
KAPITEL 1

Räkna med tal

I det här kapitlet får eleverna lära sig om:
• vad ett tal är
• tal och antal
• att räkna från 1 till 10

De får öva på begreppen:
siffra –tal – antal
hur många? –  lika många
tillsammans
framåt – bakåt

Eleverna får här bekanta sig med siffror och tal. De får öva på att räkna framåt och bakåt från 10 och hur man 
räknar ett antal föremål. Under arbetet med kapitlet är det bra att ha tillgång till olika föremål att räkna, talkort 
samt gärna ha talen 1 till 10 uppsatta på väggen. 

Centralt innehåll enligt läroplanen:
Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. 

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt 
olika sätt att lösa problem.
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ÖVA ORDEN:
siffra – tal – antal
hur många? – lika många
tillsammans 
framåt – bakåt

LÄR DIG OM:

• vad ett tal är
• tal och antal
• att räkna från 1 till 101 Räkna med tal

DJUR

SVENSKA 1

SÄLJES

4
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Berättelse

Lillebror sitter på sängkanten och tänker. Han heter egent-
ligen inte Lillebror, han heter Melvin. Men hans syster, 
Vilda, kallar honom för Lillebror. Hon är storasyster och 
säger till alla hon träffar att han där är min lillebror. 

Melvin går i förskoleklass, så han är inte så liten. När 
han gick i förskolan var han liten. Det kommer han ihåg. 
Att han var minst. Efter några år var han bland de äldsta 
och största i förskolan. Då måste han sluta där. Nu går han  
i skolan. Och nu är han minst igen.

Men det är inte det Melvin tänker på nu. Han tänker på 
något mycket större. Och så tänker han många tankar på 
en gång. Det är nästan lite jobbigt. 

– Det är konstigt att man kan vara störst på ett ställe och 
minst på ett annat.

Sånt sitter Melvin och tänker på. Han tänker också på  
en bok som ligger på hans skrivbord. Melvins andra böcker 
är fulla av bokstäver och bilder. Den här boken är full av 
siffror. Melvin tänker på det som hände när han fick boken. 
Det var i skolan. Det var Sofia, deras lärare, som delade ut 
en bok var till alla i klassen.

– Är  det sant att det finns tal överallt Sofia? frågade  
Cleo och bläddrade i sin bok.

Cleo sitter precis framför Melvin i klassrummet. 
–  Det är en bra fråga, svarade Sofia. 
–  Min bror säger att det är så, sa Cleo.
–  Han kanske har rätt, sa Sofia. Kanske finns det tal över-

allt. Hur ska vi ta reda om det är så?
Det är den frågan som Melvin sitter och tänker på nu. 

Han har aldrig tänkt på det förut. Sofia sa till klassen att 
alla borde titta i sina rum hemma.

–  Det kanske finns några tal där? sa hon.
Melvin ser sig omkring. Allt ser ser ut som det brukar. 

Eller är det något som är annorlunda? Är det något han 
inte har lagt märke till tidigare? 

Han tittar upp mot lampan i taket. Den har han sett 
många gånger förut. Men nu ser han något nytt. Det är en 
lampa. Men det finns inte bara en lampa. Lampan består  
av flera små lampor. Melvin räknar.

–  En. Två. Tre. Fyra. Fem.
Det är fem lampor sammanlagt.
–  Varför har jag inte tänkt på det förut? Kanske finns det 

fler saker jag kan räkna här? Det kanske finns det tal över-
allt?

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:
• Är det sant att det finns tal överallt?
• Hjälp Melvin att ta reda på hur många lampor, stjärnor, 

insekter på affischen, kritor och andra saker han har i 
rummet.

• Hur långt kan ni räkna?
• Kan man räkna allt?
• Finns det något som det bara är 1 i Melvins rum? Är det 

något som det bara är 2 av, 3 av och så vidare?
• Finns det något ni kan räkna i ert rum hemma?
• Hur många av varje har ni på kroppen? Hur många  

fötter? Ben? Armar? Tår? Fingrar? Näsor? Öron?  
Näsborrar? Tänder? Hårstrån?

• Hur vet ni hur många bilar det är på bilden? Kan ni se 
det utan att räkna?

• Kan ni se några siffror?

• När behöver vi siffror? Vad anväder vi siffror till?
• Kan ni räkna till 10? Till 20?
• Kan ni räkna bakåt från 10  eller 20?
• Vad mer vet ni som ni kan räkna? 
• Vad kan ni räkna i klassrummet?
• Hur långt kan ni räkna?

