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Sammanfattning 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om lärarna är 

medvetna om varför de ska arbeta med 10-kamraterna och om hur medvetna eleverna 

själva är om varför de bör kunna 10-kamraterna.  

För att ta reda på detta genomfördes en intervju med 3 olika lärare angående deras arbete 

kring 10-kamraterna. Resultatet av intervjuerna visar att alla lärare arbetade med 10- 

kamraterna och har gjort det ett tag. Men alla arbetade inte exakt på samma sätt med 10- 

kamraterna. Enligt lärarna bör eleverna lära sig 10-kamraterna för det är användbart i 

många delar i matematiken. Det är en grund man bör behärska för att få en bra 

taluppfattning. 

Det genomfördes dessutom en elevundersökning, där det ingick några uppgifter som 

handlade om talkamraterna och två frågor. Resultatet av undersökningen visar att av 24 

elever var det 67 % som kunde talkamraterna helt. De 33 % som hade fel, hade bara några 

enstaka fel.  

För att få en fördjupad inblick inom ämnet har även relevant litteratur till syftet och 

frågeställningen tagits upp. Eftersom styrdokumenten ska belysa det väsentliga som bör 

finnas i skolan tas det upp vissa punkter upp som stämmer in på undersökningen.  
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Inledning 
 

Idag hör man fortfarande om 10-kamraterna, ibland hör man även en ramsa för att underlätta 

inlärningen. Jag har valt att skriva om 10-kamraterna på grund av mitt intresse för ämnet och 

den syn jag har fått av verksamheten ute på en del skolor. Intresset växte fram på 

verksamhetsförlagda tiden ute i en skola, där årskurs 1 arbetade med 10-kamraterna. En elev 

försökte lösa en uppgift den fått från sin lärare men kunde inte komma på vilket tal som hörde 

dit. Läraren kommer då fram för att hjälpa till och hennes lösning är att nynna på en sång som 

handlar om 10-kamraterna och när hon kommer fram till talet som ska stå där förstår eleven 

direkt och svarar på uppgiften. Vissa elever kan rabbla upp ramsan men inte alltid förstå 

talkamraterna i alla fall medan andra har hjälp av talkamraterna när de räknar till exempel vid 

subtraktion och addition. Ibland undrar jag om eleverna vet varför de lär sig dessa talkamrater 

och vet lärarna hur dessa talkamrater hjälper eleverna i sin matematiska utveckling eller är det 

bara något man gör för att det står i vissa matematikböcker till exempel Multimatte. Det som 

förekommer mest ute i skolorna är 10-kamraterna och efter att jag läste Neumans bok 

Räknefärdighetens rötter insåg jag att det förekommer i skolan men det är inte alltid eleverna 

förstår1, därför valde jag just 10: ans kamrater till min undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Se Bakgrund citat från Neuman. 
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Bakgrund 

 

” Jag hade ofta då jag gick ut och in i klasserna sett tilltalande planscher på väggen med 

överskriften ”10-kamraterna”, ”tians vänner” eller något liknande. På planscherna fanns 11 

rader med bilder av 10 barn som grupperat sig på olika sätt i grupper på 0+10, 1+9, 2+8 

osv. Inte alltid, men ofta visste de barn som hänvisades till mig vilka ”tians vänner” var.” 

    (Neuman 1993, sid. 51) 

 

Anna Kruse (1910) uttrycker vikten av att verkligen behärska talområdet 1-10 och sedan 

kunna utnyttja dessa kunskaper vid räkning inom andra talområden på följande sätt: 

 Men är icke just det lilla talområdet likt knoppen, som i sig innesluter alla 

utvecklingsmöjligheterna; om den fördärvas, hur går det då med frukten? Ligger inte i 

förståendet av det lilla talområdet alla betingelserna för det matematiska sinnets utveckling! 

   (Kruse 1910, sid.6) 

 

Innan eleverna färdighetstränar bör de ha en bra tankeform att träna. En hjälp för många 

elever kan vara att med hjälp av laborativt arbete med talkamraterna kunna skapa inre 

talbilder, som de sedan effektivt kan använda. Därför är det viktigt att man ger eleverna 

möjligheter att möta tal på många olika sätt, så att de sen kan välja vad som passar dem och 

att alla sinnen aktiveras samt att de upplever alla övningar lustfyllda.  

Det är viktigt att eleverna tycker om det de gör i skolan, att inlärningen blir rolig och att de 

vill lära sig mer.  

Talkamraterna 
Det finns 10 talkamrater varav 9-kamraterna är en av dem. 

