
KAPITEL 1

Talen 1 till 6

I det här kapitlet får eleverna lära sig:
• om talen 1 till 6
• talraden 1 till 10
• vad en tallinje är
• att dela upp tal

De får öva på begreppen:
tal, antal
ordningstal
nummer
talrad, tallinje
före, efter 

I det här kapitlet möter eleverna talen och antalen 1 till 6. De får arbeta med att se och avgöra antal samt att dela 
upp talen. De får även möta talraden och använda tallinjen för talen upp till 10. De övar på talens ordning och 
vilket tal som kommer före respektive efter ett visst tal.

Centralt innehåll enligt läroplanen
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal 
och ordning. Symboler för tal.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
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BEGREPP
tal, antal
ordningstal
nummer
talrad, tallinje
före, efter

INNEHÅLL
I det här kapitlet får du lära dig
• om talen 1 till 6
• talraden 1 till 10
• vad en tallinje är
• att dela upp tal1

6

Talen 1 till 6

Kom och kop

Begagnade leksaker 4 kr

www.tukanlaromedel.se
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Berättelse

– Vad vet ni om pengar?
Det är Sofia, Melvins lärare, som frågar. Flera av eleverna i 
klassen räcker upp handen, ivriga att få svara. Melvin 
också. Han vet att det finns pengar inne i små plastkort. 
Han ser ju att mamma och pappa använder sådana kort när 
de är i affären.

– Vet du att man måste tjäna pengarna innan de kan 
användas? brukar Melvins pappa fråga när Melvin vill ha 
något.
Men var kommer pengarna ifrån?
Vad skulle hända om alla pengar försvann?

Det tänker Melvin ofta på. Och det skulle han vilja fråga 
Sofia om. Det är därför han räcker upp handen.

– Jag vet att de är bra att ha, säger Cleo.
– Det stämmer, säger Sofia. Men du måste komma ihåg 

att räcka upp handen.
– Jag vet, säger Cleo.
Melvin vet att Cleo har massor av tankar och ord inom 

sig. Ganska ofta kommer de ut innan hon har räckt upp 
handen. 

– Vet ni något mer om pengar? frågar Sofia.
Melvin sträcker sin hand ändå högre. Han vet att det 

finns pengar som är gjorda av metall och att det finns peng-
ar som är gjorda av papper. Men Sofia pekar på Sam.

– Jag vet att man kan köpa kakor med pengar, säger Sam.
– Och bullar och saft, slinker det ur Melvin trots att Sofia 

inte pekat på honom.
Melvin kommer nämligen tänka på det han gjorde igår. Då 
öppnade han en affär tillsammans med Cleo och Sam. De 
ställde ett bord på gatan där de bor. Melvins storasyster 
Vilda hjälpte dem med att skriva skyltar. På skyltarna stod 
det hur mycket man skulle betala.
Ett glas saft kostade 3 kronor.
En bulle kostade 4 kronor.
En bok kostade 5 kronor.

Det var roligt att sköta en affär. Men svårt också. Särskilt 
när Cleos storerbror kom. Han ville byta en tennisboll mot 
en bulle. Sam tyckte det var bra, men Cleo sa nej.

Det som Melvin, Cleo och Sam tyckte var allra svårast 
var att veta hur mycket de skulle ge tillbaka.

– Det heter växel, sa Vilda och försökte hjälpa dem.
– Om jag köper en bulle som kostar fyra kronor och så 

ger jag dig en tiokrona, hur mycket ska jag få tillbaka då?

Författare: Axel Hellstenius
Svensk bearbetning: Eva Johansson

Inled med att läsa berättelsen eller lyssna på den på lärar-
webben. Titta sedan på bilden tillsammans. Här är förslag 
på frågor att prata om:
• Vet ni svaret på Vildas fråga?
• Vilka sorters pengar känner ni till? Vad kallas pengar 

som är av metall? Av papper?
• Vad säljer barnen i affären?
• Hur många böcker har de att sälja?
• Hur många kronor kostar ett äpple/två äpplen/tre  

äpplen?
• Hur många glas saft kan du köpa för 5 kronor?
• Räcker 5 kronor till en bulle och ett glas saft? Räcker  

10 kronor? 
• Om du har 10 kronor, vad kan du köpa då? 
• Vad är det dyraste du kan köpa i affären?
• Vad betyder det att något är dyrt/billigt?
• Vet ni var pengar kommer ifrån?

• Går det att handla utan pengar? Kan man byta saker 
med varandra? Hur gjorde man innan pengar fanns,  
tror ni? (samtala om byteshandel)

• Hur fungerar ett bankkort? Hur går det till att betala 
med mobiltelefonen?

Ta upp skillnaden mellan begreppen många och mycket. 
Två 5-kronor är lika många mynt som två 1-kronor – men 
de är inte lika mycket värda. Uppmärksamma elevernas 
förståelse och kunskap om pengar och myntens värde. En 
del barn har inte mycket erfarenhet av pengar, så det är vik-
tigt att ta hänsyn till det i arbetet med kapitlet.

Avsluta lektionen med att läsa och prata om vad eleverna 
kommer att få lära sig i kapitlet och vilka begrepp de kommer 
att få öva på. Känner de igen några av orden? Vet de vad de 
betyder? 

Kapitelstart
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Vi tänker
Inled med att låta eleverna titta på bilden 
och fundera över vad de ser. Fråga om de 
vet vad kr betyder. Läs sedan uppgiften  
tillsammans, en fråga i taget. 

Eleverna funderar först enskilt och  
diskuterar sedan parvis. De kan gärna ha  
tillgång till leksaks- eller papperspengar.  
Be eleverna berätta om sina lösningar och 
hur de tänkt. Vilka mynt känner de till?  
Cleo har 3 kr, hade hon kunnat ha några 
andra mynt?

Vi lär och övar
Titta tillsammans på hur de olika summor-
na visas med pengar. Gå igenom en fråga i 
taget och ringa in/rita pengarna som Cleo 
skulle behöva använda. Vad räcker hennes 
pengar till? Eleverna kan visa sina svar kon-
kret med papperspengar.

Låt eleverna komma på fler uppgifter till 
bilderna.

Samtala om hur eleverna kommer fram till svaren och hur många kronor Cleo har kvar efter att hon har köpt de olika varorna.  
Kan hon köpa två olika saker och i så fall vilka? Låt gärna eleverna hitta på fler frågor till bilderna. Uppmärksamma också eleverna 
på förkortningen av kronor, kr.

8

Vi tänker
Cleo har 3 kr.
Hur många klubbor kan hon köpa?
Hur många äpplen kan hon köpa?
Kan hon köpa ett glas saft och en klubba?

Talen 1, 2 och 3

Vi lär och övar

kostar 1 kr

kostar 2 kr

kostar 3 kr

Cleo kan köpa tre klubbor eller ett äpple. Hennes pengar räcker 
inte till ett glas saft och en klubba.

Kan jag köpa 
två olika saker?

2 kr 1 kr 3 kr

Köper jag ett 
äpple får jag 
pengar över.

Att utveckla talförståelse
När eleverna börjar i årskurs 1 har de allra flesta utvecklat 
en viss förståelse för tal och antal. De flesta kan räkna till 
10 och vissa längre. De kan se likheter och skillnader mel-
lan olika antal. De har mött siffror, räkneord, tal och antal i 
olika situationer. 

Man brukar prata om att barns talutveckling sker utifrån 
fem principer (Gelman och Galistel, 1978). 

1. Abstraktionsprincipen: insikten att föremål i en 
avgränsad mängd kan räknas. För att börja räkna, måste 
eleverna förstå att saker går att räkna. Denna insikt brukar 
komma ganska tidigt, då barnet upptäcker att vuxna och 
andra i omgivningen räknar saker.

2. Ett-till-ett principen: att ett föremål i en mängd kan 
paras ihop med ett föremål i en annan mängd, vilket med-
för att eleverna kan jämföra antal. Är det lika eller olika 
många? Den här principen ligger också till grund för elev-
ernas förmåga att räkna föremål, de måste kunna para ihop 
varje räkneord med ett föremål i mängden.

3. Principen om godtycklig ordning: förståelse för att 
det inte spelar någon roll i vilken ordning föremålen i en 

mängd räknas. Det viktiga är att hålla reda på vilka man 
har räknat och vilka som är kvar.

4. Principen om räkneordens ordning: att räkneorden 
kommer i en specifik ordning och att antalet bestäms av 
ord i räkneramsan.

5. Antalsprincipen eller kardinaltalsprincipen: att det 
är det sista räkneordet i en uppräkning som representerar 
antalet i mängden. I det här sammanhanget är det också 
viktigt att eleven har utvecklat antalskonservation, det vill 
säga att antalet är detsamma även om föremålen flyttas 
runt eller räknas i en annan ordning.

Det är viktigt att både inledningsvis och kontinuerligt 
observera elevernas förmåga att räkna och vilka begrepp de 
använder när de pratar om tal. Det ger dig utgångspunkt 
för vilken nivå aktiviteter och samtal bör ligga på när ni 
arbetar med kapitlet. Trots att många elever har kunskap 
om talen och antalen upp till 6 är det bra att befästa och 
fördjupa dessa kunskaper för att lägga grunden för elever-
nas fortsatta utveckling av talförståelse.

Talen 1, 2 och 3
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Vi diskuterar
Melvin har 3 kr och köper två klubbor för  
1 kr styck. Hur många kronor har han kvar? 
Eleverna kan här använda papperspengar 
för att konkret visa hur de tänker. De behö-
ver inte skriva några uträkningar (om de 
inte själva kan och vill), tanken är bara att 
de ska förstå och kunna lösa uppgiften kon-
kret eller i tanken. 

Låt dem berätta om sina lösningar. Har 
alla tänkt lika?

Hur många är det?
Eleverna räknar och skriver antalen. Elever-
na kommer att öva mer på att forma siffror-
na på nästa sida, men de kan titta och skriva 
av efter bästa förmåga redan nu.