Välj och anpassa frågorna utifrån klassens och enskilda 
elevers nivå. För några elever är det tillräckligt utmanande att 
räkna förbi 5, medan andra kan räkna bakåt från 20 till 0. 
Uppmärksamma hur långt olika elever räknar. Kanske kan 
några elever räkna till 100? Räkna gärna högt tillsammans i 
kör eller låt eleverna räkna parvis eller gruppvis. 

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

Kapitelstart
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Vi tänker
Låt gärna eleverna titta på bilden en stund 
och samtala med en kompis. Introducera 
uppgiften med att berätta om Rex som  
fyller år: 

Rex är Melvins hund och att han har 
födelsedag. Melvin är osäker på hur många 
ljus det ska vara på tårtan. Kan ni hjälpa 
honom?

Läs sedan frågorna och låt eleverna disku-
tera svaren parvis, innan ni går igenom vad 
de kommit fram till gemensamt. Vad vet 
eleverna om talet 5?

Avsluta med att titta på talen på vimplar-
na. Vilka tal känner eleverna igen? Vilket tal 
kommer före/efter till exempel 3, 6, 9?

Vi lär och övar
Titta på bilderna. Talet 5 presenteras med  
5 ljus och att Melvin visar 5 fingrar på en 
hand. Låt eleverna kontrollräkna ljusen och 
hålla upp 5 fingrar. Titta på talkorten med 
talen 1 till 6. Läs räkneorden tillsammans i 
ordning.  På lärarwebben finns övningar 
kring tal och antal. Du kan även få tips av 
de gemensamma övningarna på nästa 
uppslag. Avsluta med att läsa meningarna 
nedtill och prata om vad tal är och hur de 
skrivs med siffror.

Öva på talen och antalen 1 till 6 tillsammans. Låt eleverna räkna ljusen under varje tal och visa lika många fingrar.
Titta på vimplarna och räkna till 6, framåt och bakåt. Fråga vilket tal som kommer före respektive efter olika tal.

Vad är tal?

Vi tänker
Rex fyller 5 år.
Hur många ljus ska han ha på sin tårta? 
Kan ni hålla upp 5 fingrar?
Vad står det på tårtan? Kan ni läsa det?

Vi lär och övar
Rex ska ha 5 ljus på tårtan. 

1 2 3 4 5 6

Talen berättar hur många det är. Tal skrivs med siffror.

Jag kan visa  
5 fingrar med  

en hand.

6

Att utveckla talförståelse
Eleverna kommer till skolan med olika erfarenheter och 
kunskaper om tal. De har mött siffror, räkneord, tal och 
antal i olika situationer. De kan troligtvis tala om hur gamla 
de är och visa upp rätt antal fingrar. Eller duka ett bord och 
ta fram en tallrik till varje person. De vet kanske vilket 
nummer det är på huset de bor i. De kan se likheter och 
skillnader mellan olika antal. De flesta kan också rams-
räkna, ibland långt. Allt detta är en del i utvecklingen av 
deras talförståelse. 

Man brukar prata om fem principer som alla är delar  
av denna utveckling (Gelman och Galistel, 1978). Abstrak-
tionsprincipen, handlar om 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.

Även ett-till-ett principen brukar i någon mån vara 
utvecklad när eleverna börjar skolan. Den handlar om 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 
mängden.

När de räknar föremålen måste de förstå och behärska 
flera saker. Givetvis måste de kunna talramsan, räkne-
ordens ordning. Som tidigare nämnts så kan eleverna ofta 
räkna till 10, 20 eller längre när de kommer till skolan. Men 
för att den inte bara ska vara en ramsa, så måste de kunna 
koppla ihop den med objekt. De måste kunna para ihop 
räkneord och föremål, men de måste också veta att det sista 
räkneordet de säger, representerar antalet i mängden. Det 
här brukar kallas antalsprincipen eller kardinalprincipen. 
De måste även bli medvetna om principen om godtycklig 
ordning, att det inte spelar någon roll i vilken ordning vi 
räknar föremålen.

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.

Vad är tal?
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Vi diskuterar
Diskussionsuppgiften handlar om talet 4. 
Låt eleverna titta på tärningen och tala om 
hur många prickar den visar. Läs sedan en 
mening i taget och låt eleverna berätta par-
vis eller i helklass om sina erfarenheter.
Avsluta med att ge varje par en tärning och 
låt dem undersöka hur många gånger de 
måste kasta tärningen för att få 4. Utöka 
gärna uppgiften genom att använda andra 
tal. Låt eleverna visa talen med klossar, 
knappar, bilder, streck eller liknande. 