 För att på ett enkelt sätt kunna räkna t ex 99-63 och 63+36 krävs kunskapen om att talet 9 

kan delas upp i 3 och 6. Detta brukar ofta uttryckas som att 3 och 6 är 9-kamrater och detta 

kan skrivas som 3+6=9, 6+3=9, 9-3=6 och 9-6=3. Elever som inte har denna kunskap 
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automatiserad, utan kanske vid 99-63 räknar efter fingrarna först 9-6 och sedan 9-3, har 

svårt att klara huvudräkning, framför allt när talen blir större som t ex 969-633. Målet med 

att arbeta med talkamraterna är att eleverna dels ska automatisera dessa och dels kunna 

generalisera denna kunskap t ex 3+4=7, alltså 30+40=70, 300+400=700, 340+430=770 

osv. (Olsson 2000, sid. 210) 

Sen finns 4-kamrater, 5-kamrater, 6-kamrater, 7-kamrater osv. det är vad man betecknar med 

begreppet talkamrater.  

10-kamraterna 
Att kunna dela upp talen 1-10 är nödvändigt för att kunna utföra beräkningar. 10-kamraterna 

handlar om att kunna automatisera och kunna generalisera talen t ex 6+4=10 alltså 

60+40=100, 600+400=1000 osv. 

Dessa grunder ger barnen självförtroende i matematik så att de vågar hantera tal och ”se” 

talen istället för att ”räkna med siffror”. (Olsson 2000, sid. 195) 
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 Tidigare forskning 

Många har skrivit om 10-kamraterna men för det mesta handlar det om hur man på varierande 

sätt använder sig av 10-kamraterna för att underlätta elevernas matematik undervisning. 

 

Kruse (1910) skriver om vikten av att ha bra material för att kunna underlätta undervisningen. 

Hon påpekar att visst kan man använda knappar och kulor men de fyller inte de kraven på 

lämpligt material. Om vi är överens om att ett material av vilket slag är bättre än inget, så 

måste vi då erkänna att vilket material som helst likaväl inte är det bästa. Ett material som 

Kruse funnit förträffligt, fick hon anvisning på av den framstående småskolelärarinnan i 

Köpenhamn, fröken Lonborg Jensen. Genom användning av detta material kom hon i 

samarbete med hennes elever och några kollegor att bygga det system, som ligger grunden 

Kruses arbete. 

Materialet utgörs helt enkelt av kvadratiska papperslappar av nio kvadratcentimeters yta, röd 

på den ena sidan och blå på den andra. Tio av dessa lappar enligt Kruse bildar lagda på 

varandra en kub. Av dem bör varje barn äga tre buntar av tio papperslappar. Till detta material 

har hon gjort en räkneplatta för att förtydliga användandet av papperslapparna och få en 

klarare förståelse.  

(Bilden visar en räkneplatta) 
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Vad som varit tilltalande i detta material, är att eleverna genast kan uppfatta, att två av dessa 

räknelappar bildar en figur, som är dubbelt så stor som en och att en av dem är hälften så stor 

som två. Det kan hända att man inbillar sig, att eleverna skulle bli alltför bundna genom det 

ständiga användandet av material. Men det faller av sig själv, att man lägger det åt sidan när 

det fyllt sitt ändamål inom något område.  

Materialet är för lärarinnan en källa till ständigt nya upptäckter, vilket hon sedan kan leda 

eleverna till att göra.  

 

Matematik från början 

Olsson m.fl. (2000) skriver att de flesta matematiska beräkningar vi gör i vardagen handlar 

om överslagsräkning, där vi avrundar och gör beräkningar i huvudet. För att behärska såväl 

överslagsräkning som exakt huvudräkning krävs det god taluppfattning, bland annat förståelse 

av positionssystemet, säkerhet i kombinationerna för talen 1-10, ”tabellsäkerhet” och 

effektiva strategier samt, inte minst tilltro till sitt eget tänkande.  

Med taluppfattning menar de en persons övergripande förståelse för tal och operationer parat 

med förmåga, färdigheter samt lust att använda denna förståelse på olika sätt som underlag för 

beslut.  

Löwing & Kilborn (2003) skriver om att när det gäller huvudräkning (liksom vid 

utfyllnadssubtraktion i algoritm) så är de så kallade 10-kamraterna speciellt viktiga. Det är 

viktigt att lära sig talens kamrater upp till tio utantill, för att den som har lärt sig analysera hur 

de här nio additionerna är uppbyggda är additionerna enbart ett annat sätt att dela upp talet tio 

i två delar. Den som behärskar tiokamraterna gör stora vinster vid huvudräkning. 

Subtraktionstabellerna innehåller kombinationer av tal. Lilla subtraktionstabellen innehåller 

kombinationer av talen 1-10 medan den stora subtraktionstabellen innehåller kombinationer 

av talen 1-20. Under de första skolåren är det dessa kombinationer som bildar stommen i både 

de skriftliga och de muntliga subtraktionerna. Därför är det viktigt att eleverna tidigt lär sig 
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talens kamrater utan till. När eleverna lär sig behärska dessa uppgifter är det viktigt att arbetet 

hela tiden knyts till räknelagar och räkneregler som förklarar de operationer som utförts.  

 

Dagmar Neuman (1993) utgår från barns sätt att tänka för att försöka förstå hur de tänker 

och av vilka strategier de använder sig av när de ska lösa uppgifter. Hon talar också om vikten 

av att lärare och föräldrar talar samma språk som barnen. Man måste kunna kommunicera 

bättre med eleverna.  

