens betydelse. Genom leken görs matematiken 

betydelsefull för eleverna. Eleverna använder sig av naturliga tankesätt, utforskar och 

konstruerar när de leker matematik. Hon är övertygad att undervisningen utvecklas genom att 

vi använder oss av praktiskt arbete. Høines skriver också att elever har behov av att sätta in 

matematiska problem i praktiska sammanhang. Eleverna ritar, skriver, tänker högt och 

använder sig av språket. Genom att använda sig av dessa olika moment utvecklas kunskapen. 

Även Malmer (2002) är förespråkare för laborativa och undersökande arbetssätt för att öka 

förståelsen. Hon understryker vikten av att de matematiska problemen sätts in i meningsfulla 

och väl genomtänkta sammanhang. 

 

Ahlberg m.fl. (2004) menar att när eleverna kommer till skolan och möter den formella 

matematiken är den olik barnens tidigare erfarenhet. Eleverna kan inte använda sig av sina 

tidigare erfarenheter och lösningsstrategier som de använt sig av i vardagslivet. En del 

överger då sina informella lösningsstrategier och får problem med förståelse och inställning 

till matematiken. För att inte problem ska uppstå är det viktigt att läraren ger eleverna chans 

att tala om hur de tänkt och accepterar att det finns alternativa vägar till lösningar. När lärare 

arbetar på det här sättet får eleverna tilltro till sitt eget tänkande och lusten att lära finns kvar. 

Det är också viktigt för eleverna att matematiken är meningsfull och relaterar till deras 

verklighet. Författarna förespråkar att alla sinnen får användas vid inlärning. Tankar som 

författarna har, överensstämmer väl med Malmers tankar om matematikundervisning.  
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Malmer (1990) frågar sig vilka alternativ lärare har att erbjuda och vilka arbetsformer som 

kan användas när man inte håller sig till en lärobok. Hon menar att:  
      Ett laborativt och undersökande arbetssätt, som kan bedrivas utan hård styrning från ett 

gemensamt läromedel bör i varje fall lättare kunna anpassas efter elevernas varierande 
förutsättningar och behov (Malmer, 1990:32). 

Genom att arbeta på det här sättet kan lärare lättare tillgodose de olika behov och 

förutsättningar eleverna har när det gäller språklig och begreppsmässig utveckling. 

 

 

2.3.1 Lusten att lära 

I skolverkets rapport nr 221, Lusten att lära (Skolverket 2001), står att utifrån de erfarenheter 

granskningen gett, kan det inte sägas vilken lärmiljö som bäst främjar lusten till lärandet. Vi 

är alla individer med skilda behov som behöver undervisningssituationer med varierande 

innehåll och arbetsformer. I rapporten står: 
         De undervisningssituationer, där vi har mött många engagerade och intresserade                                                                         
         elever som har givit uttryck för lust att lära har, i sammandrag, kännetecknats av att det  
         finns utrymme för både känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet 
         hos både elever och lärare. (Skolverket 2003:14)   
  

 I sammanfattningen av denna rapport står hur kvalitén på undervisningen kan förbättras. Det 

sker bl.a. genom att man tar hänsyn till elevernas förkunskaper. Eleverna får arbeta med 

utmanande uppgifter där de praktiskt och konkret får uppleva abstrakt matematik. De får 

använda varierande arbetssätt och minskar läroboksanvändandet till förmån för andra 

läromedel och undervisningsmateriel. Föra samtal med andra för att stärka den matematiska 

förståelsen.    

 

Vidare i rapporten vill författarna belysa förståelsens betydelse för lusten till att lära. Att 

plötsligt förstå något som tidigare har varit oklart stärker motivationen i skolarbetet. Det är 

viktigt att läraren väljer arbetsmetoder där elevens styrkor och svagheter upptäcks i ett tidigt 

skede. Det kan vara en god strategi för att inte lusten att lära ska gå förlorad. Skolverket vill 

också betona att ett gott klassrumsklimat är en förutsättning för att skapa trygghet och lust till 

lärande. 

I Lpo 94 kan vi läsa under rubriken god miljö för utveckling och lärande att  
           skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära… Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.  (Lpo 94:9) 
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Ladberg ( 2000) sammanfattar inlärning och känslor med, att positiva känslor underlättar 

inlärningen och negativa känslor försvårar den. 

 

2.4 Taluppfattning 

Forskningen talar om att en god taluppfattning är viktigt för det fortsatta lärandet i 

matematiken. Taluppfattning beskrivs på olika sätt. I USA talas det om Number sense. 

Number sense kan beskrivas som att man har känsla för innebörden av talet. Matematiska 

aktiviteter som gynnar Number sense är kreativa och undersökande. Eleverna uppmuntras till 

att reflektera över matematiken och byta erfarenheter och tankar med varandra. Flera svar och 

lösningsstrategier är tillåtna. Det är även mycket väsentligt hur de matematiska aktiviteterna 

tas tillvara, för att innehållet ska bli rikt. (Reys & Reys, 1995). Dessa tankar om vad det 

innebär att ha en god taluppfattning, stämmer väl överens med Malmers (2002) tankar om 

taluppfattning. 

 

När vi omedelbart, med endast en blick, kan uppfatta ett antal kallas det för subitizing. Antalet 

på föremålet är då oftast placerade i en speciell struktur. Ett exempel när det är vanligt att vi 

uppfattar antalet direkt, är på en tärning eller när vi markerar symboler i en viss struktur som 

t.ex. femgrupper Ahlberg (2000). 

 

God taluppfattning betonas i grundskolans kursplan för matematik (2000). Emanuelsson och 

Emanuelsson (1997) sammanfattar sex punkter som enligt skolverket är karaktäristiska för 

god taluppfattning. Författarna har även gjort taluppfattningsuppgifter för tidiga skolår. Vi ger 

exempel på uppgifter som kopplas till respektive punkt. Taluppfattningsuppgifterna bifogas 

som bilaga 1. 

 

1. Förståelse för tals betydelse och storlek. 

Förståelse för positionssystemet med basen 10. Förstår talets värde. Uppgift: 206, 207 och 

210. 

Exempel: Vilket år fyller du tio?  

Skriv en siffra i rutan så talet blir så stort som möjligt?   4 -23=? 

 

2. Förståelse och användning av olika representationer av tal. 
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Tal kan uttryckas på olika sätt, språkligt, i bild, i laborativt materiel och med symboler. 

Laborera med tal, dela, dubbla för att göra lättare beräkningar. Uppgift: 201, 217 och 208. 

Exempel: Rita dubbelt så många bollar som blommor. 

 

 

3. Förståelse för operationers innebörd och funktion. 

Förståelse för en operation i allmänhet eller i relation till en speciell mängd. Här ingår 

bedömning av talets rimlighet. Uppgift: 203,206 och 207. 

Exempel: 91-2 =? 

 

4. Förståelse och användning av ekvivalenta uttryck. 

Att kunna bedöma och ompröva beräkningar, ha förståelse för användningen av räknelagar. 

Uppgift: 213 och 214. 

Exempel: Karin har ställt kulpåsar på en våg, vågen väger jämnt. På påsarna står hur många 

kulor som finns i utom på en. På den tomma påsen ska rätt antal skrivas. 

 

5. Strategier för beräkningar och antalsbestämning 

Att kunna genomföra en lösningsstrategi i en given situation genom att uppskatta, 

huvudräkning, skriven lösning eller miniräknare. Uppgift: 204 och 215. 

Exempel: Du har ett rep som är 6 meter långt. Du ska göra hopprep som är 1 m 8 dm långa. 