Vilka tal och antal hör ihop?
Här får eleverna öva på att para ihop antal 
med rätt tal. Läs gärna instruktionen högt 
så att eleverna förstår uppgiften. 

Måla alla rutor med siffror i
Inled med att läsa instruktionen och låta 
eleverna studera de olika symbolerna på 
egen hand. De kan sedan diskutera parvis 
kring sina lösningar innan ni går igenom 
svaren tillsammans. Utgå ifrån Mosses fråga 
och  samtala om skillnaden mellan bokstäver 
och siffror. När används vad? Uppmärksam-
ma vilka bokstäver och siffror eleverna kän-
ner till. 

Fortsätt övningen i diskussionsuppgiften och bestäm andra tal som tärningen ska visa. Hur många gånger måste ni 
slå tärningen då? Låt eleverna fundera på skillnaden mellan siffror och bokstäver. När används bokstäverna?

Känner ni någon som är 4 år?

Måla 4 jordgubbar på tårtan.

Visa 4 fingrar. Kan ni visa 4 på flera sätt?

Slå en tärning. Räkna prickarna.  
Hur många gånger måste ni slå  
för att få 4?

Vilka hör ihop? Dra streck till rätt tärning.

44 33
55

11
22

66

Måla alla rutor med siffror i.

T

2

4

A

N

5

S

B

L

3

6

E

Tal skrivs med siffror. 
Vad skriver man med 

bokstäver?
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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 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.

I det här första momentet finns varierade övningar för att 
du ska kunna få en bild av vad eleverna kan vad gäller tal 
och mängder. Känner de igen siffrorrna? Kan de koppla ihop 
dem med rätt antal? Hur gör de när de räknar antalen, räk-
nar de en i taget eller kan de se vissa antal direkt? Uppmärk-
samma om de känner igen talbilderna på tärningen. Här i 
kapitel 1 får eleverna främst möta talen 1 till 6, det är endast 
talraden som fortsätter upp till 10.



Öva på talen och antalen 1 till 6 tillsammans. Låt eleverna räkna ljusen under varje tal och visa lika många fingrar.
Titta på vimplarna och räkna till 6, framåt och bakåt. Fråga vilket tal som kommer före respektive efter olika tal.

Vad är tal?

Vi tänker
Rex fyller 5 år.
Hur många ljus ska han ha på sin tårta? 
Kan ni hålla upp 5 fingrar?
Vad står det på tårtan? Kan ni läsa det?

Vi lär och övar
Rex ska ha 5 ljus på tårtan. 

1 2 3 4 5 6

Talen berättar hur många det är. Tal skrivs med siffror.

Jag kan visa  
5 fingrar med  

en hand.

6
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Jag övar 1

Hur många är det? Ringa in rätt tal.
Eleverna ska här räkna antalet och ringa in 
rätt tal. Fokus ligger på talen 1 till 5. 

Uppmärksamma hur eleverna räknar 
mängden. Använder de fingret och pekar 
när de räknar eller kan de se antalet direkt? 
Antal upp till fem är möjliga för ögat att 
uppfatta och målet är att eleven inte ska 
behöva räkna föremålen ett i taget.

Jag övar 1
Hur många är det? Ringa in rätt tal.
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Talkort 1–6
Visa ett talkort i taget för eleverna och låt dem säga talet. 
Upprepa aktiviteten flera gånger under flera dagar. Sätt upp 
korten med talen i stigande ordning på tavlan. Läs först 
talen högt själv – därefter i kör med eleverna. Övergå sedan 
till att låta eleverna läsa själva. 

Fortsätt med att koppla ihop talkorten med antal. Visa 
ett talkort och låt eleverna hålla upp samma antal fingrar. 
De kan även ha klossar på bänken och lägga fram rätt antal.

Ta på – flytta – säg talet
Lägg till exempel 5 objekt på ett bord och räkna högt när 
du lägger ut dem. Låt eleverna räkna tillsammans med dig i 
kör. Gör aktiviteten flera gånger, och variera antalet objekt. 
Samtala med eleverna om varför det är bra att flytta på de 
objekt man räknar.

Snabba bilder
Det är bra att öva på att se mängder direkt utan att räkna 
en i taget. Lägg fram till exempel 6 klossar. Låt eleverna se 
på klossarna i ett par sekunder. De ska inte nå dem så att de 
kan räkna. Täck sedan över klossarna och låt eleverna gissa 
hur många det var. Låt eleverna fundera över sina svar. 
Avsluta med att räkna klossarna tillsammans. Peka tydligt 
på varje kloss som räknas.