Det är lättare för lärare och föräldrar att kunna hjälpa barnen när de har insett hur de tänker 

och verkligen insett vart svårigheten ligger. Om man inte talar samma språk kan man inte 

göra sig förstådd vare sig som vuxen och som barn. I hennes avhandling finns det en 

kartläggning som dominerar av två uppfattningar att ”se” och att ”räkna”. Först så använder 

man sig av en metod för att göra antalet uppfattbart var att gruppera dem i grupper av 2 eller 

3. Sedan övergick man till att använda sig av fingrarnas hjälp för att kunna gruppera antalet, 

vilket var mer effektivare, för man kunde direkt ”se” antalet. Den andra metoden är att 

”räkna” med hjälp av räknesystem bestående av ord eller punkter på kroppen.  

 

 

Multimatte (lärarpärm), Olsson m.fl. (1998)  

Det är mycket viktigt att elever behärskar talen 1-10 innan de börjar automatiseringen av 

dessa kombinationer. Behärskar man dessa kombinationer har man en fantastisk språngbräda 

ut i matematikens spännande värld.  

Tidigare innehöll större delen av sidorna i ettans matematikböcker spalter med kombinationer 

för talen 1-10. Målet för många elever var att fylla sidorna med rätta svar istället för att 

utveckla effektiva tankeformer, vilket var lärobokens och lärarnas mål. Olsson m.fl. (1998) 

skriver att skolan måste tydligare visa vad som är mål och delmål, så att eleverna kan ta större 

eget ansvar för att nå dessa. Men då måste också vi lärare tydligt visa vad delmålen ska leda 

till, så att arbetet känns meningsfyllt. I kursplanen till Lgr 80 var additions- och 

subtraktionstabeller upp till 18 en nödvändig kunskap för lågstadiet. Tabellerna ger tyvärr 

signaler om att det är något man ska rabbla utan krav på förståelse. I tidigare diagnostiska 

uppgifter från SÖ var flertalet uppgifter inte tidsbegränsade: två sidor med tabellkunskap hade 
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dock maxtid utsatt. Tanken med detta var att de elever som inte hade automatiserat dessa 

tabellkunskaper, utan t.ex. räknade på fingrarna, skulle avslöjas eftersom de då inte skulle 

hinna med samtliga uppgifter. Många elever uppfattade dessa signaler som att det bokstavligt 

talat var tabeller som de måste kunna rabbla.  

Detta har tyvärr fört med sig att tabellräkning på tid på många håll blivit ett vanligt inslag. Vi 

måste arbeta mer med förståelse och tankeformer men aldrig på tid- det far många barn illa 

av! De barn som vill ta tid kan få göra det själva. Skolan bör inte uppmana till tävlande i allt. 

(Olsson m.fl. 1998)  

Av detta framgår att det är mycket viktigt hur vi arbetar med kombinationerna för talen 1-10 

för att nå målet att barnen har kunskaperna automatiserade med förståelse. Eftersom barn i 

dessa åldrar är lekande barn som lär bäst i lust, måste vi också kunna erbjuda många lekfulla 

och effektiva övningar.  
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Styrdokumenten 

 

Kursplanemål i matematik för år F-9

Syftet med ämnet matematik

Utbildningen i matematik ska ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 

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

insikter och lösningar på olika problem. Den ska också ge eleven möjlighet att upptäcka 

etiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den 

tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 

I kursplaner anges vilka mål som undervisningen ska sträva mot och vilka mål eleven ska ha 

uppnått efter det femte respektive nionde skolåret. 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 

behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 

tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i besluts- 

processer i samhället. Utbildningen ska ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt 

utbildning och ett livslångt lärande (Skolverket 2000:26). 

(http://www.tomtbergaskolan.huddinge.se/Kursplanemal/Matematik.htm) 

 

Mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven bl. a. 

· Utvecklar intresse för matematik, samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer 

 (Analysschema i matematik 2000, sid.2) 
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Mål som eleven ska ha uppnått efter skolår 1  

Du ska kunna 

· Talkamraterna för talen 0–10 

 · Addition - talkamraterna upp till 10 

  · Subtraktion - talkamraterna upp till 10 

 · Känna till 10-kamraterna, t.ex. 7+3 = 10, 10-7 = 3 

Mål som eleven ska ha uppnått efter skolår 2 

Du ska kunna 

· Talkamraterna 11–20 (endast addition). 

· Kunna 10-kamraterna 

· Addition - talområdet 1-10 
· Subtraktion - talområdet 1-10 

Mål som eleven ska ha uppnått efter skolår 3    

Du ska kunna 

· Talkamraterna för talen 11–20, subtraktion. 