Hur många hopprep får du? 

 

6. Referenspunkter vid mätning 

Det krävs förståelse och erfarenheter för att använda de måttreferenser som finns, eller för 

egna måttreferenser. Uppgift: 202, 205, 211, och 212. 

Exempel: Hur många apelsiner går det på 1 kg? 

Hur kommer du till skolan? Hur lång tid tar det? 

 

 

2.4.1 Taluppfattning enligt Malmer 

Grunden för matematik är att ha en god förståelse för begreppen bakom symbolerna och att 

kunna bygga upp ett språk och tänkande kring detta. Malmer skriver om tio viktiga moment 

eleverna måste uppnå för att få en god taluppfattning. Här kommer en sammanställning av 

dessa tio viktiga moment (Malmer, 2002). 
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1. Klassificering  

Att kunna klassificera innebär att kunna jämföra. Barnet kan se likheter och olikheter. Mycket 

av barnens tankeprocess avspeglas här. 

 

2. Parbildning 

Barnet har förmåga att samordna föremål som hör ihop från en annan gruppering. Barnet har 

ofta erfarenheter av detta från sina klädesplagg, vantar, strumpor m.m. I det här läget kan 

barnet eventuellt se att antalet är detsamma även om grupperingen kan se olik ut. Ligger fem 

knappar samlat i en grupp är antalet detsamma även om man sprider ut dem. 

 

3. Ramsräkning 

Det är vanligt förekommande att barn i kombination med ramsräkning och pekande inte gör 

momenten i samma takt. De räknar fortare än de pekar och då stämmer inte antalet. Det 

enskilda ordet i ramsan har inte någon innebörd. Vid ett lågt antal eller vid en speciell 

gruppering av föremål kan eleven visuellt uppfatta antalet utan att ramsräkna. Det kallas även 

subitizing.  

 

4. Räkneorden i räkneramsan 

Orden i räkneramsan får ett innehåll. När barnet räknar föremål, förstår han/hon att det sista 

räkneordet i ramsan symboliserar hela antalet av föremålen. 

 

5. Antal (kardinaltal) 

Barnet kan oavsett gruppering, färg och form se antalet av objektet. Objekten behöver inte se 

likadana ut, det är antalet som är intressant. Barnet känner också till talens grannar. 

 

6. Serial ordning 

Barnet har när man uppnår momentet för serial ordning, förmåga att sätta in tal i rätt 

ordningsföljd. Både efter storlek och antal. 

 

7. Räkneorden som mätetal 

Barnet kan sätta in talet i ett sammanhang, t.ex. 3 liter mjölk, 3 kg apelsiner. Mätetalet 

kombineras med en enhet för att få en betydelse. 
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8. Räkneorden som ordningstal 

Barnet kan använda sig av ordningstal, första, andra o.s.v. 

 

9. Räkneord som identifikation eller beteckning 

Talet står inte för något numeriskt innehåll. Hit hör t.ex. personnummer, telefonnummer, 

kodnummer. Barn ser ofta nummer på bussar, fotbollströjor etc. och kommer på så sätt i 

kontakt med detta. 

 

10. Siffersymboler 

I det här läget har barnet nått en förståelse för symbolernas värde Det är viktigt att man inte 

påskyndar användandet av siffersymbolerna, utan att man lägger stor vikt vid att arbeta med 

förståelsen av talen. Malmer vill starkt påvisa att matematik inte enbart är siffror.  

 

2.4.2 Talkamrater 

Stycket inleds med ett tänkvärt citat utifrån vårt forskningsområde.  
”Tiobassystemet bildar ryggraden i barnens vidare taluppfattning” 

(Magne, 1998:183) 

Neuman (1989) har skrivit en doktorsavhandlig som handlar om barns tankar om tal. Neuman 

har upptäckt vid besök i verksamheten att tiokamraterna ofta har en central plats i 

klassrummen. Teckningar och bilder på sammansättningar av tiokamraterna finns på 

väggarna. De tio bastalen kan delas upp i två delar på 25 olika sätt. Neuman har fått insikt om 

att det underlättar enormt för eleverna om de kan dessa del-del-helhetsrelationer inom de 

första tio heltalen. Det underlättar för förståelsen när de senare ska addera eller subtrahera 

över tiotalsgränsen och även för lärandet i multiplikation och division. 

 

 

Bastalens kombinationer 

1|1|2    2|1|3    3|1|4    4|1|5    5|1|6    6|1|7    7|1|8    8|1|9    9|1|10 

                       2|2|4    3|2|5    4|2|6     5|2|7    6|2|8    7|2|9    8|2|10 

                                              3|3|6     4|3|7    5|3|8    6|3|9    7|3|10 

                                                                      4|4|8    5|4|9    6|4|10 

                                                                                             5|5|10 

(Neuman 1989:52). 
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2.4.3 Att arbeta med tiokamraterna 

När man arbetar med tiokamraterna med eleverna kan det arbetas utifrån två tillvägagångssätt, 

analys eller syntes. Vid det analytiska sättet utgår man från helheten och arbetar med delarna. 

Vid syntes utgår man från delarna för att få en helhet. Både analys och syntes bör användas i 

undervisningen. När eleven behöver utveckla sin taluppfattning och vid arbetet med 

tiokamraterna bör analysmetoden vara dominerad. I dagens läge har analysmetoden blivit 

populär, men det är viktigt att tänka på att de båda metoderna måste finnas med i 

undervisningen. Alla behöver klara av att lösa uppgifter med både analytisk och syntetisk 

karaktär för att klara vårt vardagsliv (Olsson, 2000).  

 

2.5 Laborativt materiel 

Många författare till litteratur i matematikdidaktik förespråkar laborativt materiel. Ljungblad 

(2001) talar om att laborativt materiel är framtaget av vuxna som ser helheten i matematiken. 

När man har denna förståelse kan laborativt materiel ersätta delarna i matematiken. För en del 

barn kan det vara svårt att förstå att t.ex., klossar kan representera något matematiskt. De ser 

materielen precis som det är, inte att det ska representera något. För den skull anser hon inte 

att laborativ materiel ska uteslutas, tvärtom.  Hon vill förmedla att vissa barn behöver ett 

mycket strukturerat materiel för att de ska kunna skapa talföreställningar. Har barnet svårt att 

”se” matematiken bör alla sinnen medverka vid lärandet menar Ljungblad. Hon menar att 

enskilda samtal med eleven är viktigt för att förstå varandras tankar. Ljungblad beskriver hur 

elev och lärare kan arbeta med talet fem. Först med klossar, sedan för att förtydliga det 

matematiska tänkandet tar man fram samma antal stolar. Elev och lärare samtalar om hur 

många som kan sitta på de tomma stolarna, om eleven sätter sig på en, hur många stolar är då 

tomma? Om både elev och lärare sätter sig på varsin stol, hur många tomma platser är då 

kvar? De återkopplar till klossarna, samtalar om att det är samma sak som de har gjort med 

dem. För att få uppleva med smaken rekommenderar hon att få smaka på något surt eller salt 

som ger en stark känsla. Ta fram fem godisbitar, ät upp två hur många finns kvar? Hon menar 

att det är viktigt att öka kraften i den laborativa materielen med hjälp av att använda alla 

sinnen. Det är viktigt att samtala om händelserna, för att eleven ska se ett matematiskt 

sammanhang. Symbolerna kommer in som en naturlig del i processen. Detta är viktigt för att 

eleven ska kunna se sambandet mellan händelserna som de upplevt och matematisk skrift. 
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Ett naturligt hjälpmedel vi har är våra fingrar, ändå är det lite tabubelagt med att räkna på 

fingrarna. Neuman (1989) har funderat över sin och andras motvilja till att använda detta 

hjälpmedel. Hon reflekterar över varför vi ersätter fingrarna med så mycket andra konkreta 

materiel när vi har en naturlig talrad som vi både kan uppleva visuellt och känna med vår 

känsel. Neuman menar att våra fingrar är ett effektivt hjälpmedel i den inledande 

antalsuppfattningen. Eleverna har även en god förmåga att upptäcka egna strategier hur man 

kan använda sina fingrar i det matematiska tänkandet. Vad hon dock vill understryka är att det 

inte bör fortsätta och bli en vana när talkamraterna är automatiserade. 