Lägg gärna klossarna på rad när ni räknar. De kan även 
ordnas som prickarna på en tärning. Uppmärksamma om 
eleverna räknar med en-till-en-principen, att de till exem-
pel pekar på eller flyttar klossar när de räknar. Upprepa 
aktiviteten med andra antal. Låt också eleverna öva på att 
räkna själva eller parvis.

Gemensamma aktiviteter



Fortsätt övningen i diskussionsuppgiften och bestäm andra tal som tärningen ska visa. Hur många gånger måste ni 
slå tärningen då? Låt eleverna fundera på skillnaden mellan siffror och bokstäver. När används bokstäverna?

Känner ni någon som är 4 år?

Måla 4 jordgubbar på tårtan.

Visa 4 fingrar. Kan ni visa 4 på flera sätt?

Slå en tärning. Räkna prickarna.  
Hur många gånger måste ni slå  
för att få 4?

Vilka hör ihop? Dra streck till rätt tärning.

44 33
55

11
22

66
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Jag övar 2

Vilka hör ihop? Dra streck.
Eleverna får här både möta tärningsbilden 
och en bild där de själva räknar antalet.  
Här är alla tal från 1 till 6 representerade. 

Samtala gärna om vilken bild som det  
är enklast att se antalet på. Låt eleverna 
motivera sina svar.

Lägg märke till om eleverna räknar 
prickarna på tärningarna eller om de ser 
antalet direkt. De elever som fortfarande 
räknar prickarna behöver mer träning, till 
exempel genom att spela olika tärningsspel. 
De elever som ser antalet kan vidareut- 
veckla sin kunskap genom att spela tär-
ningsspel där de använder två tärningar.  

Jag övar 2 
Vilka hör ihop? Dra streck.
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Träna på tal och antal
Skriv ett tal på tavlan, t.ex. 4, eller rita 4 streck. Låt eleverna 
lägga samma antal klossar eller liknande. Anpassa antalet 
till elevernas nivå. För elever som kan talsymbolerna, kan 
du skriva talet 9. Om eleverna inte kan talsymbolerna, kan 
du rita 2 streck, och eleverna lägger lika många klossar. 
Övningen kan även göras omvänt: Visa ett antal klossar, 
och be eleverna rita lika många streck eller skriva talsym-
bolen på tavlan eller ett papper.

Ser du antalet?
Dela ut olika antal med konkret material till eleverna. De 
kan gärna sitta parvis eller i grupp. Låt dem räkna hur 
många objekt de fått. Utmana dem att försöka se hur 
många objekt de fått utan att räkna.

Eleverna kan även räkna olika antal objekt där de sitter, 
antal sudd, pennor, kritor eller liknande. De ska först gissa 
hur många objekt de har tagit fram och därefter räkna 
objekten genom att flytta på dem och säga talordet högt till 
varandra. 

Hämta rätt antal
Den här aktiviteten kan med fördel göras utomhus. Utgå 
ifrån ett tal i taget (ha med talkort eller skriv talet i sand 
eller grus) och låt eleverna hämta samma antal av sådant de 
hittar, såsom stenar, pinnar eller kottar. Alla lägger sitt antal 
runt talet och ni tittar tillsammans om det är lika många 
överallt.

Du kan även låta eleverna välja antal själva utifrån det 
talområde du vill öva. De hämtar varsitt antal, enskilt eller 
parvis, och ni kan sedan jämföra antalen och para ihop 
dem med rätt tal. 
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Vi tänker
Inled med att låta eleverna titta på bilden 
en stund, enskilt eller parvis. Introducera 
sedan uppgiften genom att berätta:
Melvin har fått i uppdrag att städa i sin bok
hylla. Mosse hjälper honom. Mosse säger att 
de ska räkna hur många det är av varje sak 
och ta reda vad det är flest av. Då börjar 
Melvin att tänka: Vilka saker är det egent
ligen flest av? Hur kan han ta reda på det? 
Vilka saker tror ni det är flest av? Kan ni 
hjälpa Melvin och Mosse med att ta reda på 
vad de ska skriva på lapparna? 

Lägg märke till hur eleverna räknar mäng-
derna, vilka strategier de använder. Summera 
genom att ta en mängd i taget och låta elev-
erna berätta om hur de fått fram antalet. 
• Hur tyckte de det är lättast att ta reda på 

hur många det var och varför?

Vi lär och övar
Här visas sambandet mellan olika rep-
resentationer av talet 3; 3 dinosaurier kan 
symboliseras av 3 streck eller siffran 3. Att 
eleverna lär sig att använda till exempel 
streck eller klossar, hjälper dem senare i 
problemlösningsuppgifter, så de inte alltid 
behöver rita föremålen det handlar om, 
utan kan använda symboler i stället.