(Plockat ur kursplaner från Huddinge, Borås, Örebro, Västerås och Haparanda stad) 

 

Mål att sträva mot 

skolan skall sträva efter att varje elev 

· Utveckla nyfikenhet och lust att lära 

· Utvecklar sitt eget sätt att lära 

· Utvecklar tillit till sin egen förmåga 

(Lärarens Handbok, 2004, sid.14) 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att undersöka om lärarna är medvetna om varför de ska arbeta 

med 10-kamraterna och om hur medvetna eleverna själva är om varför de bör kunna 10-

kamraterna. Det är viktigt att veta varför man ska lära sig 10-kamraterna för att underlätta 

inlärningen.  

 
 
 
· Hur arbetar man med 10-kamraterna i skolan? 

· Är lärarna medvetna om varför de lär ut 10-kamraterna? 

· Hur medvetna är eleverna om varför de lär sig 10-kamraterna? 
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Metod 

Förberedelse 

Undersökning inleddes med att först söka information om 10- kamraterna på Internet. Det 

man hittade på nätet kunde vara veckobrev från vissa skolor och ibland olika övningar för att 

lära sig 10-kamraterna men inget av det handlade om hur vi först började jobba med 10- 

kamraterna. Då fortsattes sökningen fast i olika studielitteratur. Det fanns ingen historik i 

dessa böcker, det fanns bara för det mesta olika alternativ på hur man kunde jobba med 

talkamraterna. På frågan hur det kom sig att vi började jobba med talkamraterna har inget svar 

hittats, så den frågan uteblev. Efter all samlad information som hittades i litteraturböckerna 

funderades det fram några frågor som skulle användas i intervjuerna.  

 

Val av metod 

Undersökningen är byggd på en Fenomenografisk undersökning. Ordet ”fenomen” betyder 

egentligen något oklart och ordet ”grafi” har med skrivandet att göra, (Neuman 1993, 

sid.14), vilket betyder ungefär beskrivande av något som behöver belysas och klargöras.  

 Fenomenografisk forskning handlar inte om att beskriva individens utveckling utan 

kunskapens utveckling: hur uppfattningar och begrepp utvecklas och förändras vars syfte 

handlar om att underlätta kommunikationen mellan människor. 

” En viktig tanke i fenomenografisk forskning är emellertid att det bara existerar ett 

begränsat antal uppfattningar av ett visst fenomen. Det finns alltså inte en uppfattning per 

elev i en klass, och det är inte möjligt att av en ren slump skapa en uppfattning”.  (Neuman 

1993, sid. 21)  
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Man ska se till helheten mer än delar.  

En kvalitativ undersökning gjordes med några djupintervjuer, för att ta reda på lärarnas syn på 

hur barnen kände gentemot talkamraterna, samt se om deras syn överensstämde. Därför 

gjordes också en undersökning med vissa taluppgifter för att se hur många som har lärt sig 

talkamraterna och se vad eleverna tyckte om talkamraterna. Taluppgifterna gjordes i två 

klasser, årskurs 2-3. I årskurs 2-3 går det 34 elever varav alla var i åldrarna 7-8 år gamla men 

bara 24 elever deltog i undersökningen. 

  

Urval  
 
Undersökningen var tänkt att den skulle göras i olika skolor för att få en bredare syn och 

större överblick. Men eftersom det fanns en begränsad tidsmarginal så begränsades 

undersökningen till en skola och i den skolan blev det tre klasser, en från varje årskurs 1-3. 

Den skola som undersökningen gjordes i har bara en klassuppsättning av varje årskurs och det 

blev därför inga jämförelser klasser emellan. Till en början planerades att man skulle se 

elevernas kunskaper om talkamraterna även i årskurs 1 men på grund av att de bara hunnit gå 

igenom talkamraterna fram till 5-kamraterna kan vissa av uppgifterna bli för svåra. Därför 

valdes årskurs 1 bort ur elevundersökningen. Sammanlagt deltog 24  av 34 elever som det var 

tänkt från början, dessa bortfall vart på grund av sjukdom och tidsbrist hos lärarna eftersom de 

hade en planering som de skulle följa. 

En liknande undersökning kan göras senare men i olika skolor för att få en mycket bredare 

och djupare syn på hur lärarna arbetar med talkamraterna och om alla skolor arbetar med 

talkamraterna samt varför? 

Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet anger tillförlitligheten av ett mätinstrument. Med reliabilitet menas att en mätning 

vid ett visst tillfälle ska ge samma resultat vid en förnyad undersökning.  

Respondenterna fick samma förutsättningar under genomförandet av undersökningen. 

Eleverna har fått samma specifika taluppgifter och de har suttit på trygga platser. Eftersom 

elev antalet i undersökningen är 24 går det att fastställa att undersökningen har god reliabilitet 

i den skola som undersöktes. 
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I min kvalitativa undersökning har jag intervjuat 3 lärare. Eftersom endast 3 lärare ingick i 

undersökningen är inte resultat i den undersökningen generellt gällande för elever i årskurs 

2-3 i Sverige.  