 

 

3 Metod 
Den undersökningsmetod vi använt är kvalitativ. En kvalitativ undersökning kännetecknas av 

att resultatet kommer från verbala formuleringar, talade eller skrivna. Den kvalitativa metoden 

skiljer sig från den kvantitativa undersökningsformen som mäter resultat. (Backman 1998). 

Metoden består av enkät ( bilaga 2) till pedagoger och en elevstudie (bilaga 3) Enkäten ska 

lämnas till tolv pedagoger. I enkäten får pedagogerna beskriva hur de arbetar för att ge en god 

förståelse för tiokamraterna och tiotalsövergången. De får också beskriva eventuella 

svårigheter som de kan möta i lärandet. Vi ska även observera och intervjua åtta elever i 

skolår 2 när de enskilt löser uppgifter som handlar om förståelsen för tiokamraterna och 

tiotalsövergången. De uppgifter eleverna får lösa har vi själva utarbetat. Eleverna får lösa 

uppgifter med tillgång till konkret materiel och uppgifter utan tillgång till konkret materiel. Vi 

vill få fram hur eleverna klarar att lösa uppgifterna vid olika förutsättningar.  

 

 

3.1 Urval  

De pedagoger som har besvarat våra enkäter har vi sedan tidigare kännedom om. Enligt Trost 

(1994) kan man få en högre svarsfrekvens på enkäter och intervjuer om undersökningen gäller 

speciella grupper. Vi har även valt ut dem därför att de representerar ett varierat urval då det 

gäller ålder, verksamma år i yrket, utbildningar och erfarenheter. Pedagogerna arbetar i skolor 

med olika karaktär, vad det gäller storlek, arbetssätt och elevers bakgrund och uppväxtvillkor. 

Pedagogerna arbetar på fyra olika skolor. Dels i de områden där vi själva arbetar och dels i 

området där vi bor. Tre av dessa skolor ligger i en mellanstor kommun i mellersta Sverige. 

Två av skolorna har många elever med svenska som andraspråk, i den tredje skolan finns bara 
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ett fåtal elever med annat modersmål. I dessa områden finns både villor och hyreshus. Den 

fjärde skolan är en liten landsortsskola i mellersta Sverige, med förskoleklass till skolår 6. Här 

finns enbart elever som har svenska som förstaspråk. I detta område finns endast villor. En av 

de skolor som ligger i den mellanstora kommunen arbetar med åldershomogena grupper, 

skolår 1-6. De andra skolorna i kommunen är F-9 skolor. De arbetar åldersintegrerat till viss 

del. 

 

De pedagoger vi valt att lämna enkäten till har varierande yrkesverksamma år. Vi tycker det 

är intressant att få veta hur tankarna kring lärandet rör sig hos de nyutbildade och de med flera 

års erfarenhet. På det här sätet blir den äldre och den nyare utbildningen representerad bland 

pedagogerna som svarat på enkäten. Övervägande av dem som besvarat enkäten är kvinnor, 

endast en av dem är man. Två av dessa pedagoger har även Montessoriutbildning. En av 

pedagogerna är utbildad specialpedagog. 

 

De elever som vi har observerat och intervjuat kommer från två skolor. Dessa skolor är även 

representerade bland lärarna i undersökningen. Den ena skolan ligger i en mellanstor kommun 

och den andra skolan är en landsortsskola. Lärarna som arbetar på skolorna har hjälpt oss att 

välja de elever som har medverkat i vår studie. Eftersom vi idag lever i ett mångkulturellt 

samhälle, har vi valt att studera både elever med svenska som första och andraspråk. Eleverna 

i vår undersökning har lika fördelning när det gäller språk och kön. Alla eleverna går i skolår  

2. 

 

 

3.2 Genomförande 

Innan vi lämnade ut vår enkät tillfrågade vi några av lärarna om de ville hjälpa oss med vår 

undersökning. Innan utlämnandet av den riktiga enkäten lämnade vi ut några testenkäter som 

Ejvegård (2003) rekommenderar. Enkäterna innehåller endast sex frågor vilket vi anser vara 

tillräckligt och relevanta för vårt syfte. Ejvegård (2003) rekommenderar att enkäten inte 

innehåller för många frågor, responsen blir större när enkäten är hanterbar. Testenkäten visade 

att vi fick svar utifrån vårt syfte därför kunde vi gå vidare i vårt arbete. Vid utlämnandet av 

enkäterna var tillvägagångssättet lite olika på skolorna. Dels lämnade vi enkäter personligen 

till pedagoger och dels var det lärare som lämnade enkäten vidare till sina kollegor. 

Respondenterna fick ca två veckor på sig att besvara enkäten, vi hämtade sedan själva 
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enkäterna på skolorna. Enkäterna är helt anonyma, inga personuppgifter förekommer. Vi 

lämnade ut tolv stycken enkäter och fick in elva stycken. 

 
Vid genomförandet av elevundersökningarna har vi först gjort en skriftlig eller muntlig 

förfrågan till föräldrarna. Den skriftliga förfrågan har delats ut av läraren och sedan har vi 

genomfört undersökningen på de elever vars intyg kommit tillbaka (bilaga 4). När vi 

genomförde elevundersökningen satt vi i ett lugnt rum med en elev åt gången. Vi inledde 

undersökningen genom att prata lite allmänt, presentera oss och berätta för eleven vad vi 

skulle använda deras svar till. Eleven satt mittemot oss och vi använde både muntliga och 

skriftliga uppgifter. När eleverna löste de första uppgifterna hade de inte tillgång till konkret 

materiel, vid lösning av de sista uppgifterna fanns konkret materiel att tillgå. Konkret materiel 

som fanns att tillgå var pengar, pärlor, centimomateriel, Montessoris räknepärlor, plastkuber 

(ental och hopsatta i tiotal) och fingrarna. Återkommande under undersökningstillfället 

frågade vi hur eleven tänkte när han/hon löste uppgiften. Deras lösningsstrategier antecknades 

ner. När alla uppgifter var genomförda tackade vi eleven för hjälpen. 

 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser pålitlighet hos uppmätta värden i ett experiment, vilket bekräftas genom att 

detta upprepas med likartat resultat. Validitet avser förmåga hos test att mäta vad det är avsett 

att mäta (Svenska ordboken 1999). Reliabiliteten på vår enkätundersökning anser vi vara god 

eftersom svaren håller sig inom vissa mönster. Fler av lärarna svarar på liknande sätt. 

Validiteten på elevundersökningen tycker vi är stor. Frågorna har gett svar på det vi vill veta, 

när det gäller kunskap och lärande i vårt forskningsområde. Trots att våra 

undersökningsgrupper inte är så stora tror vi de är representativa för en större population. 