I rutan förekommer antal upp till 10. Även om ni inte övat det tillsammans än, kan eleverna säkert gemensamt komma fram till svaren. 
Samtala om begreppet antal. Visa olika antal och låt eleverna berätta hur många det är.

Tal och antal

Vi tänker 
Mosse hjälper Melvin att städa. 
Han räknar hur många det finns av varje sak. 

Vi lär och övar
Tal berättar hur många det är.

3
ett antal                                                                           Talet är 3.

Vilka tal ska stå  
på lapparna?

Jag räknar.  
Det är tre 

 dinosaurier.
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Från konkret till abstrakt
Antal och mängder kan representeras på olika sätt: 3 bilar 
är lika många som 3 klossar eller 3 prickar på en tärning. 
Antalet 3 kan symboliseras med talet 3. Dessa representa-
tionssätt har olika abstraktionsnivå. Eleverna måste förstå 
att talsymbolen representerar en konkret mängd, ett antal. 

För att utveckla denna förståelse bör eleverna få flera 
erfarenheter av lika många och begreppet antal: 4 möss är 
lika många som 4 elefanter, även om elefanterna är större 
och väger mer. De bör få möta antalet tre representerat på 
olika sätt: tre bilar – tre klossar – tre på tärningen – talet 3. 
Här är det viktigt att stegvis arbeta från det konkreta till det 
abstrakta. Presentera först de konkreta bilarna eller klossar-
na, därefter visuella bilder (ikoner) som tre prickar på tär-
ningen och till sist den abstrakta talsymbolen 3.

Mängder och talsymboler
I det här momentet övar eleverna på att räkna mängder, 
koppla talsymbolen till mängden och se talens ordnings-
följd. Mängderna i illustrationerna i de enskilda övningar-
na är strukturerade så att eleverna ska kunna se antal 
objekt direkt – utan att räkna ett i taget. Mängden 6 är  
till exempel uppdelad i 3 och 3, och mängden 5 i 3 och 2. 
På så sätt kan eleverna upptäcka att 6 är 1 mer än 5. 

Eleverna får även möta tärningsbilder. En del elever 
behöver öva mycket på att räkna antal prickar på tärningen 
och det tar tid innan de kan se talbilderna direkt. Andra 
elever är vana att använda tärningar och kan utmanas att 
använda två. Tärningsspel ger eleverna träning i 
en-till-en-principen och i att läsa av talbilder.

I kapitlet används talkort som kopplas till de olika anta-
len. Ge gärna eleverna en uppsättning talkort som de kan 
använda till olika aktiviteter där eleverna får koppla ihop 
olika mängder med rätt talkort eller ta fram rätt mängd  
utifrån talkortet. 

3

Tal och antal
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Hur många pennor är det? Dra streck.
Uppmärksamma hur eleverna löser uppgif-
ten. Finns det elever som pekar och räknar? 
Kan några elever ”se mängden” direkt utan 
att räkna? Känner eleverna igen alla talsym-
boler och vet vilka mängder de symboliserar? 

Hur många böcker är det? Dra streck.
Böckerna är ordnade på ett annat sätt än 
pennorna. Vad tycker eleverna är enklast att 
se? Vilka antal kan de se utan att räkna?

Hur många är det? 
De elever som tycker att det är svårt att  
skriva siffror kan rita samma antal streck i 
stället. Det är inte viktigt hur siffrorna ser 
ut, utan bara att eleven vet vilken talsymbol 
som är kopplad till vilket antal. 

Placera ett antal pennor i en kopp eller mugg. Fråga hur många det är. Låt eleverna räkna dem, visa antalet med sina fingrar och 
säga hur många det är. I övningen nedtill kan eleverna välja om de skriver talet eller ritar lika många streck. Träna gärna på att 
skriva siffror tillsammans men lägg inte för stor vikt vid sifferskrivning än. Det viktiga är att eleverna känner igen siffror och tal.

Hur många pennor är det? Dra streck.

Hur många böcker är det? Dra streck. 

3 1 4 2 5

Hur många är det? 

4 2 3 1 5

11

t.ex.t.ex.

44 33

Mängder och talsymboler
I det här momentet övar eleverna på att räkna mängder, 
koppla talsymbolen till mängden och se talens ordnings-
följd. Mängderna i illustrationerna i de enskilda övningar-
na är strukturerade så att eleverna ska kunna se antal 
objekt direkt – utan att räkna ett i taget. Mängden 6 är  
till exempel uppdelad i 3 och 3, och mängden 5 i 3 och 2. 
På så sätt kan eleverna upptäcka att 6 är 1 mer än 5. 