De flesta elever bör kunna se antalen upp 
till 3 utan att räkna, men uppmärksamma 
om någon elev verkar osäker. Det är viktigt 
att fånga upp detta tidigt så att de elever 
som behöver får extra möjlighet att träna 
upp sin förmåga, till exempel genom att 
spela olika tärningsspel.

Skriv talen som fattas.
Det är viktigt att redan från början öva på 
och befästa talraden. Eleverna bör inte ha 
några svårigheter med 1, 2 och 3, men öva 
på vilket tal som är först/före/efter.

Låt eleverna berätta hur de tänker. Kan de se antalen utan att räkna? Samtala om talens ordning och använd begreppen före  
och efter. Lägg inte för stor vikt vid hur siffrorna skrivs, det får eleverna öva senare.

Melvin har 3 kr.

Han köper 2 klubbor.

Hur många kronor har han kvar?

9

1 kr

Hur många är det? 

Skriv talen som fattas.

2 22

3 3

1

1

33

22

33 33 3311

11 22 22 22 33

22

11

11

33

Subitisering
Subitizing eller subitisering handlar om förmågan att 
kunna uppfatta ett antal utan att behöva räkna föremålen. 
Detta är en medfödd förmåga som går att träna, men den 
är olika utvecklad hos barn. 

På en tärning är antalet strukturerat på ett sätt som är 
lätt för ögat att uppfatta. Målet är att eleverna ska kunna 
avläsa värdet utan att räkna. Att kunna se antalet prickar 
direkt ger eleverna en bra mental bild av t.ex. talet 5. Även 
handen utgör en visuell bild av talet, eleverna vet oftast att 
en hand har fem fingrar.

Genom att strukturera mängder hjälper vi eleverna att 
räkna vidare vid större antal samt vid additioner som t.ex. 
5 + 3. I stället för att lägga ihop antalet och räkna från 1, 
kan de starta på 5 och forsätta … 6, 7, 8. 

I fokus
Det här momentet fokuserar på talen 1 till 3 och att intro-
ducera mynt. Här används endast enkronor, men låt gärna 
eleverna även möta tvåkronan. 

Eleverna bör redan behärska talen 1 till 3, för de flesta 
handlar det här momentet om repetition, men det ger dig 
en möjlighet att tidigt fånga de elever som inte har en väl 
utvecklad taluppfattning. Uppmärksama om eleverna 
behärskar de fem principerna och subitisering för antalen 
upp till tre.

Observera hur eleverna löser uppgifterna, om de måste 
räkna eller om de ser antalet direkt. Tärningen är bra för att 
träna talbilder, men talen bör även ses strukturerade på 
andra sätt.

Sifferskrivning är också bra att befästa redan från början, 
det sparar tid för eleverna längre fram. På följande sidor 
finns förslag kring hur ni kan arbeta med sifferskrivning 
och de olika talen.
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Hur många kronor är det?
På det här uppslaget tränar eleverna talen  
1 till 3. Alla tal i kapitlet övas på samma 
sätt. Samtala om talen och när de används. 
Låt eleverna visa och hitta saker som är 1, 2  
respektive 3 till antalet. Eleverna möter  
här talen med enkronor och skriver hur 
många det är.

Måla 1 ruta. Måla den första pärlan. 
Måla 2 rutor. Måla den andra pärlan. 
Måla 3 rutor. Måla den tredje pärlan.
Här tränas både antal och ordningstal. Elev-
erna målar antalet i en tioruta. De ska sedan 
måla den första, andra respektive tredje pär-
lan. Vad är skillnaden mellan att måla 2 pär-
lor och att måla den andra pärlan? Känner 
eleverna igen orden första, andra och tred-
je? När brukar de användas?

Skriv talen där de ska vara på tallinjen.
Tallinjen är viktig för utvecklingen av elev-
ernas talförståelse. Samtala om talens place-
ring på tallinjen. Vilket tal kommer före res-
pektive efter till exempel 2?

1050 1 2 3 4 6 7 8 9

Samtala om vad det finns ett, två eller tre av i klassrummet. Vad har vi en och två av på kroppen? Har vi fler eller färre än tre 
fingrar på en hand? Ta även upp ordningstalen. Eleverna går i första klass, men i vilken klass går de nästa år, och nästa? Har de 
egna förslag till när ordningstal används? 

Hur många kronor är det? 

Måla 1 ruta. Måla den första pärlan.
 

Skriv talen där de ska vara på tallinjen.

kr kr kr

Måla 2 rutor.

Måla 3 rutor. Måla den tredje pärlan.
 

Måla den andra pärlan.
 

Måla 2 rutor. Måla den andra pärlan.
 

Måla 3 rutor. Måla den tredje pärlan.
 

1 23

10

11 22 33

11 22 33

Arbeta med tal
Presentera gärna ett tal i taget, som kan kallas ”Dagens tal”. 
Skriv talet på tavlan. Låt eleverna komma med sin tankar 
och erfarenheter kring talet. Samla exempel på när talet 
används. Här är några förslag på hur ni kan arbeta:
• Eleverna kan göra sina egna talkort eller talböcker. De 

kan rita eller klippa ut bilder som de klistrar fast.
• Gör en digital presentation. Låt eleverna parvis eller 

gruppvis ta bilder av antalet/talet med mobil eller surf-
platta. Samla bilderna i en presentation och låt eleverna 
berätta om sina bilder. 

• Använd klossar eller andra föremål och låt eleverna 
strukturera antalet på olika sätt. Hur ska man placera 
klossarna för att antalet ska vara lätt att se?

• Kom på olika rörelser ni kan göra med kroppen lika 
många gånger som talet anger. Ni kan till exempel klap-
pa, hoppa, blinka, gå på olika sätt, osv.

• Använd en tärning. Hur många slag behövs för att få rätt 
antal prickar?

Sifferskrivning
Att lära sig hur de olika siffrorna skrivs är till stor hjälp och 
sparar tid för eleverna i det fortsatta arbetet. Inled med att 
öva tillsammans och låt eleverna forma siffran i luften. 
Prova flera gånger.

Arbeta sedan utifrån ett arbetsschema eller prova statio-
ner där eleverna får öva på olika sätt. 
• Plasta in siffran och låt eleverna lägga formen med lera 

eller följa siffran med fingret. 
• Spåra siffran i sand.
• Forma siffran med fingret på bordet.
• Skriv på tavlan, gärna lika många gånger som det tal  

siffran representerar.
• Skriv siffran med fingret på en kompis rygg.
• Skriv siffran på surfplattan med ett ritprogram. Hitta 

även siffran på tangentbordet.
• Skriv siffran med alla färger i kritasken.
• Måla siffran med pensel och färg (eller med vatten om ni 

har en griffeltavla).
• Skriv siffran på förtryckta papper eller i räknehäftet.

Tips för klassrumsarbetet
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Ringa in alla tärningar som hör ihop 
med talet.
På tärningen är antalen strukuterade på ett 
sätt som hjälper eleverna att få talbilder för 
olika tal. Här får eleverna öva i att känna 
igen och ringa in tärningsbilden som hör 
till varje tal. Det är tänkt att de ska hitta alla 
de tärningar som ensamma visar antalet, 
men någon elev kanske ringar in två tär-
ningar som tillsammans visar antalet.

Vilken tid visar klockan?
Elever är inte alltid bekanta med tider på 
den analoga klockan, men då det endast 
handlar om hela timmar så bör dessa upp-
gifter inte orsaka några svårigheter. Ser de 
några likheter och skillnader mellan hur 
visarna står? Vilken visare talar om tiden 
här?

Öva på att skriva 1, 2 och 3.
Visa eleverna hur de skriver de olika siffror-
na. Skriv på tavlan och låt eleverna skriva 
siffran med fingret i luften eller på en kom-
pis rygg. Fler förslag till hur ni kan arbeta 
med sifferskrivning beskrivs upptill på 
sidan 20.

Samtala om den första uppgiften. Går det att ringa in två tärningar tillsammans också? Använd gärna en 
demonstrationsklocka och låt eleverna turas om att ställa in klockan och visa tiden 1, 2 eller 3 för kamraterna.

Ringa in alla tärningar som hör ihop med talet.

1

2

3

Vilken tid visar klockan? 

11

Öva på att skriva 1, 2 och 3.

1 1 1
2 2 2
3 3 3

11 22 33

Pärlsnören
Pärlsnören är bra att ha tillgängliga i klassrummet. Eleverna 
kan gärna få göra sina egna. Ett pärlsnöre består av 10 trä-
pärlor, 5 blå och 5 röda, som är uppträdda på ett snöre. 
Knutarna i änden av snöret ska sitta en bit ifrån pärlorna  
så att eleverna kan flytta pärlorna och bilda olika antal. 
Snörena kan senare göras med 20 pärlor.

Pärlsnöret är en konkretisering av tallinjen och kan använ-
das som stöd när eleverna räknar. Femstrukturen gör det 
lättare för eleverna att se antalet, de lär sig räkna vidare 
från fem och de ser uppdelningen av till exempel talet 7 i 5 
och 2. Detta hjälper till att bygga upp taluppfattningen och 
lägger en grund för att utveckla strategier i addition och 
subtraktion.

Aktiviteter

Klapplek
Låt eleverna ställa sig i tre eller fyra led framme vid tavlan. 
Klappa ett antal gånger. Välj antal utifrån klassens nivå. Låt 
eleverna som står längst fram rita lika många streck som du 
klappar eller skriva talet på tavlan. Fortsätt tills alla elever 
fått skriva var sitt tal, eller gör flera omgångar av övningen.

Leken går även att genomföra genom att eleverna sitter 
på sina platser och håller upp rätt antal fingrar eller visar 
talet med ett talkort.

Myntens värde
I lärarwebben finns mynt att skriva ut om ni inte har till-
gång till andra leksaksmynt. Visa de mynt vi använder, 
1-/2-/5-och 10-kronan. Låt eleverna visa olika summor 
med hjälp av mynten. Kan de visa tre på olika sätt? Kan de 
visa 2 kr med bara ett mynt? Om de har 1 kr, hur många 
kronor fattas för att de ska ha 3 kr? Den här aktiviteten kan 
göras återkommande under arbetet med kapitlet.
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Jag övar 1

Hur många är det? Dra streck.
Eleverna övar här på att se antalen och dra 
streck till rätt tal. De flesta elever bör inte 
kunna se antalet direkt utan att räkna. Om 
någon elev räknar antalet behöver hen mer 
träning på att se olika talbilder. 