Med validitet menas giltighet av instrumentet, där instrumentet i vårt fall var intervjuerna med 

tre lärare. Genom intervjuerna blev frågorna som ställdes besvarade, vilket gör att 

undersökningen har god validitet. 

 

Faktorer som kan ha påverkat elevresultatet 

Många elever kan vara rädda för prov eller olika tester för de vet inte om de kommer svara 

rätt på och att de svarar rätt kan vara viktigt för dem. Vissa elever sa efter min undersökning 

att det var roligt för att de kunde taluppgifterna. En del var rädda från början, de som inte 

kände igen mig var mest rädda. Efteråt kunde de pusta ut och säga att det var roligt och att det 

inte var svårt. De gick tillbaka till klassen glada och berättade för de andra vad de hade gjort, 

vissa ville till och med följa med mig en gång till. (Jag fick i en klass ta elev för elev) 

Kan eleverna ha varit nervösa och bara gjorde slarvfel eller förstod eleverna inte 

talkamraterna.  

Eftersom alla har olika uppfattningar och ofta förväntningar kan det skapa stress eller 

nervositet vid vissa tillfällen. Det kan vara en faktor till att man producerar bättre eller sämre 

vid olika tillfällen. Det kan medföra svårigheter i koncentrationen eller göra det svårare att 

räkna.  

Jag undrar om eleverna uppfattat uppgifterna som ett prov på deras kunskaper eller som en del 

roliga uppgifter? Eftersom testet var oförberett kunde det ha lett till nervositet eller stress som 

medfört slarviga fel eller black out som kan förekomma ibland hos vissa om de har en alltför 

stor press på sig själva.  
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Etiska aspekter 

Eftersom eleverna i undersökning inte är myndiga har lärare blivit informerade om arbetets 

syfte och tillfrågade om eleverna fick medverka i undersökningen. Resultatet av 

undersökningen har sammanställts så att eleverna inte går att identifiera. I undersökningen 

nämns inga namn på elever, skolor eller städer. 
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Resultat och analys 
 
Tre lärare intervjuades på samma skola och i samma arbetslag. Lärarna var från årskurs 1-3. 

Här nedan presenteras resultatet. 

 

Fråga 1: Vad betyder 10-kamraterna för dig? 

Lärare 1-Det är ett hjälpmedel för barnen, bra att kunna för att bygga upp olika saker. Bra att 

kunna när man ska räkna addition och subtraktion, man kan börja med 10-tal och flytta upp 

till 100-talen sen. Det är en bra grund att ha, egentligen bör man kunna alla kamrater inte bara 

10-kamraterna.  

Lärare 2-Tal som blir 10, heltal upp till 10+. Detta är för lägre åldrar 

Lärare 3-Det är ett smart sätt att lära barnen räkna, en förenklad väg till 10-talsövergångar. 

 

 

Fråga 2: Jobbar du med 10-kamraterna? Hur länge har du arbetat med 10-

kamraterna? 

Lärare 1-Har inte hunnit ännu, jobbar för tillfället med 5-kamraterna, men annars så jobbar 

jag med dem. Har jobbat med 10-kamraterna rätt länge första gången var för 30 år sedan. 

Lärare 2-Ja, jag började lite förra året. Det blir naturligt som att använda fingrarna. 

Lärare 3-Ja, stenhårt sen 1992. 

Fråga 3: Hur arbetar du med 10-kamraterna? 

Lärare 1-Använder gissnings lekar, delar upp talet t.ex. 5 delas upp i 2 och 3, 4 och 1. Sen 

kommer det i matematikboken, de får också olika hemuppgifter.  

Lärare 2-Jag visar fingrarna och har en gissningslek med frågor. Använder mig av lösenord 

då eleverna ska gå hem, ingen släpps ut från klassen innan de har sagt kompisen till talet jag 

säger, jämna och udda tal. De lär sig att fylla på t.ex. om jag säger 5 ska de säga 5 för 5+5 blir 

10. Jag använder mig även av rutsystemet och räkneväskan. 
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Lärare 3-Jag använder mig av kortlek och sång, Gudrun Malmers gamla material cursinär 

stavar och talblock för att visa mera tydligt. Samt gissningsleken, hur många har jag? Jobbar 

parvis med den.   

Sången går till på detta vis 

0 och 10  

1 och 9 

2 och 8 med 

3 och 7 är 10 

4 och 6 är 10 

5 och 5  vad kan det bli jo 10 även då. 

Fråga 4: Hur började du arbeta med 10-kamraterna? 

Lärare 1-Vet inte riktigt, det är något man har fått lära sig. Kanske har man sett det i en 

matematikbok. För begreppet 10-kamraterna är inte för vuxna. 

Lärare 2-Jag lärde mig den på utbildningen, jag läste en kurs matematikdidaktik. Har jobbat 

med 10-kamraterna sen 8 år tillbaka.  

 

Lärare 3-Utifrån matematikboken, jag visste att det skulle förekomma så jag började använda 

rutat papper där de fick göra talblock och färglägga kamraterna, de får göra alla 

kombinationer. Man kallar det för talmatta.  