Eleverna får även möta tärningsbilder. En del elever 
behöver öva mycket på att räkna antal prickar på tärningen 
och det tar tid innan de kan se talbilderna direkt. Andra 
elever är vana att använda tärningar och kan utmanas att 
använda två. Tärningsspel ger eleverna träning i 
en-till-en-principen och i att läsa av talbilder.

I kapitlet används talkort som kopplas till de olika anta-
len. Ge gärna eleverna en uppsättning talkort som de kan 
använda till olika aktiviteter där eleverna får koppla ihop 
olika mängder med rätt talkort eller ta fram rätt mängd  
utifrån talkortet. 

I fokus
En del elever i förskoleklassen kan räkna långt utan att ha 
talförståelse. Dessa elever kan uppfatta talraden som en 
regel eller en ramsa och talorden har liten mening för dem. 
Uppmärksamma om eleverna behärskar:
• talordens ordningsföljd
• att det till varje objekt som räknas, ska knytas ett talord
• att det sista talordet uttrycker antalet

Be eleven räkna 6 klossar. Om hen räknar slumpmässigt, 
visar det på osäkerhet i att koppla talorden till vart och ett 
av objekten. Om eleven räknar klossarna igen, förstår de 
inte att det sista talet i talsekvensen är detsamma som 
mängden som de har räknat.

Observera även vilka antal eleverna ser utan att räkna. 
Detta visar sig särskilt tydligt när eleverna använder en 
tärning.

3
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Hur många klossar är det? Dra streck.
Samtala med eleverna om hur de kan se hur 
många klossar det är. Vilken kloss börjar de 
att räkna på och varför? Blir det lika många 
klossar om de börjar på olika klossar? Är 
det några där de kan se antalet utan att 
räkna? Varför?

Rita egna klossar.
Eleverna ska här själva rita klossar/ måla 
rutor och göra byggen. De kan välja hur 
många klossar de vill ha i varje bygge. De 
kan dra streck till talkorten om de har byggt 
med lika många klossar eller så kan de skri-
va antalet under sina byggen. Vilket är det 
största antalet klossar en elev använt? Vilket 
är det minsta antalet klossar? 

Låt eleverna räkna sina klossar, visa och jämföra sina teckningar med varandra.

Hur många klossar är det? Dra streck.

1 2 3 4 5

Rita egna klossar.

Hur många 
klossar har du 

ritat?

12

t.ex.t.ex.
Hur många 

klossar har du 
ritat?

Strukturera antal
Lägg 5 gröna, 5 röda och 5 blå brickor eller liknande i olika 
mönster som bilden visar. Låt eleverna räkna antalen och 
ställ frågor som exempelvis: 
• Hur många brickor är det i varje färg eller grupp?
• Var ser det ut att vara flest brickor?
• I vilken grupp tycker du det är enklast att se hur många 

brickor det är?
• Kan du lägga brickorna på ett annat sätt?
• Uppmärksamma om eleverna förstår begreppen grupper, 

mängder, antal i en mängd, flest/färst.

Jämför antal
Rita ett streck på ett A4-papper. Lägg räknebrickor ordna-
de på två olika sätt på vardera sida om strecket:

Fråga eleverna om de kan ”se” hur många räknebrickor det 
är på varje sida, utan att räkna en i taget. Be eleverna berätta 
hur de ser hur många det är. Se om eleverna kan se att 
antalet 6 består av antalet 5 och en till (5 + 1 = 6). Variera 
genom att lägga samma och olika antal och ordna antalen 
på olika sätt. Samtala om det är lika många eller hur många 
som skiljer mängderna åt.

Gemensamma aktiviteter
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Vi diskuterar
Ta gärna fram uppgiften i lärarwebben.  
Det kan vara lättare att samtala om eleverna 
tittar på samma bild. Låt eleverna få en 
stund själva för att titta på bilderna innan 
de diskuterar med en kompis. Låt flera elev-
er berätta hur de tänkte och gjorde för att ta 
reda på antalet i varje bild. Hur många olika 
sätt använde eleverna? Jämför de olika 
metoderna och samtala om vad som är lika 
och olika. 