Måla så många som talet visar.
Här får eleverna själva måla rätt antal uti-
från det tal som står i rutan. De flesta elever 
bör kunna lösa detta utan svårighet.

Det omålade antalet är från början 5 i 
alla rutor, så fråga gärna eleverna hur 
många som blev över i varje ruta. Låt också 
eleverna jämföra sina lösningar. Har de 
målat lika? Om de inte har målat samma 
föremål, kan båda svaren vara rätt?

Tal- och antalskort
I lärarwebben finns talkort att skriva ut om eleverna inte 
gör egna. 

Håll upp ett talkort och be eleverna säga talet i kör och 
hålla upp lika många fingrar. Ni kan även använda klossar. 

Öva även talföljden. Sätt upp talkorten i fel ordning och 
låt eleverna beskriva hur de ska flyttas för att talen ska 
hamna rätt. Sätt upp talkorten och låt eleverna blunda sam-
tidigt som du gömmer något av korten. Vilket tal är det 
som fattas?

På lärarwebben hittar du även antalskort som kan 
användas i övningar liknande de som beskrivs ovan.  
Du visar ett talkort och eleverna visar antalskortet eller 
tvärtom. 

Korten kan även användas för att öva begreppen fler och 
färre. Håll upp ett kort och be eleverna hålla upp ett kort 
som visar fler/färre än det du visar. Ni kan arbeta på 
liknande sätt med talkorten. 

Memory 
Talen och antalskorten kan både användas till läggspel och 
till att spela memory. Eleverna kan själva välja vilka tal och 
antal de vill öva och ta fram antalskort och talkort för res-
pektive tal. 

För att spela memory lägger de korten med baksidan 
upp och turas om att vända två kort i taget. Om korten hör 
ihop får spelaren ett par och får fortsätta. Om inte så vänds 
korten tillbaka och turen går över.

Större eller mindre tal
Eleverna sitter i ring med varsitt talkort. De turas om att 
visa sina kort. Alla som har talkort med ett större tal, reser 
sig upp. Kontrollera att talen stämmer. Ni kan variera akti-
viteten med att alla som har ett mindre tal reser sig.

Aktiviteter

Jag övar 1
Hur många är det? Dra streck.

12

Måla så många som talet visar.

1

3

3

2

1 2 3
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Jag övar 2

Hur många är det?
Eleverna räknar och skriver antalet. De  
flesta elever bör kunna avgöra antalet utan 
att räkna. Uppmärksamma också om elev-
erna uppfattat hur siffrorna skrivs.

Rita rätt antal kronor.
Eleverna ritar det antal kronor som anges. 
Någon elev kanske väljer att rita 2-kronor. 
Det visar på förståelse för talens uppbygg-
nad.

Hur mycket kostar det tillsammans? 
Ringa in mynten och skriv. 
Eleverna lägger här ihop summorna utan 
att skriva någon uträkning. De kan använda 
mynten för att visa antalet kronor de använ-
der och skriver sedan svaret i rutan. 

Uppmärksamma hur eleverna gör när de 
lägger ihop. Ringar de in det totala antalet 
kronor direkt eller ringar de in en krona i 
taget? Låt dem beskriva hur de tänker.

Mingla
Den här leken kan med fördel göras i idrottssalen eller ute 
på skolgården. Låt eleverna gå runt och mingla. Ropa 
sedan ett tal, till exempel 3. Eleverna ska då ställa sig i 
grupper om 3. Blev det några elever över? Hur många 
grupper med tre fick ni? 
Om ni har tillgång till en tavla att skriva på kan du rita och 
visa grupperna och de som blev över. Om inte, ta ett foto 
som ni kan titta på och sammanfatta övningen när ni kom-
mer in. 

Fortsätt på samma sätt med olika tal utifrån vad ni tränat 
på. Låt de elever som ”blir över” bestämma nästa tal.

Lek med klossar
Låt eleverna arbeta parvis. Paren behöver 10 klossar var, 
som de sprider ut mellan sig. Eleverna ska nu turas om att 
ta 1, 2 eller 3 klossar. Målet är att vara den som tar den sista 
klossen. 

Om den ena eleven till exempel börjar att ta två klossar 
och den andra tre, så är det fem klossar kvar. Nu gäller det 
att vara strategisk. Om första spelaren tar två eller tre klos-
sar nu så vinner den andra spelaren, för hen kan ta de klos-
sar som är kvar. Om första spelaren i stället tar en kloss så 
kan den andra spelaren inte ta alla som är kvar, och första 
spelaren kommer att vinna. 

Låt eleverna spela flera gånger och se om de kommer på 
någon strategi. Ni kan även utöka antalet klossar.

Jag övar 2
Hur många är det? 

13

kr kr

2 kr1 kr1 kr

Hur mycket kostar det tillsammans? Ringa in mynten och skriv.

Rita rätt antal kronor.

1 kr

3 kr 1 kr 2 kr

33 11 22

11 22 33

1 1
1 1

1
1

22 33
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Vi tänker
Inled med att låta eleverna titta på bilden 
och fundera över vad de ser. Hur många 
kronor har Melvin? Kommer de ihåg vad 
”kr” betyder? Läs sedan uppgiften tillsam-
mans, en fråga i taget. 

Eleverna funderar först enskilt och dis-
kuterar sedan parvis. De kan gärna ha till-
gång till leksaks- eller papperspengar. Be 
eleverna berätta om sina lösningar och hur 
de tänkt. Känner eleverna till några andra 
mynt man kan ha om man har 5 kr?

Vi lär och övar
Titta tillsammans på hur de olika summorna 
visas med pengar. Gå igenom en fråga i 
taget. Räcker Melvins pengar? Hur många 
kronor får han kvar alternativt hur många 
fattas? Eleverna kan visa sina svar konkret 
med papperspengar om ni inte använder 
lärarwebben.

Låt eleverna komma på fler uppgifter till 
bilderna. 
 
 
 

Låt eleverna berätta om sina lösningar och hur de har tänkt. Fråga hur många kronor Melvin har kvar om han bara köper ett äpple 
eller ett glas saft. Uppmärksamma eleverna på att pengarna han får kvar precis räcker till ett glas saft respektive ett äpple. Utöka 
utbudet med en klubba för en krona och fortsätt att resonera om vad pengarna räcker till. 

Talen 4, 5 och 6

Vi tänker
Melvin har 5 kr.
Kan han köpa 2 äpplen?
Kan han köpa 2 glas saft?
Kan han köpa 1 äpple och 1 glas saft?

14

Vi lär och övar

kostar 4 kr

kostar 6 kr

kostar 5 kr

Melvins pengar räcker till 2 äpplen eller 1 äpple och 1 glas saft.

2 kr 3 kr

Vad räcker mina  
pengar till?

Talförståelse
Som tidigare beskrivits brukar man prata om att barns 
talutveckling sker utifrån fem principer (Gelman och  
Galistel, 1978). Vi repeterar dessa principer här:

1. Abstraktionsprincipen: insikten att föremål i en 
avgränsad mängd kan räknas. För att börja räkna, måste 
eleverna förstå att saker går att räkna. Denna insikt brukar 
komma ganska tidigt, då barnet upptäcker att vuxna och 
andra i omgivningen räknar saker.

2. Ett-till-ett principen: insikten att ett föremål i en 
mängd kan paras ihop med ett föremål i en annan mängd, 
vilket medför att eleverna kan jämföra antal. Är det lika 
eller olika många? Den här principen ligger också till 
grund för elevernas förmåga att räkna föremål, de måste 
kunna para ihop varje räkneord med ett föremål i mäng-
den.

3. Principen om godtycklig ordning: förståelse för att 
det inte spelar någon roll i vilken ordning föremålen i en 
mängd räknas. Det viktiga är att hålla reda på vilka man 
har räknat och vilka som är kvar.

4. Principen om räkneordens ordning: att räkneorden 
kommer i en specifik ordning och att antalet bestäms av 
ord i räkneramsan.

5. Antalsprincipen eller kardinaltalsprincipen: att det 
sista räkneordet när mängden räknas är det som talar om 
antalet. I det här sammanhanget är det också viktigt att 
eleven har utvecklat antalskonservation, det vill säga att 
antalet är detsamma även om föremålen flyttas runt eller 
räknas i en annan ordning.

Talen 1 till 3 bör ha varit befästa hos de flesta elever. När 
nu arbetet går vidare till tal som inte är lika lätta att se med 
ögat, kan det vara bra att observera hur eleverna gör för att 
bestämma antalet i en mängd. Det ger dig utgångspunkt för 
vilken nivå aktiviteter och samtal bör ligga på när ni arbe-
tar med kapitlet. Trots att många elever har kunskap om 
talen och antalen upp till 6 är det bra att befästa och för-
djupa dessa kunskaper för att lägga grunden för elevernas 
fortsatta utveckling av talförståelse.

Talen 4, 5 och 6
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Vi diskuterar
Till den här diskussionsuppgiften kan elev-
erna ha hjälp av leksakspengar. De ska dela 
pengarna lika mellan Cleo, Melvin och Sam 
om det går. Låt eleverna fundera och disku-
tera parvis. Inled sedan med att låta elever-
na svara på frågan om pengarna går att dela 
lika genom att räcka upp handen. Vilka par 
har kommit fram till att pengarna går att 
dela lika? Be dem motivera sina svar. Hur 
gick eleverna tillväga för att lösa uppgiften? 
Låt dem visa och beätta.

Hur många kronor är det?
Eleverna möter här olika summor upp till  
6 kr som visas med mynt. Summan 5 kr och 
6 kr visas på två olika sätt. Förstår eleverna 
att det är samma summa trots att det är 
olika antal mynt, att 5-kronan motsvarar 
fem 1-kronor? Eftersom eleverna kanske är 
ovana att använda mynt kan det vara bra att 
ägna extra tid åt vilka mynt vi har i Sverige 
och vad respektive mynt är värt.