 

 

Fråga 5: Vad tycker eleverna om 10-kamraterna? 

Lärare 1-Från början lär sig en del dem mera mekaniskt men efter ett tag inser dem vitsen. De 

tycker att det är jätteroligt. 

Lärare 2-De tycker att det är roligt, det blir en tydlig bild. För de får laborera och använda sig 

av fingrarna. De lär sig omedvetet, allt beror på hur lekfullt man gör det. 

 

Lärare 3-En del som inte riktigt kan 10-kamraterna kan känna oh fan kan jag inte dem medan 

de som är kan är de begåvade som lär sig snabbt har fattat smartheten. Vi på skolan lär dem 
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att de har nytta av 10-kamraterna hela livet att det inte bara är en sak de lär sig. Matematik är 

att välja ett knep. Jag använder mig av svårare tal vid genomgång, håller mig lite ovanför 

deras nivå.   

 

Fråga 6: I de flesta skolor lokala kursplan står det att eleverna ska kunna 10-

kamraterna. Varför bör barnen kunna 10-kamraterna? 

Lärare 1-Det är användbart i många delar i matematiken. Det är en grund man bör behärska 

för man får en bra taluppfattning. Dessutom underlättar den räkningen.  

Lärare 2-Entalen upprepas när man räknar. Kan man fylla upp talen till 10 behöver man inte 

räkna utan kan se svaret. De automatiserar så att de inte bör räkna utan kan se det hela.  

 

Lärare 3-Om de inte kan 10- kamraterna har de svårt att klara av 10-tals övergångar.   

 

Resultat på frågorna redovisas nedan, förutom fråga 4 den tas upp i diskussionen.  

Resultat på fråga 1 

Lärarna tyckte att det var en bra metod för inlärningen för att eleverna undermedvetet förstod 

och inte behövde räkna alla tal utan kunde se talen direkt.  

 

Analys 

I räknefärdighetens rötter av Neuman skriver Wertheimer att lösa ett matematiskt problem på 

ett enkelt sätt – att ha siktet inställt på att direkt se lösningen genom att upptäcka en uppfattbar 

gestalt i problemet – ger en tillfredsställelse liknande den man känner när man spelar schack, 

gissar gåtor eller löser korsord. Att lösa problem på detta sätt ger aptit på att gå vidare med 

problemlösning. Att gång på gång tvingas utföra långa uträkningar, utförda exakt enligt 

algoritmer man lärt sig minnas, kan däremot kännas själsdödande.  

Förståelse är väldigt viktigt för att man ska kunna lära sig något, jag vill passa på att nämna 

ett citat av Andrejs Dunkels 

”Förståelse- det är väl när man inte behöver komma ihåg det som man måste minnas för att 

kunna?”  (Andrejs Dunkels, 1999,2002 sid. 213) 
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Resultat på fråga 2 och 3 

De tre lärarna som intervjuades arbetade alla med 10-kamraterna och har gjort det ett tag. 

Men alla arbetade inte exakt på samma sätt med 10-kamraterna utan de som var lika hade de 

fått från varandra. Alla var överens om att 10-kamraterna underlättade för eleverna deras 

förståelse för talen 1-10. Det var ett lärorikt och roligt sätt att få eleverna att lära sig räkna, att 

se svaren utan att räkna som de uttryckte det. 

Analys 

Neuman (1993) använder i sin avhandling, begreppen se och räkna och vikten av dessa när 

man lär sig räkna. 

Först så använder man sig av en metod för att göra antalet uppfattbart det var att gruppera 

dem i grupper av 2 eller 3. Sedan övergick man till att använda sig av fingrarnas hjälp för att 

kunna gruppera antalet. Vilket var mer effektivare, för man kunde direkt ”se” antalet. Den 

andra metoden är att ”räkna” med hjälp av räknesystem bestående av ord eller punkter på 

kroppen. (Neuman 1993, sid.172) 

Löwing & Kilborn (2003) samt Kruse (1910) talar om hur viktigt det är att behärska 

talområdet 1-10, eftersom eleverna gör stora vinster vid huvudräkning. Alla uppfattade att 

deras elever också uppfattade 10-kamraterna som något roligt och kunde knyta an dem till sitt 

räknande. Ibland kunde det uppfattas mer som en lek än som matematiska uppgifter, eftersom 

läraren använder sig av olika spel alternativ vid inlärningen av 10-kamraterna också.  

Resultat på fråga 5 

Alla lärare var väldigt positiva till 10-kamraterna men ingen av dem såg något negativt med 

dem. Om man riktigt granskar 10-kamraterna kan man se tydliga fördelar. Alla elever som 

tillfrågades om 10-kamraterna tyckte att det var roligt. 