Rita rätt antal. Rita vad du vill.
Här får eleverna själva rita antalet. De kan 
rita enkla bilder som bollar eller kryss så 
inte själva bilden tar för mycket av tiden. 
Hur har eleverna ritat antalen? Har de tänkt 
på placeringen eller ritar de på rad? Låt elev-
erna berätta hur de tänkte och jämföra sina 
bilder parvis. Är det lätt att se antalet utan 
att räkna? Samtala om hur eleverna tycker 
det är lätt/svårt att se olika antal. Är det  
lättare när antalet är utspritt eller när det  
är samlat på en rad? 

Hur kan ni se hur många hjärtan det är? Berätta för varandra.

Samtala om hur man lättast kan se antalet hjärtan utan att räkna.

2

4

3

5

Rita rätt antal. Rita vad du vill.

13

t.ex.t.ex.

☐
☐

☐
☐

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

Visa bilderna i cirka 2 sekunder. Fråga eleverna hur 
många föremål de såg och hur de såg antalet. Upprepa  
aktiviteten med olika antal som är ordnade på olika sätt,  
till exempel: 

Lika många – uteaktivitet
Det här är en aktivitet där eleverna ska göra olika par-
kopplingar. Hitta och lägg fram ett antal stenar eller pinnar 
och låt eleverna hitta samma antal av andra föremål. 

Aktiviteten passar även att göras parvis. Utveckla aktivi-
teten genom att be eleverna hitta fler/färre objekt än du 
eller klappa/hoppa fler/färre gånger än du.

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 antal 
som passar till varje tal. Det ska vara olika föremål i varje 
ruta. Den som först fyller sin spelplan vinner.  



Öva på talen och antalen 1 till 6 tillsammans. Låt eleverna räkna ljusen under varje tal och visa lika många fingrar.
Titta på vimplarna och räkna till 6, framåt och bakåt. Fråga vilket tal som kommer före respektive efter olika tal.

Vad är tal?

Vi tänker
Rex fyller 5 år.
Hur många ljus ska han ha på sin tårta? 
Kan ni hålla upp 5 fingrar?
Vad står det på tårtan? Kan ni läsa det?

Vi lär och övar
Rex ska ha 5 ljus på tårtan. 

1 2 3 4 5 6

Talen berättar hur många det är. Tal skrivs med siffror.

Jag kan visa  
5 fingrar med  

en hand.

6
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Jag övar 1

Hur många är det? Rita lika många 
prickar på tärningen.
Eleverna ska här räkna antalet och rita lika 
många prickar på tärningen. Kontrollera  
att de förstår begreppet lika många. Upp-
märksamma även hur de ritar prickarna på 
tärningen, använder de tärningsbilden eller 
ritar de bara ut rätt antal prickar?

Hur många prickar har tärningarna 
tillsammans? Ringa in.
Eleverna lägger ihop antalet prickar på 
tärningarna och ringar in rätt tal. Lägg 
märke till hur de löser uppgiften. Arbetar 
de systematiskt? Ser de antalet prickar utan 
att räkna? Kan de utgå från en tärning och 
räkna vidare eller räknar de prickarna på 
båda tärningarna? Öva vidare utifrån det  
du uppmärksammar. 

Jag övar 1
Hur många är det? Rita lika många prickar på tärningen. 

Hur många prickar har tärningarna tillsammans? Ringa in.

1 12 23 34 45 5

1 12 23 34 45 5

14

Memory
Använd talkort och antalskort från 1 till 10. Eleverna arbe-
tar tillsammans i grupper om två till fyra. Både talkorten 
och antalskorten ska ligga med bildsidan ned.

Eleverna turas om att vända på ett antalskort och ett tal-
kort. Lyckas de bilda ett par får de fortsätta, annars går 
turen över. Den elev som får flest par vinner. 

Jämför antal
Låt eleverna jobba parvis. De lägger ut talkort från 1 till 6 
med talsidan ned. De vänder sedan på varsitt kort. Den 
elev som får kortet med det högsta talet får sticket.

Aktiviteten kan anpassas med flera kort eller med kort 
upp till 10 eller 20. Vanliga spelkort kan också användas, 
men då måste de klädda korten tas bort.

Gissa antalet
Låt eleverna jobba parvis. De behöver en hög med gem, 
klossar, plastdjur eller liknande. Anpassa antalet till det tal-
område som ska tränas. Föremålens storlek kan också vara 
avgörande för hur många eleverna klarar av att ta i handen 
åt gången.

Eleverna turas om att ta en hög med föremål utan att 
titta. De gissar sedan hur många objekt de har tagit och 
räknar dem sedan genom att flytta på ett objekt i taget  
sam tidigt som de säger räkneordet högt. 