Skriv talen som fattas.
Det är viktigt att redan från början öva på 
och befästa talraden. Öva även att sätta ord 
på vilket tal som är före/efter de olika talen. 

Använd gärna leksakspengar till diskussionsuppgiften. Låt eleverna berätta hur de tänker. Samtala om att en  
5-krona kan växlas till fem 1-kronor. 

Cleo har 6 kr.

Melvin har 4 kr.

Sam har 5 kr.

Kan barnen dela lika så alla får lika många kronor? 
Rita och förklara hur ni tänker.

15

Skriv talen som fattas.

4 6 6 5

Hur många kronor är det? 

kr

kr

kr

kr

kr

kr

66 55 66

22 44 55

55 44 55 44 66

Subitisering
Subitizing eller subitisering handlar om förmågan att 
kunna uppfatta ett antal utan att behöva räkna föremålen. 
Denna förmåga att se antal kallas perceptuell subitisering 
(Clements 1999). 

Ögat kan inte uppfatta hur stora mängder som helst.  
Talen upp till 3 är lätta att se, men från 4 och uppåt kan det 
bero på hur talen är strukturerade om ögat kan uppfatta 
antalet. På en tärning är antalet strukturerat på ett sätt som 
är lätt för ögat att uppfatta, med det kan även finnas andra 
sätt som gör talbilderna tydligare. 

Att känna igen hur många det är genom att kombinera 
mindre undergrupper av antal kallas konceptuell subitise-
ring. Denna innefattar en medvetenhet om helheten, elev-
en kan både se hela talet och de tal som utgör det. Att tänka 
på tal som kombinationer av andra tal har beskrivits som 
centralt för de första skolåren (Resnick 1983). Det är myck-
et mer effektivt än att träna på att lösa additioner som 
3 + 4 = ? med hjälp av klossar. Eleverna lär sig i stället att 
känna igen 3 och 4 som en kombination av 7.

I fokus
Det här momentet fokuserar på talen 4 till 6. Även här 
används mynt och eleverna får möta 5-kronan. Det finns 
ingen 2-krona med i uppgifterna, men låt gärna eleverna 
arbeta med fler mynt i aktiviteterna. De flesta elever bör 
redan behärska talen 4 till 6, men de ges här möjlighet till 
fördjupande insikt kring hur talen används och hur de 
skrivs. 

Uppmärksamma om eleverna behärskar de fem princi-
perna, vilka antal de kan se direkt och vilka de måste räkna. 
Hela tärningen kan nu användas för att träna talbilder och 
för att träna antal.

Fortsätt arbetet med tal och sifferskrivning utifrån tipsen 
i föregående moment. Eleverna har stor nytta av att kunna 
forma siffrorna i det fortsatta arbetet. Arbeta också med 
olika typer av talbilder och låt eleverna upptäcka var det är 
lättast att avgöra antalet. På nästa sida finns förslag och tips 
kring detta.
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Hur många kronor är det?
På det här uppslaget tränar eleverna talen 4 
till 6. Samtala om talen och när de används. 
Låt eleverna visa och hitta saker som är 4, 5 
respektive 6 till antalet. Eleverna möter här 
talen med mynt och skriver hur många det 
är. Här visas endast 1-kronor, men fråga 
gärna eleverna om summorna kan bildas 
med några andra typer av mynt.

Måla 4 rutor. Måla den fjärde pärlan. 
Måla 5 rutor. Måla den femte pärlan. 
Måla 6 rutor. Måla den sjätte pärlan.
Här tränas både antal och ordningstal. Elev-
erna målar antalet i en tioruta. De ska sedan 
måla den fjärde, femte respektive sjätte  
pärlan. Vad är skillnaden mellan att måla 
4 pärlor och att måla den fjärde pärlan? 
Känner eleverna igen orden fjärde, femte 
och sjätte? När brukar de användas?

Skriv talen som fattas på tallinjen.
Tallinjen är viktig för utvecklingen av elev-
ernas talförståelse. Samtala om talens place-
ring på tallinjen. Vilket tal kommer före  
respektive efter till exempel 5?

1050 1 2 3 4 6 7 8 9

Öva på talen och ordningstalen upp till 6. Använd konkret material och låt eleverna räkna och ordna.16

Hur många kronor är det? 

Skriv talen som fattas på tallinjen.

Måla 4 rutor. Måla den fjärde pärlan.
 

kr kr

Måla 5 rutor. Måla den femte pärlan.
 

Måla 6 rutor. Måla den sjätte pärlan.
 

kr44 55 66

11 4422 5533 66

Öva subitisering
Förutom att arbeta med tal och sifferskrivning på det sätt 
som bekrivits i föregående moment, är det nu viktigt att 
arbeta med talbilder, för att eleverna ska utveckla förmågan 
att se antal utan att räkna. Denna förmåga, perceptuell  
subitisering, kan tränas upp och utgör en viktig grund för 
elevens fortsatta utveckling av taluppfattning. 

Både barn och vuxna kan ofta se 3 eller 4 objekt utan att 
räkna, men om antalet struktureras, så att man kan se del-
mängder eller bekanta talbilder, så underlättar det när man 
ska uppfatta större tal och utgör en grund för strategier i 
addition och subtraktion.  

Eleverna bör möta och få laborera med olika typer av 
talbilder. Det kan handla om klossar, tärningar, spelkort, 
tiorutor, m.m. Hur kan olika antal struktureras så att de 
kan uppfattas utan att man räknar en i taget?

Tärning och fingrar
På en tärning är antalet strukturerat på ett sätt som är lätt 
för ögat att uppfatta. Målet är att eleverna ska kunna avläsa 
värdet utan att räkna. Att kunna se antalet prickar direkt 
ger eleverna en bra mental bild av t.ex. talet 5. Tärningsspel 
är därför bra att använda för att öva upp perceptuell subiti-
sering. Det kan vara olika brädspel eller att eleverna skriver 
talen 1 till 6, turas om att slå tärningen och kryssar över det 
tal tärningen visar. Har man redan ett kryss på talet går 
turen över.

Även handen utgör en visuell bild av talet, de flesta elev-
er vet att en hand har fem fingrar. Talen upp till fem visas 
oftast med en hand, men ni kan även prova att visa talen 
med två händer. Hur många olika sätt kommer eleverna 
på?

Tips för klassrumsarbetet



KAPITEL 1, TALEN 1 TILL 6© Tukan läromedel 27

Ringa in alla tärningar som hör ihop 
med talet.
På tärningen är antalen strukturerade på ett 
sätt som hjälper eleverna att få talbilder för 
olika tal. Här får eleverna öva på att känna 
igen och ringa in tärningsbilden som hör 
till varje tal. Det är tänkt att de ska hitta alla 
de tärningar som ensamma visar antalet, 
men någon elev kanske ringar in två tär-
ningar som tillsammans visar antalet.

Vilken tid visar klockan?
Elever är inte alltid bekanta med tider på 
den analoga klockan, men då det endast 
handlar om hela timmar så bör dessa upp-
gifter inte orsaka några svårigheter. Ser de 
några likheter och skillnader mellan hur 
visarna står? Vilken visare talar om tiden 
här?

Öva på att skriva 4, 5 och 6.
Visa eleverna hur de skriver de olika siffror-
na. Skriv på tavlan och låt eleverna skriva 
siffran med fingret i luften eller på en kom-
pis rygg. Fler förslag till hur ni kan arbeta 
med sifferskrivning finns på sidan 21. 

17

Ringa in alla tärningar som hör ihop med talet.

4

5

6

Öva på att skriva 4, 5 och 6.

Vilken tid visar klockan? 

4 4 4
5 5 5
6 6 6

Behöver eleverna räkna prickarna på tärningarna för att se antalet? Varför tror de att prickarna är placerade som de är?  
Låt eleverna öva på att ställa in och läsa av tiderna på en demonstrationsklocka.

66 4455

Med klossar
Klossar är en bra hjälp i arbetet med olika talbilder. Utgå 
ifrån det antal ni arbetar med. Hur många olika figurer kan 
eleverna bygga med samma antal? De kan rita av sina figu-
rer på ett rutigt papper.  

Låt eleverna jämföra sina lösningar. Har de hittat samma 
kombinationer? I vilka figurer tycker de att det är lättast att 
se antalet? 

Diskutera även hur man vet att man har hittat alla kom-
binationer. Låt eleverna motivera sina svar. Är några av 
figurerna lika? Om man vrider på en figur, är det samma 
figur eller en ny?

Snabba talbilder
Visa eleverna bilder där samma antal är strukturerat på 
olika sätt. Är det lika många på bilderna? Ser det ut att vara 
lika många? På vilken bild är det enklast att se antalet? Låt 
eleverna motivera sina svar.

Förbered bilder med olika antal 1–6, strukturerade på olika 
sätt. Om ni har en projektor i klassrummet kan du foto-
grafera föremål på olika sätt. Annars går det bra att rita 
prickar eller kryss på ett papper. 

Visa bilderna i cirka 2 sekunder. Låt eleverna berätta hur 
många föremål de såg och hur de kunde se antalet. 

5
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Jag övar 1

Skriv talen som fattas.
Eleverna övar här på att skriva talraden upp 
till 6. Observera hur de går tillväga för att ta 
reda på vilka tal de ska skriva. Skriver de 
obehindrat eller verkar de räkna från 1?  
Vet de vilka tal som kommer före/efter  
respektive tal?

Hur många prickar visar tärningarna? 
Dra streck till tallinjen.
Här är summan uppdelad på två tärningar, 
vilket ger möjlighet att se vilka elever som 
kan se tal som summan av två mindre 
mängder och vilka elever som behöver 
räkna antalet. 

Rita mynten.
Eleverna får här själva välja vilka mynt de 
vill rita. Lägg märke till vilka elever som 
endast väljer att rita 1-kronor och vilka som 
även använder sig av 2-kronor och 5-kronor. 
Om eleverna enbart ritar 1-kronor, fråga 
om de vet några andra mynt som kan ge 
samma summa.