Spännvidden på både pedagoger och elever har varit bred så det är därför vi drar denna 

slutsats. Vi har valt att använda ett icke slumpmässigt urval. Till de icke slumpmässiga 

urvalen hör vad som kallas kvoturval, bekvämlighetsurval och strategiska urval. Med 

kvoturval menas att man får ett urval av människor som är representativt för populationen i 

bestämda avseenden t.ex. är det vanligt att man vill ha ett representativt urval när det gäller 

ålder och kön. Bekvämlighetsurval innebär att man väljer personer som anses vara lämpliga 

till urvalet. Strategiska urval användes mest vid kvalitativa studier då man vill ha varierade 

svar från dem som svarar på enkäter eller blir intervjuade (Trost, 1994). Vårt urval stämmer 
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väl överens med kriterierna för icke slumpmässiga urval. Vi anser att vi har ett brett urval då 

det gäller ålder, yrkesverksamma år, utbildning och erfarenheter. Vad vi dock saknar är ett 

representativt urval då det gäller kön av de pedagoger som vi lämnat enkäter till. Vi anser att 

vi har ett brett urval av eleverna då det gäller både kön och uppväxtvillkor. 

 

 

4 Resultat 
Resultatet av lärarenkäten och elevstudien redovisas i en löpande text. Texten sammanfattar 

vad lärare och elever svarat. Är det någon som har en avvikande åsikt, kommenteras det i 

resultatet. Enkäterna lämnades till tolv pedagoger och elva enkäter blev besvarade. Bortfallet 

var således en enkät. 

 

 

4.1 Hur pedagoger arbetar med tiokamraterna 

I vår enkätundersökning fick vi många tydliga beskrivningar på hur pedagoger och elever 

arbetar med tiokamraterna. Vid introduktion av tiokamraterna visas att två tal är kompisar och 

tillsammans blir de tio. En av pedagogerna skriver; för att lära sig tiokamraterna behöver 

eleverna många uttryck. Det framkom från alla respondenter att det användes mycket 

laborativt materiel. Pedagogerna menar att det underlättar för elevernas lärande om de visar 

med konkret materiel. De beskriver det materiel som används; naturmateriel, fingrarna (en av 

pedagogerna ville att eleverna skulle undvika att använda sig av fingrarna), pärlor, kortlek, 

spel, talblock, centimomaterial. Eleverna får ett tal och ska försöka hitta sin tiokamrat. Även 

gömmalekar förekommer i lärandet. Pedagogen berättar att det finns tio stenar, visar två i 

handen, hur många är gömda? Eleverna gör armband av tio pärlor, med pärlorna kan de själva 

laborera och dela upp antalet pärlor i två delar. Eleverna syr, ritar, de använder sig av 

fingerramsor och sånger. En pedagog talar varmt om Anna Kruse som redan 1909 

introducerade metoder som anses vara lika aktuell idag som då. 

  

På en av skolorna använder de spöken som eleverna gör själva av stora vita bönor. Spökena 

bor i ett ritat slott. Eleverna kan laborera själva eller med varandra, hur många spöken är det i 

slottet? Hur många spöken är ute och spökar? Samma skola använder sig av en materiel som 

de kallar Sluka. Det är en materiel där eleverna arbetar kring alla talkamraterna, fast med 
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subtraktion. Materielen går ut på att ett djur, äter upp något som de tycker om. Eleverna 

laborerar själva på en remsa t.ex. hur många morötter äter djuret? Hur många blir kvar?   

 

Några pedagoger skriver att pengar är ett känt och användbart material för eleverna. De kan 

växla en tia, leka affär. Eleven ska handla för en tia, vad kan det kosta? Vad får jag tillbaka? 

En av pedagogerna förklarar att eleverna får analysera och bygga upp sin taluppfattning av 

talet tio. Hon lyssnar och analyserar hur barnen tänker och försöker utveckla och lära ut 

effektiva sätt att tänka när de fastnar i dåliga strategier. Flera av respondenterna lägger stor 

vikt vid att tiokamraterna blir riktigt befästa och automatiserade. Några pedagoger tycker att 

det är viktigt att man parallellt arbetar med subtraktion. Subtraktion upplevs ofta som svårare 

för eleverna. En pedagog menar att tiokamraterna måste vara riktigt befästa innan eleven kan 

gå vidare i matematiken, eftersom de är grunden i den fortsatta matematiken. Hon tror att vi 

alltid har för bråttom vidare. 

 

 

4.2 Svårigheter som kan uppstå i arbetet med tiokamraterna 
Utifrån svaren i lärarenkäterna har vi kommit fram följande resultat. En svårighet som 

pedagogerna kan möta i undervisningen med tiokamraterna kan vara, att eleverna inte har en 

god antalsuppfattning. De räknar mekaniskt ut talet, utan att ha förståelse för talens betydelse. 

De förstår t.ex. inte att lösa tal av denna karaktär  _+ 5 = 9. De förstår inte begrepp som är lika 

med. En enkätsvarare vill belysa språkets betydelse. Det är oerhört viktigt för att förstå 

begrepp som lika med, ökning, minskning etc. En annan enkätsvarare har upptäckt att elever 

som har svårigheter med tiokamraterna ofta vill ramsräkna eller använda fingrarna istället för 

laborativt materiel. Samma person tycker att eleverna ska undvika att räkna på fingrarna. När 

talkamraterna inte är automatiserade, är det viktigt att ta reda på hur eleven tänker menar en 

pedagog. Då kan pedagogen leda in eleven i en bra tankemodell. Pedagogen tror att om eleven 

har svårigheter med tiokamraterna beror det på att hon/han inte kan dela upp talen. Några av 

de svarande i enkäten vill även påvisa att det är viktigt att man inte glömmer de andra 

talkamraterna. Eleverna bör börja med att arbeta med femkamraterna, sedan kommer de andra 

av bara farten. En del elever har svårt att se att tiokamraterna även kan användas till större tal 

2+8=10, 20+80=100, 1+9=10, 51+9=60. De som svarade på enkäten anser att man har stor 

användning av att tiokamraterna är automatiserade. Eleverna har stor nytta av det när de ska 

arbeta med högre tal. Det gäller bara att träna så att de sitter där, tycker en pedagog. 
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Pedagogen menar att har eleven svårt, gäller det att hitta ett sätt som just den eleven kan 

använda. Denna person tycker också att det är svårare för barnet när det bara används siffror. 

En av enkätsvararna skriver att helt krasst kan en svårighet vara att pedagogen själv ger upp. 

Pedagogen måste ha en uppsjö med idéer för att ge barnet en chans att förstå. 

 

4.3 Hur pedagoger arbetar med tiotalsövergången 

När det gäller arbetet med tiotalsövergången kan vi tolka av enkätsvaren att eleverna har hjälp 

av att kunna tiokamraterna. Både när det gäller addition och subtraktion. De behöver också 

förstå innebörden av tiotal. Pedagogerna beskriver att de i lärandet av tiokamraterna använder 

sig mycket av laborativt materiel, för att eleverna ska se hur systemet är uppbyggt. Laborativt 

material som används är, kulram, pengar, spel, centimomateriel, cuisenairestavar, 

räknebrädor, tärning, miniräknare och naturmateriel. En av enkätsvararna föredrar 

Montessorimaterial. Personen tycker att det är ett bra strukturerat material och en god hjälp 

vid inlärningen. Ett av Montessorimaterialen är uppbyggt av pärlor, det finns enkla, tiostav, 

hundraplatta och en lång tusenkedja. En pedagog menar att eleverna måste arbeta laborativt 

först, för att sedan kunna förstå det abstrakt. 