 

Analys 

Beror det på att man använder ett roligt sätt att lära sig talområdena på eller är detta bara en 

lek för vissa och innebörden samt syftet med 10-kamraterna försvinner. Hur påverkas de 

elever som aldrig lär sig 10-kamraterna? Har man märkt en stark och lättare inlärning hos 

dessa elever som lär sig 10-kamraterna än de som inte kan 10-kamraterna? 
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Det underlättar inlärningen av talområdet 1-10 men om man inte lär sig talområdet 1-10 med 

hjälp av 10-kamraterna är det lättare att få matematiksvårigheter? 

Resultat på fråga 6 

Enligt lärarna bör eleverna lära sig 10-kamraterna för det är användbart i många delar i 

matematiken. Det är en grund man bör behärska för att få en bra taluppfattning. Den 

underlättar dessutom räkningen så man klarar av 10-talsövergångar. Eleverna automatiserar så 

att de inte behöver räkna utan kan se det hela. 

 

Analys 

Målet för arbetet med talkamraterna är att barnen dels ska kunna automatisera dessa och 

dels kunna generalisera denna kunskap t ex 3+4=7, alltså 30+40=70, 300+400=700, 

340+430=770 osv. (Olsson 2000, sid. 210) 
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Resultat av elevundersökning 

 
En undersökning gjordes med taluppgifter samt två frågor som eleverna i årskurs 2-3 fick 

svara på. På grund av tidsramen som fanns var jag tvungen att göra uppgifterna få och 

lämpliga för så många som möjligt. Uppgifterna fick inte vara alltför svåra och definitivt inte 

allt för lätta. De gjordes så att man skulle kunna se generellt hur de löste uppgifterna. 

 Uppgifterna finns som bilaga 1. 

Resultaten visas klass för klass samt resultatet för alla två klasser tillsammans i cirkeldiagram.  

 
 

 
Talkamraterna årskurs 2

43%

57%

Kan inte
Kan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det var 14 elever av 16 som deltog i undersökningen i årskurs 2. Eleverna i årskurs 2 använde 

sig mycket av fingerräkning när de skulle lösa uppgifterna. 57 % hade löst alla uppgifter 

korrekt medan 43 % hade svårt med vissa talkamrater. Eleverna svarade på vissa taluppgifter 

med den talkamrat som båda rutorna ska bli tillsammans. Har dessa elever förstått hur man 

arbetar med talkamrater? 

Analys 

Neuman belyser ” Det problematiska är emellertid att vi inte vet hur nybörjarnas 

taluppfattningar ser ut. Det är därför svårt att arrangera situationer som barn kan tänkas 

uppleva som ”fenomen”. Bristande ”mognad” kan alltså avskrivas som anledning till att 
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vissa barn inte lär sig att exempelvis räkna. Det är snarare skolan som inte är ”mogen” att 

arrangera de situationer som ger beredskap för inlärning”.(Neuman1993, sid. 49) 

Ibland som Kruse (1910) skriver kan barnen bli alltför bundna av material. Det ska falla av sig 

själv när det fyllt sitt ändamål men eleverna har kanske inte förstått att materialet de använder 

sig av är för att underlätta inlärningen och inte bara roliga lekar/spel.  

 

 

 
Talkamraterna årskurs 3

20%

80%

Kan inte
Kan  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Årskurs 3 kunde svara på frågorna snabbare och med mindre fel. De som svarade fel här hade 
bara svarat fel på en fråga var. Det var inte alla i årskurs 3 som gjorde uppgifterna eftersom 
det blev bortfall på grund av sjukdom och ledighet. 10 elever av sammanlagt 18 elever 
medverkade i undersökningen.  
 
Analys  
 
Eleverna i årskurs 3 kan vara mera säkra på 10-kamraterna för att dem har arbetat med 

talkamraterna mera och på ett annat sätt. Eleverna i årskurs 3 har tillämpat sig en bredare 

taluppfattning.  
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Här är resultatet sammanlagt av alla som deltog, både årskurs 2 och 3. Tillsammans vart det 
24 elever som deltog i min undersökning. Av 24 elever var det 67 % som kunde talkamraterna 
helt. De 33 % som hade fel, hade bara några enstaka fel. Men fel som var stora till exempel på 
uppgiften där talen ska bli10-kamrater och de hade talet 7 i ena rutan skrev de 10 i den andra 
rutan.  
 

Talkamraterna 

33%

67%

Kan inte
Kan  

Vet du varför du lär dig 10-kamraterna? 
 
Årskurs Vet varför Vet inte varför 
2 4 10 
3 4 6 
 
Tycker du att det är roligt? 
Årskurs  Ja  Sådär  Nej  
2 13 1  
3 7 2 1 
 
Eleverna har fått svara på dessa två frågor i samband med taluppgifterna. Vid frågan om 
eleverna vet varför de lär sig 10-kamraterna har de även fått motivera varför.  
Exempel på elevmotiveringar 
För att lära mig matte.  För att lyssna. 
Så att jag känner igen dem. För att räkna.  
För att vara smart.   Det är början till högre tal. 
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Diskussion 

 
Jag viste inte att dessa talkamrater använts rätt länge i vissa skolor, jag har personligen inga 

minnen alls av talkamraterna under min studiegång. Jag fick för första gången till min 

förvåning höra om dem under min utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm.  