Myntens värde
I lärarwebben finns mynt att skriva ut om ni inte har till-
gång till andra leksaksmynt. Visa de mynt vi använder, 
1-/2-/5- och 10-kronan. Låt eleverna visa olika summor 
med hjälp av mynten. Kan de visa 5 kr på olika sätt? Kan  
de visa 5 kr med bara ett mynt? Kan de visa 4 kr med två 
mynt? Om de har 4 kr, hur många kronor fattas för att de 
ska ha 5 kr? 6 kr? 

Lek butik
Använd tomma förpackningar, flaskor och liknande, eller 
klipp ut bilder på varor från reklamblad. Låt eleverna 
bestämma priserna. De bör vara under 10 kr. Eleverna kan 
sedan arbeta parvis. Paren behöver leksakspengar. Visa 
varor från butiken och ställ frågor som eleverna får disku-
tera och svara på tillsammans:
• Hur mycket kostar varan? Visa rätt belopp med pengar. 
• Vilka av de här 2 varorna kostar mest?
• Vilka varor kostar lika mycket?
• Hur mycket dyrare är … än …?
• Hur mycket billigare är … än …?
• Vilken vara kostar 2 kr mindre/mer än …?

Aktiviteter

1050 1 2 3 4 6 7 8 9

31

Jag övar 1
Skriv talen som fattas.

18

45 6 2

Hur många prickar visar tärningarna? Dra streck till tallinjen.

Rita mynten.

5 kr 4 kr 6 kr

22 44 11 33 55 66

Eleverna kan ha ritat andra valörer på mynten.Eleverna kan ha ritat andra valörer på mynten.

1 1
1 1 1 11 1

1
1 5
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Jag övar 2

Hur mycket kostar det tillsammans?
Eleverna ska här titta på priserna på varorna 
upptill. De lägger ihop och skriver summan 
av priserna på varorna i respektive ruta. De 
elever som tycker att det är svårt att tänka 
ut summan, kan rita mynten de betalar 
med.

Melvin har 6 kr. Han köper 3 saker.  
Vad har han köpt? Rita ett förslag.
Låt eleverna jämföra sina förslag. Har de 
ritat samma varor? Finns det flera lösning-
ar? Hur gick de tillväga för att komma fram 
till sin lösning? Vilka mynt kan Melvin ha?

Fler eller färre
Göm ett antal klossar under en burk eller ett tygstycke.  
Låt eleverna gissa hur många du har gömt. I stället för att 
besvara frågan med nej, säger du om ditt antal är fler eller 
färre. Den som gissar rätt får gömma nästa gång. Eleverna 
kan sedan fortsätta parvis.

Blunda och gissa
Låt eleverna arbeta parvis. De behöver klossar, knappar, 
gem eller annat som går att räkna. Den ena eleven blundar. 
Den andra eleven tar fram ett antal föremål, mellan 1 och 6 
stycken, och lägger dem i den andra elevens hand eller på 
bordet framför eleven. Eleven som blundar får i steg ett inte 
räkna klossarna utan bara känna och gissa hur många det 
är. Därefter får eleven räkna föremålen utan att öppna ögo-
nen. Stämde gissningen? Eleven öppnar ögonen och räknar 
klossarna igen. Om eleverna vill kan man få en poäng för 
varje rätt gissning.

Talbingo – uteaktivitet
Den här aktiviteten är bra att göra där det finns grus. Det  
är även möjligt att använda talkort 1–6. Dela in eleverna i 
grupper med 2-3 elever i varje. Rita en spelplan till varje 
grupp, alternativt ge dem en uppsättning talkort. Spelpla-
nen ska bestå av 2x3 rutor där ni skriver talen 1–6.

Alla grupper ska nu så snabbt som möjligt hämta det 
antal som passar till varje tal. Det ska vara olika föremål i 
varje ruta. Den som först fyller sin spelplan vinner.  

Jag övar 2

19

Hur mycket kostar det tillsammans? 

Melvin har 6 kr. Han köper 3 saker. Vad har han köpt? Rita ett förslag.

2 kr

4 kr

3 kr

5 kr 1 kr

6 kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

66 55 66

44 55 44

Egna förslag.Egna förslag.
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Vi tänker
Inled med att låta eleverna titta på bilden en 
stund och eventuellt samtala med en kompis. 
Läs sedan uppgiften högt och låt eleverna 
fundera enskilt en stund innan de diskute-
rar parvis. De kan gärna ha tillgång till klos-
sar. Låt dem sedan berätta om sina lösning-
ar och hur de tänkt. Vilken kloss tror de 
Mosse flyttar på? Finns det flera lösningar? 

Förslag på fler frågor:
• Vad händer om Mosse flyttar på 2 klossar, 

hur blir tornen då? 
• Hur skulle det vara om Melvin och Cleo 

har 5 klossar tillsammans, hur höga torn 
kan de bygga då?

Vi övar och lär
Titta på Melvins lösningar. Kom eleverna 
fram till samma svar? Vad tror eleverna att 
Melvin menar när han pratar om talkompi-
sar? Kan de komma på några talkompisar 
till exempelvis talet 4?

Låt eleverna berätta hur de löste uppgiften. Fråga vad de tror att ordet talkompisar betyder.  
Kan de komma på några talkompisar till 5, 4 eller 3?

Talkompisar

Vi tänker
Melvin och Cleo leker med klossar.
Mosse flyttar en kloss från det ena tornet  
till det andra.
Hur många klossar är det i varje torn då? 

20

Vi lär och övar

Klossarna visar några 
talkompisar till 6. 

Finns det fler?

Finns det flera 
lösningar?

Lösning 1         Lösning 2

2 och 4 3 och 3 2 och 4 1 och 5

När vi delar upp en mängd i två mindre, kallas denna tal-
kombination ofta för talkompisar. Att dela upp mängder är 
viktigt för att förstå hur talen är uppbyggda. När till exem-
pel mängden 6 delats upp i två mindre mängder, t.ex. 5 och 
1, kan den ena mängden minskas och den andra ökas så 
det blir 4 och 2 utan att summan av dem ändras. Att kunna 
dela upp mängder på detta sätt handlar om att förstå att  
det totala antalet är konstant även om det delas upp i två 
mindre mängder på olika sätt:

6 = 5 + 1   6 = 4 + 2   6 = 3 + 3

En del barn tycker det är lättare att minnas bilder än ord. 
Treåringar kan känna igen tre saker, även om de kanske 
inte kan säga ordet. De flesta fyraåringar kan lätt känna 
igen fem prickar på en tärning, vilket är en hjälp när de ska 
förstå kardinalvärdet (”hur många”), som de sedan kopplar 
till ”ordet fem” och ”symbolen 5”. Strukturerade bilder kan 
också hjälpa eleverna att börja se antal i andra antal, till 
exempel att se fyra och ett i antalet fem.

Forskningen visar att det är viktigt att arbeta med det  
visuella. Det visuella är en bro mellan det konkreta och det3 + 3

5 + 1

Talkompisar
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Till den här uppgiften finns det många olika 
lösningar. Uppmuntra eleverna till att hitta 
alla. De kan skriva/rita eller visa med klos-
sar. Gå tillsammans igenom det eleverna 
kommit fram till och låt dem berätta om 
och motivera sina svar. Hur många lösning-
ar har de hittat? Hur kan man veta att man 
har hittat alla lösningar? Gör gärna en tabell 
och visa hur man kan skriva in lösningarna 
systematiskt.

1 5
2 4
3 3

osv.

Är uppdelningen 0 och 6 barn en lösning? 
Låt eleverna diskutera. I praktiken skulle  
det innebära att det bara blir en grupp med 6 
barn, men när eleverna sedan arbetar med 
uppdelning av tal, kommer detta alternativ 
att finnas med.

Dela upp 6 och skriv alla talkompisar.
Denna övning fungerar som en samman-
fattning av diskussionsuppgiften, med en 
högre abstraktionsnivå. Det kan därför vara 
bra att göra den i direkt anslutning för att 
befästa uppdelningen av talet 6.

Vilka strategier använde eleverna för att lösa diskussionsuppgiften? Låt dem berätta och visa. Välj hur ni delar upp talet 6 på olika 
sätt, om eleverna ritar eller använder klossar konkret. Om eleverna ritar, kan det vara enklare att rita bollar eller kryss.

6 barn leker tillsammans. 

Hur kan de dela in sig i två grupper? 

Rita och visa på ett papper eller använd klossar. 

Finns det olika lösningar?

21

Dela upp 6 och skriv alla talkompisar.

6

5

0

44

33

22

11

00

22

33

44

55

66

11

abstrakta. Det finns en lång tradition av arbete med kon-
kret material under de första skolåren, men vi går kanske 
lite för fort över till abstrakta symboler och tal. Vi bör ge 
eleverna möjlighet att utveckla mentala bilder av antal och 
tal. Yeap Ban Har, som är en förebild inom Singapore-
modellen, säger att vi ska fråga eleverna om de ser något 
framför sig, och om de inte gör det så ska vi ge dem möjlig-
het att utveckla mentala bilder. Modellen att arbeta från det 
konkreta till det abstrakta bygger på Jerome Bruners 
undervisningsteorier. 

När eleverna arbetar utforskande med talkombinationer, 
som att hitta alla talkompisar till t.ex. talet 6, lär de sig sam-
tidigt alla additioner som har summan 6: 6 + 0, 5 + 1, 4 + 2, 
3 + 3 och så vidare. När de vet att 6 kan delas upp i 2 och 4, 
kan det föras över till addition: 2 + 4 = 6 och 4 + 2 = 6. 
Eleverna kommer även så småningom att upptäcka sam-
bandet med subtraktion: 6 – 4 = 2 och 6 – 2 = 4.

Det är viktigt att låta eleverna sätta ord på vad de gör när 
de undersöker talen, så de inte bara flyttar klossar mekaniskt. 
Genom att arbeta problembaserat, utgå ifrån olika antal, 
gömma en andel och fråga hur många som är gömda, måste 
eleverna fokusera på vilka kombinationer som hör ihop.