 

 En av pedagogerna menar att det är viktigt att eleverna kan se inre bilder. För att det ska vara 

möjligt behövs förutom laborativt materiel, samtal och att eleven får möjlighet att rita och 

skriva egna räknesagor. Några av enkätsvararna skriver om betydelsen av att vara säker på 

talraden för att kunna tiotalsövergången. Vad kommer före 59? Vad kommer efter 70? De 

framhåller tallinjen för att få en inre bild. 

 

Genom enkäten kan vi tolka att det presenteras olika lösningsstrategier i undervisningen. När 

pedagogerna arbetar med addition vid tiotalsövergång, lär de ut att eleverna först ska bygga 

upp till närmaste tiotal. Efter det lägga till resten t.ex. 7+8= 7+3+5= 10+5=15. Det kan också 

vara att tänka dubbelt, t.ex. 7+8 = 7+7+1=14+1=15. En annan lösningsstrategi kan vara att det 

är lättare att börja med det största talet. T.ex. 4+9=13  9+4=13. 

Vid subtraktion använder pedagogerna sig av samma metoder som vid addition. Först ta bort 

till närmaste tiotal och sedan resten t.ex. 22-4=18   22-2-2=18.  

 

De flesta pedagoger vi lämnat enkäter till, använder sig ofta av pengar när de arbetar både 

med tiokamrater och tiotalsövergången. De är ett känt materiel för eleverna och de har själva 
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nytta av det i vardagslivet. Det är lätt och kul att använda sig av pengar, eleverna kan handla, 

växla m.m.  

 

4.4 Svårigheter som kan uppstå i arbetet med tiotalsövergången 

Här följer resultat utifrån lärarenkäten. En svårighet som många av de tillfrågade pedagogerna 

nämner, är att eleverna inte har klart för sig betydelsen av ental och tiotal. Osäkerhet på 

talraden är också en svårighet som förekommer. Eleverna vet då inte vilket tiotal som de ska 

växla till. Tiokamraterna måste vara befästa för att förstå hur man bygger upp till tio. Eleven 

måste kunna uppdelning av talen för att se vad som blir kvar. En pedagog skriver; Växlingen 

till helt tiotal kan vara svårt. Det är många bollar i luften, när det ska byggas upp eller tas bort 

till närmaste tiotal. Vissa elever klarar inte av att bygga till helt tiotal eller att ta bort till helt 

tiotal. Det är då vanligt förekommande att eleverna ramsräknar. Ramsräkning kan leda till fel 

svar. T.ex. 8+4, eleven börjar med talet 8 och räknar fyra steg framåt, istället för att börja med 

talet nio. Det gäller också när de ska räkna baklänges. Eleven väljer fel tal att börja 

ramsräkningen med och hamnar ett steg fel i svaret. Att räkna baklänges anser många barn är 

svårt enligt våra respondenter. 

 

Många pedagoger förespråkar pengar som hjälpmedel. Alla barn har någon gång varit i 

kontakt med pengar och det blir naturligt när de ska växla. Det kan även ha en del nackdelar 

har en pedagog noterat. T.ex. en flicka skulle räkna ut 70-8. Hon tog fram sju tior, kom på att 

hon skulle byta ut en tia mot tio enkronor. Hon gjorde detta men glömde att hon lämnat bort 

en tia och fått tio enkronor. Hon trodde att hon hade 80 kronor. Tog bort åtta kronor och 

trodde att hon hade 72 kronor kvar. Hon blev väldigt fundersam för hon visste att tiorna varit 

70 kronor från början och sedan fick hon tio kronor till. Hon fick mer pengar kvar än hon 

hade från början, hm! 

 

Det är ett problem för eleven innan han/hon finner och förstår en lösningsstrategi som passar. 

Eleverna behöver ha ”inre bilder” av det som sker för att förstå systemet av tiotalsövergången. 

Även här påpekar en pedagog att helt krasst är det en svårighet om pedagogen själv ger upp. 

När det gäller tiotalsövergången måste pedagogen ha en uppsjö med idéer. Alla elever måste 

få en chans att förstå. 

 

 

· 18



 

4.5 Resultatet av elevernas arbete med tiokamraterna 

Vid elevstudien använde vi oss av ett materiel som vi utformat utifrån vårt syfte. Materielet 

innefattar några intervjufrågor och uppgifter som eleverna fått lösa. Vi frågade eleverna vad 

de visste om tiokamraterna. Svar vi fick var: 

– Det ska bli tio 

– Något ska bli tio 

– 5+5  20-10  

– Det är plus 

– Kompis med tio 

– Tiokompis blir tio  

– Plus med tal 

– Man ska räkna vad som fattas till tio 

– Det är matte, plus, udda och jämt 

– 5+5 och 8+2 och så där 

– Jag vet massor, det blir tio tillsammans 

Alla de elever som vi studerade hade något svar på vad tiokamraterna är. Eleverna höll sig till 

ämnet och svaren var relevanta till frågan. 

 

Vi fortsatte att säga ett tal och eleven skulle säga tiokamraten till talet. Eleverna hade inget 

materiel som de kunde ta hjälp av. Det visade sig att alla eleverna kunde avlägga ett svar. De 

flesta svarade relativt fort. Några elever tänkte en stund men kom alltid fram till ett svar. 

Hälften av eleverna använde sig av fingrarna. Det var inte så att de räknade tydligt med 

fingrarna, utan det hjälpmedlet var lite mer diskret. När vi frågade hur de tänkte var svaren 

väldigt likartade.  

– Det är det som fattas till tio 

– Jag räknade plus till tio 

 

Eleverna fick göra samma uppgifter fast nu med materiel att tillgå. Det visade sig att endast en 

av eleverna ville använda sig av materielen. Detta skedde endast vid några tillfällen.  

– Vi kan ändå, det finns i huvudet. Är ett sammanfattande svar för hur de uttryckte sig. 

 

 

· 19



 

4.6 Resultatet av elevernas arbete med tiotalsövergången 

Vi hade skriftliga räkneuppgifter som eleverna fick lösa. Uppgifterna behandlade 

tiotalsövergången. I första skedet hade eleverna inget materiel att tillgå. En övervägande 

strategi som vi märkte att eleverna använde sig av, var att tänka upp till närmaste tiotal och 

sedan lägga till resten. En elev tänkte vid 41+9 ner till närmaste tiotal. Hon tänkte på följande 

sätt 40+9+1. En elev bytte plats på entalen ( tog det största först), t.ex. 41+9 blev 49+1. En 

elev räknade uppåt på fingrarna på alla uppgifter. Hälften av eleverna tänkte på tiokamraterna. 

Vid t.ex. 12+8, 2+8 är 10 och så blir det tio till och då blir det 20. Det vi märkte var att det var 

svårt att formulera med ord, vad det var som hände när det byttes tiotal. Det förekom också att 

några elever tänkte dubbelt och lade till resten. T.ex. 10+12  10+10 +2. Två elever hade 

samma lösningsstrategi när de löste uppgifterna. Resten av eleverna använde sig av olika 

lösningsstrategier beroende på uppgiftens utformning. Vi uppmärksammade att eleverna hade 

svårt att förklara hur de tänkte, när räknandet var automatiserat.  

– Det bara blir så, var vanligt förekommande svar vi fick när vi frågade hur de tänkte. 

 

Vid nästa del, fick de använda sig av materiel. De flesta av eleverna hade tidigare löst 

uppgifterna utan materiel. De hade sina lösningsstrategier i sin inre bild. Även i detta moment 

var materielet inte motiverat att använda, när de klarade att lösa uppgifterna utan dess hjälp. 