För vissa elever kan talkamraterna vara ett effektivt och roligt sätt att lära sig talen 1-10 på. 

Bara om det visar sig att de förstår dem och lär sig dem utan några problem men för dem som 

inte förstår dem och inte kan räkna med hjälp av dem uppstår problem, speciellt med 

självförtroendet och motivationen till att ens försöka. Det är viktigt att eleverna upplever 

glädje när de förstått något de tidigare inte klarat. Det betyder väldigt mycket för deras 

självförtroende. Alla elever ska få uppleva denna glädje och få behålla lusten att utforska 

matematikens spännande värld. Vi säger alltid och kursplanerna säger att när eleverna lämnar 

skolan ska de ha med sig goda kunskaper och tilltro till sitt eget tänkande.  

Jag kan inte spekulera angående de elever som inte kan talkamraterna så bra vad det beror på. 

Mycket ligger i att veta vad eleverna har gått igenom tidigare eller vad de saknar i sin 

grundutbildning. Vad har deras lärare lärt dem och vad har de gått igenom samt inte gått 

igenom, mycket hänger på läraren och på elevens inlärningssvårigheter 

 2 av de 3 lärarna jag intervjuat har inte gått en kurs för att lära sig om 10-kamraterna. Jag 

tolkar det som om 10-kamraterna förekommer i vissa skolor bara på grund av de lärare som 

kommer i kontakt med 10-kamraterna och tyckt att det fungerat och fört det vidare till sina 

kollegor. 

Finns det en orsak till varför vissa lär sig den i arbetslaget och inte i en utbildningskurs? 

Eftersom 10-kamraterna förekommer i vissa läromedel som används i undervisningen, bör 

inte lärarna innan de använder dessa läromedel ha fått information och kunskaper så att de kan 

hjälpa eleverna att förstå? Det står faktiskt med i de lokala kursplanen att eleverna bör kunna 

10-kamraterna. 

 

Hur kommer det sig att årskurs 3 kunde talkamraterna bättre än årskurs 2. Har det med att 

eleverna i årskurs 3 är mognare än eleverna i årskurs 2 eller beror det på hur deras lärare har 

introducerat 10-kamraterna samt deras sätt att lära ut det på. Lärare 2 (årskurs 2) använder sig 

av en varierande och rolig undervisning med fingrarna som konkret material, medan lärare 3 
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(årskurs 3) använder sig av kortlek och sång som kan vara lek baserad men låter cursinär 

stavar och talblock vara mer som konkret material.  

Påverkas innehållet i undervisningen av hur lärarna kom i kontakt med talkamraterna, 

påverkar det deras arbetssätt. Kan det påverka deras sätt att lära ut och kan det vara svårare att 

variera undervisningen så att de elever som inte förstod kunde få en chans att förstå. 

Vet lärarna vikten av att veta varför man ska lära sig olika metoder för att underlätta 

inlärningen för sina elever. Det får mig att undra om lärarna har förklarat för sina elever 

varför de lär sig 10-kamraterna. Eftersom resultatet på frågan om eleverna vet varför de lär sig 

10-kamraterna var det förvånansvärt bara 8 av 24 elever som vet varför. Lärarna har kanske 

förklarat men eleverna har inte förstått. 

 

Om lärarna inte vet syftet med att arbeta med 10-kamraterna hur påverkar det eleverna? 

I framtiden går det att göra jämförelser skolor emellan, söka upp skolor som arbetar med 10-

kamraterna och skolor som inte arbetar med 10-kamraterna. Jämförelser om hur 10-

kamraterna påverkar elevernas kunskaper kan göras. 

Har elever som lär sig talen 0-10 med 10-kamraternas hjälp lättare att lära sig talen 0-10 än 

dessa elever som lär sig talen 0-10 via andra metoder.  

Under min intervju med en av lärarna kom det fram att en elev som haft hemläxa att rita och 

skriva 10-kamraterna hade skrivit namn på kompisar istället för talkamraterna. Föräldrarna 

som inte var vana vid begreppet 10-kamraterna hade svårt att hjälpa sitt barn. Efterallt så är 

talkamraterna eller 10-kamraterna inte ett vanligt begrepp för föräldrarna om de inte är 

medvetna om det eller har på något sett själva kommit i kontakt med talkamraterna. 

Att föräldrarna inte alltid är medvetna om innebörden av 10-kamraterna kan vara förståndigt 

eftersom vissa lärare bara börjat arbeta med talkamraterna för att de finns i 

matematikböckerna som de använder. Därför blir de bekanta med talkamraterna och kanske 

ibland söker mera fakta om dem. Om lärarna möter talkamraterna på detta vis hur ska 

föräldrarna då kunna känna till dem och hjälpa sina barn.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 

 
2

                                                 
2 Uppgifterna är tagna från Räknemetoder 1 av Olsson. M.fl. 2001 
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