I fokus
Det här momentet handlar om uppdelningen av talen upp 
till 6 med störst fokus på 5 och 6 då de har flest kombina-
tioner vad gäller talkompisar.

Lägg märke till hur eleverna gör när de arbetar konkret 
med talkompisar. Kan de se antalen direkt eller måste de 
räkna? Det är lätt att uppdelning av tal blir något som elev-
erna gör mekaniskt med hjälp av klossar, se därför till att 
variera övningar och aktiviteter så att de måste memorera 
de olika kombinationerna.

Samtala även om hur man kan arbeta systematiskt så att 
man vet att man har fått med alla kombinationer.  I 
momentet introduceras tabeller som ett stöd i arbetet.
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Jag övar 1

Hur kan du dela upp 4 äpplen?  
Rita och skriv alla talkompisar till 4.
Eleverna får här dela upp talet 4 i samma 
typ av tabell som de arbetat med för talet 6. 
De elever som behöver kan använda kon-
kret material. Observera om eleverna arbe-
tar systematiskt och flyttar över en i taget. 
De kan gärna jämföra sina lösningar parvis.

Vilka är talkompisar till 5?  
Skriv talen som fattas.
Här ska eleverna fylla i de talkompisar till 5 
som fattas. De har tillgång till en bild av  
5 kolor, men de elever som behöver kan 
använda klossar. Verkar eleverna behärska 
uppdelningen av talet 5 eller tar de hjälp av 
konkret material eller bilden? 

Dela upp summan
Låt eleverna arbeta parvis. Varje par behöver sex 1-kronor, 
tre 2-kronor och en 5-krona. 

Undersök olika summor mellan 1 kr och 6 kr. Vilka av 
summorna kan eleverna dela på två? Hur många kronor får 
de var? Vilka mynt kan de använda till de olika summorna 
för att det ska vara möjligt att dela lika? Bara 1-kronor? 
2-kronor och 1-kronor? Kan man dela lika på en 2-krona? 
En 5-krona?

Hur många är gömda?
Låt eleverna jobba parvis med antalen 4 till 6 (eller större 
tal om några elever behöver utmaningar). Eleverna behöver 
klossar, gem eller liknande. 

De kan börja med att utgå ifrån 4 föremål. Den ena 
blundar medan den andra gömmer några av föremålen. 
Den som blundat ska sedan tala om hur många föremål 
som gömts. Eleverna bestämmer själva när de sedan ska 
byta antal.

Aktiviteter

Jag övar 1
Hur kan du dela upp 4 äpplen? Rita och skriv alla talkompisar till 4.

22

Vilka är talkompisar till 5? Skriv talen som fattas.

5 5 5 5

4 2 5 3

4 0

44

33 11

22 22

11 33

00 44

11 33 00 22
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Jag övar 2

Rita kulor i två färger.  
De ska vara 5 tillsammans. 
De ska var 4 tillsammans. 
De ska vara 6 tillsammans.
Eleverna delar här själva upp talen och 
bestämmer vilka talkompisar bilderna ska 
visa. Låt eleverna jämföra sina lösningar 
med en kompis. Har de ritat lika? Hur 
många olika lösningar på varje uppgift  
finns det?

Memory med talkompisar
Att använda memory för att öva talkompisar fungerar bra 
när det handlar om större antal med flera kombinationer. 
För att det ska bli ett större antal kort, kan man kombinera 
olika typer av talbilder. 

Ett memory till talet 6 kan till exempel innehålla, tal-
kompisarna med siffror, bilder av klossar och tärningsbil-
der. När man parar ihop korten måste man om man får en 
bild av en tärning med en prick, hitta den med fem prickar. 
Om man vänder en bild av två klossar, ska man hitta den 
med fyra klossar osv.

Det är även möjligt att göra läggspel på liknande sätt.  
Då kan eleverna arbeta med alla talen parallellt. De har en 
kolumn för 4, 5 respektive 6 framför sig. De bildar par som 
de lägger i den kolumn de passar. De kan till exempel lägga 
ett par bilder som visar tärningar med 1 respektive 3 prick-
ar i kolumnen för talet 4. 

Hitta din talkompis
Bestäm vilket tal vars talkompisar ska övas. Förbered tal-
kortspar som bildar talet. Det ska finnas ett talkort till varje 
elev. Dela ut talkorten och tala om vilket dagens tal är. Låt 
eleverna röra sig i klassrummet till musik eller till dess att 
du klappar i händerna. De ska då hitta en talkompis som de 
bildar dagens tal tillsammans med. Lyckades alla hitta en 
talkompis? 

Ni kan även öva flera talkompisar samtidigt. Sätt upp 
talen 2, 3, 4, 5 och 6 på olika platser i rummet. Dela ut  
talkort från 0 till 6 till eleverna, ett talkort till varje elev.  
På given signal ska de hitta en talkompis och ställa sig vid 
det tal som de tillsammans bildar. Hittade alla en talkom-
pis? Är det lika många par vid varje tal? 

Den här övningen kan med fördel göras utomhus. Då 
kan ni rita ringar med krita på skolgården och skriva  
talen i.

Jag övar 2
Rita kulor i två färger. 
De ska vara 5 tillsammans.
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 och 
 

 är 5 tillsammans.

Rita kulor i två färger. 
De ska vara 6 tillsammans.

Jämför med  
en kompis.  
Har ni ritat 

lika?

Rita kulor i två färger. 
De ska vara 4 tillsammans.

 

 och 
 

 är 4 tillsammans.

 

 och 
 

 är 6 tillsammans.

5

4

6

Olika lösningar.Olika lösningar.
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Vi tänker
Låt eleverna titta på bilden och fundera 
över vad de ser. Läs uppgiften och låt dem 
tänka efter en stund enskilt innan de disku-
terar parvis. Låt dem berätta hur de gick 
tillväga för att lösa uppgiften. Skrev de talen 
i ordning? Skrev de alla tal från 1 till 10 och 
ringade in Cleos och Melvins tal? De kanske 
hade tillgång till talkort?

Vi lär och övar
Melvin och Cleo använder en tallinje. Kom-
mer eleverna ihåg vad en tallinje är? Kom 
de fram till samma lösning som Melvin och 
Cleo. 

Läs talen från 1 till 10 i kör. Fråga efter 
talet före/efter olika tal på tallinjen. Rita en 
tallinje på tavlan. Låt eleverna blunda. 
Sudda ut olika tal och be eleverna säga vilka 
tal som fattas.

Öva på att placera talen på rätt plats på tallinjen och samtala om antalet de olika talen symboliserar.  
Räkna till 10 tillsammans, framåt och bakåt.

Talens ordning

Vi tänker
Cleo och Melvin ska ordna talkorten från 0 till 10. 
De tror att det fattas några kort. 
Hur kan de ta reda på vilka talkort som fattas?

24

Vi lär och övar
Cleo och Melvin ordnar talen i 
stigande ordning på en tallinje.

Jag tror att det  
fattas 3 kort.

17 2
3 4 610

Nu ser jag att  
0, 5, 8 och  
9 fattas.

0 5 8 9

1 2 3 4 6 7 10

Ramsräkning
Att kunna räkna framåt och bakåt – först till och från 10 
och sedan till och från 20 – utgör en bra grund till att 
utveckla räknestrategier i addition och subtraktion. 

Hur man använder räkneorden vid uppräkning är som 
tidigare beskrivits beroende av om orden kopplas till objekt 
eller inte. Om räkneorden sägs högt utan att kopplas till 
objekt används de i en ramsräkningssituation. 

Att kunna talens ordning i talraden som en talramsa är 
en viktig kunskap, men det är först när räkneorden kopplas 
till ett talbegrepp som eleverna blir medvetna om deras 
betydelse. De måste förstå att varje tal de räknar kan kopp-
las till ett objekt och att det sista talet de säger är det totala 
antalet. Därför är det viktigt att eleverna både övar på talra-
den och på att räkna mängder.  Förslagsvis kan detta vara 
en daglig aktivitet, att räkna från 1 till 10 och från 10 till 1 
samt att räkna olika föremål i klassrummet. Talområdet 
kan anpassas utifrån gruppen.

Behärska talraden
Att kunna utveckla en god taluppfattning förutsätter att 
man kan talraden. Att kunna talraden innebär att man för-
står sambandet mellan talramsan (att säga talorden), talens 
ordning (veta att 5 kommer före 6) och mängden talen 
representerar (att talsymbolen 4 representerar till exempel 
4 äpplen). Tecken på att eleverna behärskar tal raden är att 
de kan starta mitt i talraden och räkna vidare samt att de 
kan säga vilket tal som kommer före till exempel 5. 

Eleverna behöver många olika erfarenheter både av att 
räkna mängder och av att sortera tal. Det ger dem en god 
förståelse för talsystemet. När talen blir större och räknan-
det frigörs från uppräkning av en mängd, kommer allt bli 
mer abstrakt. Att gå från den konkreta till det abstrakta kan 
stimuleras till exempel genom att eleverna räknar pärlor på 
ett snöre, sedan ser bilder av ett pärlsnöre och slutligen ser 
en tallinje. På så sätt får eleverna stegvis uppleva talraden. 
Ett annat sätt att uppleva talraden är att arbeta med talkort. 
Eleverna kan hålla i talkorten och ställa sig i rätt ordning. 
Då kan de även få en upplevelse av talet före, efter och  
mellan. 

Talens ordning
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Vi diskuterar
Läs en uppgift i taget och låt eleverna  
diskutera parvis. Vad betyder nummer?  
När används det ordet jämfört med orden 
siffra och tal? Diskutera svaren på frågorna 
tillsammans och låt paren berätta hur de 
tänker. 

Paren får sedan hitta på egna frågor till 
bilden. De kan ställa frågorna de kommer 
på till ett annat par som får fundera över 
och diskutera svaren. Summera genom att 
ta upp några av elevernas uppgifter gemen-
samt.

Hur många är det?  
Dra streck till tallinjen.
Eleverna får här koppla ihop antal med 
talens plats på tallinjen genom att dra streck 
till rätt tal. Uppmärksamma om eleverna 
uppfattar antalen direkt utan att räkna.