 

Några av eleverna som hade lite svårigheter med att lösa uppgifterna, använde sig av 

materielet som ett komplement. Det var pengar, pärlor, plastkuber och centimomateriel som 

användes. När de använde pengar blev det tydligt för dem hur talet var uppbyggt.  

 

Avslutningsvis fick eleverna lösa fyra stycken lästal som innefattade uppgifter med 

tiokamraterna och tiotalsövergången. Eleverna hade materiel att tillgå. Eleverna visste direkt 

om de skulle använda sig av addition eller subtraktion även om inte alltid svaret blev korrekt. 

Eleverna drog inte någon automatisk slutsats att det handlade om tiokamraterna. 

Uppgift 1: Pelle har 10 kr. Han köper en klubba för 4 kr. Hur mycket får han kvar? 

Alla elever tänkte subtraktion, ingen tänkte att de kunde tänka upp till 10. Fyra av eleverna 

använde sig av fingrarna. En elev använde sig av pengar 

Uppgift 2: Ali köper en penna för 5 kr och en bok för 7 kr. Hur mycket kostar det 

tillsammans? 

En elev tänkte 5+5 och 2 till, en annan elev tänkte 7+7=14  7+6=13  7+5=12, två elever 

räknade på fingrarna, resten av eleverna såg svaret direkt. 
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Uppgift 3: Stina får handla två saker för sin guldtia. Hur mycket kan sakerna kosta? 

En elev svarade 12 kr, hon tänkte 2+guldtian, tre elever svarade 5 kr styck, resterande elever 

hade olika uppdelningar av tiokronan 

 

Uppgift 4: Mira köper en tröja för 35 kr och ett halsband för 12 kr. Hur mycket blir det 

tillsammans? 

En elev svarade 26 kr, kunde inte förklara varför, det bara blir så blev svaret. En av eleverna 

delade upp 12, 5+5+2 sedan tänkte eleven 40, 45 +2. En annan elev tog 35+10, sedan lade 

eleven till 2. Positionssystemet tog en av eleverna hjälp av. Eleven tänkte 30+10=40 5+2=7 

40+7=47. Två av eleverna använde sig av fingrarna, resten räknade ut talet direkt. 

 

4.7 Elevernas tankar om lärande  

Vi frågade eleverna hur de tyckte att det var lättast att lära sig matematik. Det var en fråga 

som de hade lite svårt att besvara. Vi fick ställa följdfrågor. Följfrågorna var om de tyckte att 

det var lättast att lära sig själva, eller när läraren berättade och visade med materiel hur de kan 

göra. De flesta eleverna tyckte de lärde sig lättast när läraren berättade och visade för dem. 

Två av eleverna svarade att de tyckte det var lättast att läsa och lära sig själv. En av eleverna 

svarade att sjunga och rabbla tabeller var roligt och bra. 
Jag skulle lära mig 100·100, jag visste att 100·10 är 1000. Då tänkte jag 10 till, 10 000. Då frågade jag fröken 

och det var rätt. Då hade jag lärt mig. 
                                                                                                                               ( Sagt av elev i undersökningen) 

Det här citatet redovisas för att det ger en bild av hur barnet tänker. 

 

 

5 Analys 

5.1 Hur elever och lärare arbetar med tiokamraterna och tiotalsövergången 

Pedagogerna som deltog i enkätundersökningen förespråkade laborativt materiel. De anser att 

det är viktigt att eleverna får arbeta med konkret materiel, tills de förstår momentet abstrakt. 

Vi observerade vid elevstudien att eleverna gärna använde sig av laborativt materiel när de 

var osäkra på uppgiftens svar. Kunde eleverna svaret och var säkra på det, var de laborativa 

materielen inte alls intressanta att använda. Undersökande arbetssätt förespråkas av Malmer 

(1990, 2002), Maria Montessori, Malmer (1990) Høines (2002) och Ljungblad (2001). 

Malmer betonar dock att den laborativa undervisningen ska sättas in i meningsfulla och 
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genomtänkta sammanhang. Det vi fick fram efter att ha studerat enkätsvaren var att 

pedagogerna valde aktiviteter och materiel som de ansåg var lämpliga för arbete med 

tiokamraterna och tiotalsövergången. Flera av enkätsvararna tyckte att pengar var lämpligt att 

arbeta med både när det gällde tiokamrater och tiotalsövergången. De menade att merparten 

av eleverna har egna erfarenheter av pengar och vad de används till. På så sätt blir den 

laborativa undervisningen meningsfull. 

 

Høines (2002) menar att leken bör få stor plats i undervisningen. Mycket av det som 

pedagogerna beskriver handlar om lek. Laborativa övningar kan uppfattas som ett lekande 

inlärningssätt. Enkätsvararna har berättat om lekar där eleverna ska leta efter sin tiokamrat. 

Ett annat lekande inlärningssätt är när eleverna laborerar med hur många spöken som är 

hemma eller ute och spökar. Även spel som eleverna använder i lärandet är lustbetonande och 

kan betraktas som lek. Høines menar även att andra uttrycksmedel som rita, skriva och 

använda sig av språket har stor betydelse. Även de uttrycksmedlen använder de sig av i 

klasserna enligt enkätundersökningen. Skolverket (2001) belyser i sin rapport Lusten att lära, 

förståelsens betydelse för lusten att lära. En av svararna betonar att vi som pedagoger måste 

ha en uppsjö med idéer för att kunna bemöta alla elevers individuella behov. Det är i 

förlängningen mycket viktigt för att eleverna inte ska tappa lusten att lära.  

 

Vi har i vår undersökning märkt att det arbetas mest analytiskt när det gäller tiokamraterna. 

Det arbetssättet stämmer väl överens med Olssons (2000) tankar om vad som lämpar sig bäst. 

När eleverna behöver utveckla sin taluppfattning och vid arbetet med tiokamraterna. Vid 

arbetet kring tiotalsövergången är både analys och syntes representerat men vi ser en 

dominans från det syntetiska arbetssättet. En av enkätsvararna föredrar att arbeta med 

Montessorimaterial eftersom hon tycker det är bra och strukturerat. Ljungblad (2001) 

beskriver att det för en del barn kan vara svårt att se att t.ex. klossar kan representera något 

matematiskt. Hon menar för den skull inte att plockmateriel ska uteslutas men för en del 

elever behöver det vara mycket strukturerat. Materielen behöver ha struktur för att eleverna 

ska kunna skapa talföreställningar. Det är viktigt för eleverna att de kan se ”inre bilder” av det 

matematiska menar en av pedagogerna i undersökningen, därför behövs flera uttryckssätt. 

Ljungblad betonar även vikten av att alla sinnen är delaktiga i lärandet. Det är ingen av de 

svarande i enkätundersökningen som beskriver några övningar där lukt eller smak användes, 

trots att de skriver att alla sinnen är viktiga. Vi vill i det här sammanhanget hänvisa till 

Boström och Hällströms teorier (1993) om individers olika inlärningsstilar. Vi är alla 
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individer som lär på olika sätt och det måste respekteras för att elever ska kunna lära efter sina 

förutsättningar. Även styrdokumenten talar för varierade undervisningsformer (Lpo 94). 

 

Ur enkätsvaren kunde vi tolka att det är viktigt att arbeta med alla talkamraterna inom 

talområdet 1-10. Något som även Neuman (1989) instämmer i. Neuman anser att det 

underlättar senare när de ska arbeta med tiotalsövergången. 

 

Flera av eleverna använde fingrarna när de löste uppgifterna. Det hjälpmedlet anser Neuman 

(1989) vara effektivt i den inledande antalsuppfattningen, men det bör inte bli en vana att ta 

till den hjälpen. Eleverna tar det materiel som de känner igen från sin egen undervisning fast 

det finns andra materiel att tillgå. Vi reflekterade över att eleverna gärna använde sig av 

pengar. Det är för eleverna ett känt materiel och finns i de flesta klassrum. 

 

 

5.2 Svårigheter som kan uppstå i lärandet 

Utifrån enkätsvaren kan vi tolka svårigheter som kan förekomma i arbetet med tiokamraterna 

och tiotalsövergången, bl.a. att eleverna har brister i sin taluppfattning. Eleverna har inte 

förståelsen för talens betydelse och storlek och de känner inte till talens ”grannar”. Förståelse 

för tals betydelse och storlek är något som Emanuelsson och Emanuelsson (1997) och Malmer 

(2002) förespråkar för en god taluppfattning. Lärarna tar även upp ramsräkning som en 

svårighet. Eleverna börjar med fel tal när de ska addera eller subtrahera och hamnar på fel 

svar. En annan svårighet som förekommer är att eleverna räknar fortare än de hinner peka på 

föremålen. På det sättet får de fel antal. Ramsräkning är ett av momenten som Malmer (2002) 

tar upp för en god taluppfattning. 

 

 

5.3 Lösningsstrategier 

Strategier som eleverna använde när de löste uppgifter med addition var att tänka upp till 

närmaste tiotal och lägga till resten. Det förekom även att de tänkte ner till närmaste tiotal om 

det lämpade sig bättre, t.ex. 41+9 eleven tänkte 40+10. Eleven var medveten om att det 

behövdes läggas på ett ental när det tidigare tagits bort ett. Ännu en lösningsstrategi vi fann i 

studien var att ta största entalet först, t.ex. 41+9 blev 49+1. Vi observerade att eleverna 
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omsatte sina kunskaper om tiokamraterna till de högre talen. Några av eleverna använde 

strategin att de dubblade talet först och lade till resten. De lösningsstrategier som eleverna 

använde sig av, stämde väl överens med vad lärarna tog upp i enkäten. Det förekom även att 

elever delade upp talet i lämpliga delar för att göra uträkningen enklare. Neuman (1989) anser 

att det underlättar för eleverna om de kan del-del-helhetsrelationer inom de första tio heltalen. 

 

 

6 Diskussion och slutsatser 
Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur lärare arbetar för att eleverna ska befästa begreppen 

tiokamrater och tiotalsövergången. Vi har genom en enkätundersökning, fått ta del av hur 

pedagoger arbetar för att eleverna ska befästa begreppen tiokamrater och tiotalsövergången.  

Det handlar mycket om att få arbeta praktiskt och uppleva med våra sinnen. Det här 

arbetssättet stämmer väl överens med vad vi läst och refererat till i litteraturen. Här nämner vi 

Malmer (1990) och Johnsen Høines (2002) som varmt förespråkar ett praktiskt och laborativt 

arbetssätt. Genom elevobservationerna och intervjuerna har vi fått en god bild av vilken 

förståelse eleverna har om tiokamraterna och tiotalsövergången. Alla elever i studien hade en 

klar förståelse för tiokamraterna. Vi upptäckte även att när tiokamraterna är automatiserade 

fungerar räkning med större tal utan problem. Eleverna använder sig då av tiokamraterna när 

de arbetar med tiotalsövergången. Det bekräftar våra tankar om att tiokamraterna har en viktig 

del i matematiken. Vid elevundersökningen jämförde vi elever med svenska som första språk 

och elever med svenska som andra språk. Här fann vi ingen skillnad mellan eleverna, de hade 

samma förståelse för orden och begreppen. Vi tycker det är positivt att begreppen är befästa 

hos alla elever oberoende vilken bakgrund de kommer ifrån. Naturligtvis kan vi inte dra några 

generella slutsatser av andraspråkselevers kunskaper utifrån denna undersökning. 

Undersökningsgruppen var liten och alla eleverna var födda i Sverige. 

 

I studien med eleverna frågade vi dem, hur de tror de bäst tar till sig kunskap. Här svarade de 

flesta eleverna att de lärde sig bäst när läraren berättade och visade. Några elever svarade att 

de lärde sig bäst själva. Vill de veta något tar de reda på det. Det tycker vi pekar på lust och 

motivation till att lära sig. Det står i styrdokumenten att skolan ska sträva efter att elever ska 

ges trygghet och lust att lära. Elever ska också få känna glädje och tillfredsställelse när de gör 

framsteg. En tanke vi får utifrån det är att lärarna uppmuntrar till elevers egna initiativ och 

följer styrdokumentens rekommendationer.  

· 24



 

 

Frågeställningar utifrån vårt syfte var hur pedagoger arbetar med tiokamraterna och 

tiotalsövergången, samt vilka svårigheter som kan uppstå. Dessa frågor fick vi svar på genom 

att lämna ut en enkät till tolv pedagoger, det var elva som svarade. När det gäller arbetet med 

tiokamraterna och tiotalsövergången skriver alla enkätsvarare att de använder sig av 

laborativa materiel. Pedagogerna visar och låter eleverna konkret uppleva det som ska läras. 

De lägger stor vikt vid att tiokamraterna blir automatiserade och befästa. Eftersom de anser att 

det är viktigt för den fortsatta matematikinlärningen. Svårigheter kan finnas för eleverna när 

det gäller tiokamraterna och tiotalsövergången. Det kan handla om dålig antalsuppfattning 

och att eleven inte har betydelsen av ental och tiotal klart för sig. Svårigheterna kanske kan 

bero på att det gått för fort när eleven ska lära sig. En pedagog i undersökningen underströk 

vikten av att inte gå för fort fram i lärandet. Vi tror det är viktigt att undersöka hela tiden om 

eleven verkligen förstått. Trots att vår undersökning är relativt liten tror vi den kan ge viss 

hjälp till pedagoger som arbetar i skolan. Den visar på hur viktigt det är att tiokamraterna är 

befästa och automatiserade för det fortsatta arbetet i matematiken. När vi tittar på resultatet av 

enkätundersökningen kan vi inte hitta någon skillnad i hur många år pedagogerna arbetat. 

Pedagogerna arbetar ungefär på samma sätt oberoende av år i yrket och utbildning. I vår 

enkätundersökning tog ingen av svararna upp om att integrera matematiken med andra ämnen. 

Det kanske var så att de inte tänkte på det och vi inte heller frågade om det. Eller också är det 

så att lärare inte arbetar på det sättet idag. Det tycker vi i så fall är mycket synd. Vi tror det 

finns mycket att vinna på förståelsen av matematiken om den sätts in i verkliga situationer och 

sammanhang, t.ex. när eleven gör beräkningar i slöjden. Detta är en fundering som väckts hos 

oss och som vi gärna skulle forska vidare om. De som svarat på enkäten har betonat vikten av 

att använda sinnena vid inlärning, ingen har nämnt någon övning där lukt eller smak ingår. 

Dessa tror vi med gott resultat kan användas. Det är fler av författarna till den litteratur vi läst 

och refererat till i bakgrunden som förespråkar användandet av alla våra sinnen vid inlärning. 

T.ex. som Ljungblad (2001) säger att vi måste uppleva matematiken, känna den, lukta och 

smaka på den. 