1050 1 2 3 4 6 7 8 9

Samtala om begreppet nummer i diskussionsuppgiften och i vilka sammanhang det används. Rita en tallinje på tavlan och fyll i  
de tal som är utskrivna ovanför jackorna. Låt eleverna fylla i de tal som fattas. Ställ frågor kring talet före, efter och mellan, t.ex.  
Vilket tal kommer före 5?

Vilka nummer fattas på väggen över hängarna?

Vad hänger på krok nummer 3?

Vad hänger på första kroken?

Vad hänger på kroken mellan 7 och 9?

Hitta på fler frågor till varandra.

25

Hur många är det? Dra streck till tallinjen.

Pärlsnören
Pärlsnören är en konkretisering av tallinjen och kan använ-
das som stöd när eleverna räknar. Femstrukturen gör det 
lättare för eleverna att se antalet, de lär sig räkna vidare 
från fem och de ser uppdelningen av till exempel talet 9 i 5 
och 4. Detta hjälper till att bygga upp taluppfattningen och 
lägger en grund för att utveckla strategier i addition och 
subtraktion.

Ni kan även gärna arbeta med att göra ett pärlsnöre på gol-
vet. Det blir en konkret och fysisk modell som passar bra i 
samband med talraden, där eleverna kan räkna samtidigt 
som de går på den. Här får eleverna med hjälp av kroppen 
uppleva talens förhållande till varandra. Läs om hur du gör 
pärlsnören på sidan 10.

I fokus
Det här momentet möter eleverna talraden från 1 till 10. 
De flesta elever kan räkna till 10 när de börjar skolan, men 
här handlar det även om att förstå begrepp som talet före 
och efter och att förstå talens placering på tallinjen. Tanken 
är att eleverna ska få möta tallinjen redan från början, så att 
de har den som utgångspunkt när de möter större tal och 
när de arbetar med addition och subtraktion. 

Lägg märke till om eleverna behärskar talraden. Kan de 
räkna både framåt och bakåt? Kan de börja mitt i talraden 
och fortsätta räkna? Vet de vilket tal som kommer före res-
pektive efter ett visst tal? Det finns många olika övningar 
och aktiviteter kring detta som ger möjlighet att observera 
vilka elever som behöver mer träning och stöd.
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Jag övar 1

Hur många är det? Dra streck till 
tallinjen.
Antalen är här strukturerade så att eleverna 
bör se dem utan att räkna en i taget. Obser-
vera om någon elev inte uppfattar antalet 
utan räknar bollarna. Ge i så fall eleven mer 
antalsträning.

Skriv talen som fattas. 
Elevena får här fylla i de tal som fattas, först 
i talraden och därefter på en tallinje. Lägg 
märke till om eleverna stannar upp och räk-
nar när de fyller i talraden. Ställ frågor om 
vilka tal som kommer före/eller efter olika 
tal. Kan eleven räkna till 10 både framåt och 
bakåt?

Vilket är talet?
Fokusera på ett begrepp i taget, bestäm om ni ska öva på 
talet före eller efter. Du säger ett tal högt och klassen eller 
en elev säger då talet före/efter utifrån det ni bestämt. Elev-
erna kan även använda sina talkort och hålla upp svaret. 
Övningen kan anpassas utifrån gruppens/elevernas nivå 
genom att även ta med andra talområden. 

Utveckla uppgiften genom att fråga:
• Vilket tal är ett mer än …?
• Vilket tal är ett mindre än …?

Vilka tal fattas?
Skriv talraden på tavlan. Eleverna blundar och du suddar 
ut några av talen. Kan de komma på vilka tal som fattas? 

Eleverna kan även göra övningen parvis och då använda 
plastbrickor eller något liknande. De skriver talraden på ett 
papper. Den ena blundar och den andra täcker över några 
tal genom att lägga en bricka över talen. Kompisen öppnar 
ögonen och talar om vilka tal som är täckta.

Tallinjen på ett snöre
Till den här uppgiften behövs ett snöre, lappar med talen  
1 till 10 och klädnypor eller gem. Första gången ni gör 
övningen kan du börja med talen 1 och 10. Var ska de vara 
på tallinjen? Först och sist. Sätt fast lapparna med kläd-
nypor eller gem. 

Dra sedan en lapp i taget och låt eleverna beskriva var på 
tallinjen talen ska vara. Ni kanske måste justera lapparna 
ibland när fler kommit på plats. Gör övningen flera gånger. 
Dela ut lappar till eleverna och låt dem sätta fast talen på 
tallinjen.

Talraden med kroppen
Den här aktiviteten kan med fördel göras utomhus. Kom 
på rörelser ni ska göra tillsammans 10 gånger. Det kan till 
exempel vara att hoppa på ett ben. Räkna till 10 samtidigt 
som ni hoppar.

Rita gärna upp talraden med skolgårdskrita. Eleverna 
kan jobba i grupper så ni får flera talrader. Ge sedan upp-

Aktiviteter

1050 1 2 3 4 6 7 8 9

1050 1 2 3 4 6 7 8 9

Jag övar 1
Hur många är det? Dra streck till tallinjen.

26

Skriv talen som fattas.

1  2 3 4 5  6  7 8 9 1033 44 55

11 22 33 44 66 77 88 99



KAPITEL 1, TALEN 1 TILL 6© Tukan läromedel 37

Jag övar 2

Skriv talen som fattas.
Här förekommer olika delar av talraden 
blandat. Ser eleverna vilka tal som fattas 
eller måste de räkna? Är det några tal de  
tvekar vid? Talet efter eller talet före? 

Dra streck till rätt plats på tallinjen.
Här förekommer talen på tärningar, där 
vissa tal visas med två tärningar. Eleverna 
bör behärska talen upp till 6, men observera 
om de även kan se talen 7 till 10 eller om de 
måste räkna prickarna på tärningarna. 

De elever som tycker att det är svårt att 
lägga ihop antalet prickar kan dra streck 
ifrån en tärning i taget.

maningar till eleverna att ställa sig på talet efter 7/före 3/
mellan 6 och 8 osv.

Talens grannar med talkort
Dela ut talkort med talen 1 till 10 till en grupp elever.  
Be någon av eleverna visa sitt talkort. Eleverna som har  
talkorten före respektive efter ställer sig upp. Låt övriga 
elever avgöra om talkorten stämmer och vilket talkort som 
är talet före och vilket som är talet efter. Gör likadant med 
fler tal. Byt sedan elever som håller i korten.

Danslek med talkort
Dela in klassen i grupper om 10. Om antalet elever i klas-
sen inte är jämna tiotal kan grupperna ha ett annat antal 
och du väljer vilken del av talraden som ska tränas. Varje 
elev i gruppen får ett talkort. 

Spela musik och låt eleverna dansa runt i sina grupper. 
När musiken tystnar ska de ställa sig med talen i rätt ord-
ning.

Gör leken flera gånger och låt eleverna byta kort med 
varandra. Du kan även välja att bara ta med vissa tal i tal-
raden.

Vem har ett tal som stämmer?
Dela ut ett talkort till varje elev. Beskriv olika tal och låt de 
elever som har tal som stämmer resa sig upp. Det kan till 
exempel vara:
• alla tal som är större/mindre än 6
• talet före 9
• talet efter 3
• alla tal som är före/efter 3 i talraden

1050 1 2 3 4 6 7 8 9

Jag övar 2
Skriv talen som fattas.

27

Dra streck till rätt plats på tallinjen.

I övningen nedtill kan eleverna välja om de drar streck från en tärning i taget eller lägger ihop antalet prickar i paren.

4 5 2 6

9 7 8 10

3 5 6 8

66 11 33 77 88

44 44 55 77

77 88 66 88 99

99
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Problem 1
Läs uppgiften högt för eleverna. Använd 
gärna lärarwebben så att alla kan titta 
gemensamt på bilden när du läser. Låt dem 
tänka efter en stund själva först. De kan 
gärna ha tillgång till klossar eller annat kon-
kret material. Låt dem sedan jämföra hur de 
tänkt parvis. Har de gjort lika? Be dem 
motivera sina lösningar. Hur många olika 
lösningar har klassen kommit på? 

I den här uppgiften finns egentligen inget 
rätt svar, det viktiga är att eleverna kan för-
klara och motivera sina lösningar. Upp-
muntra eleverna att hitta många olika svar 
på uppgiften.

Problem 2
Läs uppgiften tillsammans. De elever som 
vill kan här använda två tärningar så de kan 
undersöka olika möjligheter. Hur många 
olika lösningar finns det? Hur vet man att 
man har hittat alla? När eleverna delat upp 
tal har de haft med samma talkompisar två 
gånger men i olika ordning. Hur är det när 
man har två tärningar? Kan man få alterna-
tivet 6 och 0?

Ett problemlösande förhållningssätt
Problemlösning handlar egentligen inte bara om speciella 
uppgifter, ett problemlösande förhållningssätt bör finnas 
med i arbetet med alla uppgifter i matematik. Det kan till 
exempel handla om att låta eleverna utforska en uppgift, 
utan att förklara hur den ska lösas, men i stället ställa frå-
gor som sätter i gång elevernas tankar. Och att vid genom-
gång ge utrymme för reflektion, resonemang och kommu-
nikation kring olika sätt att lösa en uppgift på.

Tanken med problemlösningsuppgifter är att eleverna 
ska utveckla stragier för hur de ska använda sina matema-
tiska färdigheter och förmågor. De vänjer sig vid ett arbets-
sätt som uppmuntrar uthållighet, att pröva sig fram, utvär-
dera och pröva flera gånger. De blir även medvetna om sina 
egna och andras tankar genom att de måste sätta ord på det 
de tänker och lyssna till och försöka förstå andra. De får 
möjlighet att använda sina matematiska färdigheter, men 
uppmuntras även till att upptäcka och lära sig nya.

För yngre elever är det viktigt att uppgifterna är i en 
kontext som de känner igen. Uppgifterna bör också ha en 
låg ingångströskel, dvs. det ska vara tydligt vad som efter-
frågas, så att alla elever har möjlighet att komma igång.  