 

Vid bearbetningen av vårt arbete har vi tänkt på att varken pedagoger eller elever sagt något 

om yttre förhållanden som påverkar lärandet i matematik. Vi skulle kanske ha haft en separat 

fråga om det, eftersom ingen självmant tog upp något om yttre påverkan. En psykisk och 

fysisk tilltalande miljö främjar lärandet enligt Montessori (Malmer 1990). Skolverket (2001) 

betonar att ett gott klassrumsklimat är en förutsättning för att kunna lära. 
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Något som fångat vårt intresse är Anna Kruses arbete. Redan i början av 1900-talet hade hon 

tankar som är aktuella idag. Hon skrev bl.a. att när eleverna kommer till skolan är de inte 

tomma på kunskaper utan har ett gott kunskapsförråd. Hon menade att det var viktigt att ta 

vara på dessa kunskaper (Malmer 1990). Något som förespråkas även i dagens skola. 

 

Vi har genom vårt resultat kommit fram till att vi som pedagoger har en stor och ansvarsfull 

uppgift. När barnen börjar skolan är förväntningarna på skolan oftast stor. De har en iver och 

lust till att lära. Denna lust måste vi ta tillvara och bevara för eleverna. Därför måste det 

finnas lämpligt och varierat utbud av materiel, aktiviteter och miljöer. Vi pedagoger måste ha 

många idéer och stor kunskap för att tillgodose elevers individuella lärande. Vi har insett 

vikten av att redan i förskolan benämna de matematiska begreppen rätt. Det underlättar för 

senare inlärning. Det är också viktigt att arbeta mycket med den inledande taluppfattningen. 

Vilket vi har stor erfarenhet av i vår roll som förskollärare genom praktiskt och konkret 

lärande.  Med det här arbetet har vi fått en god insikt i hur vi ska undervisa våra kommande 

elever för att uppnå bra lärande i matematik. Vi vill arbeta för att främja lusten till ett bra och 

livslångt lärande hos eleverna. 

 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Resultatet fick vi genom muntliga och 

skriftliga frågor i en elevundersökning och en skriftlig enkät som lärare besvarat. Eftersom vi 

genomförde elevundersökningen enskilt med eleven kunde vi skaffa oss en god bild av hur de 

resonerade och kom fram till en lösning. Ett alternativ hade varit att en av oss genomfört 

undersökningen medan den andra observerat situationen för att få en vidare syn. Det hade 

dock kunnat leda till att eleven känt sig iakttagen och blivit osäker i sin roll. Vi har i ett senare 

skede blivit medvetna om att vi inte haft med några uppgifter som behandlar subtraktion. 

Något som vi i efterhand tycker varit intressant att ha med. Vi hade kunnat underlätta 

undersökningen genom att låta eleven göra uppgifterna med material att tillgå hela tiden. Vår 

tanke med att göra uppgifterna två gånger var att observera om elever som hade svårigheter 

att lösa uppgifterna utan material, blev hjälpta av att få använda material. Det var intressant att 

talen eleverna löste hade olika karaktär, räknetal och lästal. I uppgifterna med lästal fick 
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eleverna omsätta sina kunskaper om tiokamraterna och tiotalsövergången till 

vardagshändelser. 

 

De lärare som besvarade enkäten hade lagom tid att fundera och skriva ner sina tankar anser 

vi. Det kan vi konstatera genom de grundliga beskrivningar vi fått av arbetet med tiokamrater 

och tiotalsövergången. En orsak till att vi endast har ett bortfall i enkätundersökningen kan 

vara att vi har kännedom om enkätsvararna. Något som även Trost (1994) ger uttryck för. 

 

Vi har genom elevundersökningen fått en inblick i vilken kunskap åtta elever har om 

tiokamraterna och tiotalsövergången. Vi har även fått kunskap om hur de tänker och vilka 

olika lösningsstrategier de använder. Lärarenkäten har gett oss många bra uppslag och idéer 

hur vi kan arbeta med dessa begrepp i framtiden. 
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                                                                                                                             Bilaga 1 
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                                                                                                                         Bilaga 2 

 
Enkätfrågor:                    
                                           Man    Kvinna  
 
1. Hur många år har du arbetat som lärare? 
 
 
 
2. I vilken årskurs arbetar du nu? 
 
 
 
4. På vilket sätt arbetar du med 10-kamraterna? 

 

 

 

 

 

 

5. På vilket sätt arbetar du med tiotalsövergången?               

     
 
 
 
 
 
 
6. Vilka svårigheter kan uppstå hos eleverna när de arbetar med  
     10-kamraterna? 
 
 
 
 
 
7. Vilka svårigheter kan uppstå hos elever när de arbetar med     
     tiotalsövergången? 
 

· 



 

 

                                                                                                                                      Bilaga 3 

 
Elevundersökning 

 
Vad heter du?  
 
Hur gammal är du? 
 
Vilket ämne tycker du är roligast i skolan? 
 
Hur tycker du att du lättast lär dig matematik? 
 
Vad vet du om tio-kamraterna? 
 

 
 

Vilken tio-kamrat har talet? 
 

8 __        5 __         4 __         3 __      9 __        
 

7 __        6 __         2 __         1 __ 
 
 

 Muntligt utan materiel att tillgå. 
Kommentarer: 

 
 
 

· 



 

 
 

Tiotalsövergång utan materiel att tillgå 

Räkna talen 
 

9+3=__          39+3=__          19+3=__ 
 
 

15+6=__          27+3=__        58+4=__ 
 
 

41+9=__          12+8=__        36+4=__ 
 
 

22+8=__          15+7=__      10+12=__ 
 
 
 
 
 
 

· 



 

 
Vilken tio-kamrat har talet? 

 
1__          6__         2__         7__         9__ 

 
4__         8__         5__         3__ 

 
 
 

Muntligt med materiel att tillgå. 
Kommentarer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· 



 

 
Tiotalsövergång med materiel att tillgå 

Räkna talen 
 

9+3=__          39+3=__          19+3=__ 
 
 

15+6=__          27+3=__        58+4=__ 
 
 

41+9=__          12+8=__        36+4=__ 
 
 

22+8=__          15+7=__      10+12=__ 
 
 
 
 
 
 
 

 

· 



 

1. Pelle har 10 kr. Han köper en klubba för 4 kr. Hur mycket  

   får Pelle kvar? 
 
 
 
 
 
2. Ali köper en penna för 5 kr och en bok för 7 kr. Hur  
    mycket kostar det tillsammans? 
 
 
 
 
 
3. Stina får handla två saker för sin guldtia. Hur mycket kan  
    sakerna kosta? 
 
 
 
 
 
4. Mira köper en tröja för 35 kr och ett halsband för 12 kr.  
    Hur mycket blir det tillsammans? 
 
 
 
 

· 



 

                                                                                                                                 

Bilaga 4 
 
 

Hej! 
 

Vi heter Anne-Sofie Gustavsson och Gunilla Holmgren Kind, vi studerar till 
lärare på Växjö universitet. Vi gör nu ett examensarbete där vi ska studera 
elevers förståelse för tiokamraterna och tiotalsövergången i skolår 2. För att 
kunna göra detta arbete behöver vi observera elever när de löser uppgifter som 
handlar om detta. Vi vill därför fråga om vi får observera ditt barn när han/hon 
löser några uppgifter om tiokamraterna och tiotalsövergången. Eleverna 
behandlas anonymt i arbetet. 
 
Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen: 
 
Elevens namn:………………………………………………. 
Förälders namn:………………………………………………. 
 

Tack för er hjälp! 
Gunilla & Anne-Sofie 

 
 
 

· 
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