Det är samtidigt viktigt att utmana de elever som har behov 
av det. Du kan öka svårighetsgraden genom att utvidga tal-
området, tillföra fler element, eller ställa fler frågor.

Arbetet med problemlösningssidorna
I problemlösningsuppgifterna är det viktigt att eleverna får 
tid att tänka själva innan ni diskuterar parvis eller i hel-
klass. Lös en uppgift i taget. Läs texten högt. Använd gärna 
lärarwebben, så att eleverna ser text och bild samtidigt som 
du läser. Låt dem tänka enskilt en stund och fråga sedan 
vad de tror att de ska ta reda på. Låt dem fundera en stund 
till kring hur de skulle lösa uppgiften och därefter diskutera 
sina tankar med en kompis. 

Paren väljer hur de vill arbeta med lösningen, om de vill 
rita/skriva eller använda konkret material. Se till att det 
finns lämpligt material framme som de kan hämta. Ge elev-
erna gott om tid att tänka efter, samarbeta och pröva flera 
gånger för att hitta lösningar.  

Problemlösning

Problem 1
3 barn delar på bullarna och kakorna. 
Hur tycker du att de ska dela?
Varför vill du dela på det sättet?
Jämför era lösningar. Finns det flera sätt att dela på?

28 Tänk på att låta eleverna fundera enskilt först innan de diskuterar lösningarna tillsammans. Det är extra viktigt i första uppgiften, 
där de ska jämföra och diskutera vad de tycker. Hur har de valt att dela upp bakverken? Finns det något rätt svar?

Problem 2
Melvin har 2 tärningar. 
Han får 6 prickar sammanlagt. 
Vad kan tärningarna visa? 
Rita flera förslag. Hur många kommer ni på?

Egna förslag.Egna förslag.

Tärningarna kan visa:Tärningarna kan visa:
1 och 51 och 5
4 och 24 och 2
3 och 33 och 3
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Problem 3
Läs uppgiften tillsammans och låt eleverna 
fundera en stund enskilt och sedan diskute-
ra parvis. Har de kommit fram till samma 
lösning? Hur många olika lösningar finns 
det?  Är det samma lösningar som i Pro-
blem 2? Varför/varför inte? Uppmuntra 
eleverna att använda begreppen fler och 
färre och uppmärksamma om de verkar 
behärska dessa begrepp.

Problem 4
Eleverna kan gärna ha tillgång till leksaks-
pengar i den här uppgiften. Läs den tillsam-
mans och låt eleverna hitta en egen lösning 
som de sedan jämför med en kompis. Har 
de tänkt lika? Hur många olika alternativ 
finns det? Hur hade det varit om Sam i  
stället haft 4 kr? Eller 6 kr?

Låt eleverna berätta om sina lösningar och hur de tänkt. 
Lyft fram matematiken i det eleverna säger på tavlan 
genom att rita/skriva det översiktligt. Tänk igenom innan 
vilka tankar eleverna kan tänkas komma med och hur du 
vill visa dessa. Välj gärna även lösningar som inte stämmer 
och beröm eleverna för att de inte är rädda för att pröva.  
En del av ett utforskande arbetssätt är just att våga göra fel. 
Det är viktigt att hela tiden utvärdera sina lösningar för att 
avgöra om de kan stämma. Det är också utvecklande när 
man upptäcker fel att man utforskar dessa och lär sig av 
dem. Ibland kan man lära sig mer av fel än om allt bara är 
rätt hela tiden. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att eleverna lyssnar till 
varandra, funderar över sina lösningar och jämför hur de 
tänker. 

Öppna frågor och samtalslogg
Öppna frågor uppmuntrar till tänkande och  
reflektion. Den typen av frågor inleds med:
• Tror du/ni att …?
• Kan du/ni förklara …?
• Kan det stämma att …?
• Hur fick du …?
• Kan det vara möjligt att …?
• Vad händer om …?
Förslag på frågor finns intill respektive uppgift.

Arbeta med samtalslogg när ni löser uppgifterna. 
Skriv/rita det eleverna säger på tavlan. Du behöver 
dock inte ta med alla elevsvar utan kan välja ut 
sådana som passar med det du vill lyfta.  
Gemensamt här är att uppgifterna har flera olika 
lösningar. Den första uppgiften är helt öppen och 
handlar om att kunna motivera hur man tänker.  
I de övriga finns ett begränsat antal alternativ.  
Ta upp hur man kan arbeta systematiskt för att 
hitta alla.

29Det finns två lösningar på problem 3. Uppmuntra eleverna till att tänka efter varför och hitta båda.

Problem 3
Sam köper 6 äpplen.
Några är gröna och några är röda.
Han köper fler gröna än röda äpplen.
Hur många äpplen kan vara röda?

Problem 4
Sam har 5 kr. 
Vad kan han köpa?
Rita olika förslag. 

2 kr 1 kr 3 kr

Egna förslag.Egna förslag.

Två lösningar:Två lösningar:
5 gröna, 1 rött5 gröna, 1 rött
4 gröna, 2 röda4 gröna, 2 röda
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Min stjärnsida

Rita bilder som visar antalen 1 till 6. 
Skriv talen till bilderna.
Eleverna får här på sitt eget sätt visa att de 
behärskar talen och antalen upp till 6. Låt 
dem jämföra och berätta om sina bilder 
parvis eller för dig. Kan de beskriva vilka 
antal de har ritat? Har de grupperat sina 
antal på något sätt som är lätt att se?

Min stjärnsida
Stjärnsidan är elevens egen logg. Uppgiften är utformad så 
att varje elev får visa sina matematiska förmågor kring det 
kapitlet handlat om. 

Uppgiften här visar om eleverna behärskar talen upp till 
6. De får även skriva tal till bilderna så du ser om de vet hur 
de olika siffrorna formas.

Spel
Spel och lekar är naturliga för alla barn i alla kulturer. De 
utforskar sin omgivning och fysikens regler när de leker. 
Allt eftersom blir barnen fascinerade av spel som har regler, 
till exempel brädspel eller kortspel. Spel ger barn många 
möjligheter till matematiskt tänkande, aktivitet och reflek-
tion. 

Spelet i det här kapitlet träna antalen 1 till 6 och  
tärningsbilderna, men har även en koppling till stapel-
diagram. Samtala gärna om resultatet när eleverna spelat  
färdigt och använd begreppen fler/flest, färre/färst.

Summering och kartläggning
I det här kapitlet fick eleverna lära sig om:
• om talen 1 till 6
• talraden 1 till 10
• vad en tallinje är
• att dela upp tal

Avsluta kapitlet med att repetera och samtala om innehåll 
och begreppen. Låt eleverna beskriva vad de har lärt sig. 

Kartläggning kan ske successivt under arbetet med 
kapitlet eller i en summerande aktivitet. Ett schema för 
kartläggning finns på sidan 13. På nästa sida finns förslag 
på uppgifter att göra för att kartlägga elevernas kunskaper. 

I lärarwebben hittar du även ett kapiteltest och fler 
övningar för de elever som behöver. Där finns även upp-
gifter för de elever som behöver utmaningar.

Min stjärnsida
Rita bilder som visar antalen 1 till 6. Skriv talen till bilderna.

30 Kartlägg vilka antal och tal som eleverna behärskar och öva mer på de tal de är osäkra på. 



KAPITEL 1, TALEN 1 TILL 6© Tukan läromedel 41

Spel 
Eleverna spelar i grupper om 6. De kan 
även vara 2 alternativt 3 spelare och väljer 
då flera valpar var. Varje grupp behöver en 
tärning och använder samma bok. Spelet 
inleds med att spelarna väljer varsin valp. 

De turas sedan om att slå tärningen och 
sätter ett kryss i rutan för den valp som har 
det tal som tärningen visar. De sätter ett 
kryss varje kast, även om deras egen valp  
har ett annat tal. Den valp som först får sin 
stapel fylld vinner. Eftersom eleverna spelar 
i samma bok kan de göra spelet flera gånger. 
Vinner alltid samma valp? 

Förslag till kartläggning
För att se om eleverna behärskar de olika antalen kan 
du visa talbilder med antalen strukturerade på olika 
sätt. Låt eleverna para ihop talbilderna med rätt tal-
kort, antingen enskilt eller i helklass. Du visar bilden 
och eleverna håller upp respektive talkort. De elever 
som då verkar ha svårigheter kan du fortsätta med 
enskilt för att se vilka antal som eleven behöver träna 
mer på.

Uppdelning av tal bör eleven visa exempel på både 
vad gäller antal och tal, för att du ska kunna bedöma 
elevens abstraktionsnivå. Visa olika antal och fråga 
hur många som fattas för att det ska vara 4, 5 eller 6. 
Be eleverna hålla upp två talkort som tillsammans 
blir till exempel 5. Be eleven ge exempel på två tal 
som är talkompisar till 4.

Eleverna bör behärska talraden på flera olika nivåer. 
Kontrollera eleverna kan räkna framåt och bakåt till 
och från 10 samt börja på olika tal och räkna vidare. 
Se även att de vet talens ordning och kan ange vilket 
tal som kommer före eller efter ett givet tal. Du kan 
t.ex. låta eleverna sitta med talkort från 0 till 10 som 
de ska lägga i rätt ordning. Be dem vända på korten 
och dra tre kort. Kan de placera de talen i ordning 
även om de inte kommer direkt efter varandra i tal-
raden? Säg olika tal och be eleverna hålla upp talet 
före/efter.

Kontrollera gärna även att eleverna förstår myntens 
värden. Låt dem använda pappersmynt och ge dem 
uppgifter att lösa. Kan de visa summor upp till 6 kr 
på olika sätt? Kan de växla en 5-krona till 1-kronor? 
Till 2-kronor och 1-kronor? 

Första valpen till benet
6 spelare

1.   Använd en bok.
2.   Välj varsin valp.
3.   Turas om att slå tärningen.
4.   Om tärningen visar 3, sätter ni ett kryss i en av rutorna vid valp 3.
5.   Den som först får kryss i alla rutor vid sin valp vinner.

Ni behöver
• pennor
• en tärning

31
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