Aktiviteter i par eller grupp



Fortsätt övningen i diskussionsuppgiften och bestäm andra tal som tärningen ska visa. Hur många gånger måste ni 
slå tärningen då? Låt eleverna fundera på skillnaden mellan siffror och bokstäver. När används bokstäverna?

Känner ni någon som är 4 år?

Måla 4 jordgubbar på tårtan.

Visa 4 fingrar. Kan ni visa 4 på flera sätt?

Slå en tärning. Räkna prickarna.  
Hur många gånger måste ni slå  
för att få 4?

Vilka hör ihop? Dra streck till rätt tärning.

44 33
55

11
22

66

Måla alla rutor med siffror i.

T

2

4

A

N

5

S

B

L

3

6

E

Tal skrivs med siffror. 
Vad skriver man med 

bokstäver?

7

22

44

55 33

66
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Jag övar 2

Vilka hör ihop? Dra streck.
Eleverna ska här lägga ihop antalet prickar 
på tärningarna och dra streck till rätt tal-
kort. De ska även dra streck från talkort till 
rätt antalsbild. Hjälp de elever som är osäk-
ra på talsymbolerna genom att rita streck 
vid talkorten.

Korten är placerade i stigande ordnings-
följd så ni kan även använda dem för att 
räkna framåt på talraden och hitta ett antal i 
taget. 

Uppmärksamma hur eleverna lägger 
ihop antalet prickar på tärningarna, om de 
ser det direkt eller måste räkna. Samtala 
med eleverna om vilken talbild de tycker  
är enklast att se, tärningsbilden eller antals-
bilden.

Jag övar 2
Vilka hör ihop? Dra streck.

1

2

3

4

5

6

15

Torn med tärning
Eleverna arbetar parvis. Varje par behöver 10 klossar i två 
olika färger, 5 av varje färg. De börjar med att bygga ett 
torn i respektive färg av klossarna. 

Eleverna turas sedan om att slå tärningen och flytta 
antalet som tärningen visar från det ena tornet till det 
andra. De väljer klossar från det torn som är högst. Om 
inte klossarna räcker, slår de igen.

Vilket par har högst torn efter 5 kast? Vilket par har lägst 
torn? Jämför alla parens högsta torn. Är några lika höga? 
Hur många klossar är det i dem?

                         

Vem får flest?
Eleverna arbetar parvis. Varje par behöver 20 klossar och 
en tärning. De turas om att slå och får ta lika många klossar 
som tärningen visar. De fortsätter att slå tills klossarna tar 
slut. De sista klossarna måste tas genom att tärningen visar 
exakt det antal som är kvar. Är det till exempel två klossar 
kvar måste man slå en tvåa, annars går turen över.

Eleverna jämför sedan sina klosshögar och ser vem som 
fått flest klossar. Om eleverna tycker det är svårt att räkna, 
kan de lägga klossarna intill varandra och jämföra antalet.

Spelet kan varieras genom att eleverna måste bilda högar 
med till exempel exakt 6 klossar. De behöver då 30 klossar i 
stället. De turas om att slå. Om en elev till exempel får en 
trea, tar eleven fram 3 klossar. Denna elev måste nu slå en 
trea till nästa gång för att kunna få en hög med 6 klossar. 
Man får inte börja på nästa hög förrän man fyllt en. När 
alla klossar är slut vinner den som har flest högar.
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Vi tänker
Låt eleverna studera bilden enskilt eller i 
par. Läs sedan uppgiften och låt eleverna 
pröva på att räkna framåt och bakåt parvis. 
Be dem fundera över om de fastnar någon-
stans. Är det lika lätt att räkna framåt som 
bakåt?

Förslag på fler frågor:
• Vad kan vi använda räkning till?
• Varför är det bra att kunna räkna?

Kan eleverna räkna vidare framåt och 
bakåt från olika tal i talraden? Pröva att 
räkna vidare från till exempel 5.

Vi lär och övar
Läs och titta på bilderna tillsammans. Sam-
tala utifrån diskussionerna ni hade när ni 
arbetade med Vi tänker.

Lägg märke till elevernas förståelse av 
begrepp som före/efter och framåt/bakåt. 
De kanske även använder begrepp som 
framlänges och baklänges eller räkna uppåt 
eller neråt. Det finns många olika begrepp 
som används i sammanhanget. Det är vik-
tigt att eleverna så småningom lär sig alla. 

Eleverna kan räkna på olika sätt, genom att viska, använda mörk röst, använda ljus röst, låta som en robot osv.  
Arbeta med begreppen framåt och bakåt.

Räkna till 10

Vi tänker
Melvin tycker om att räkna.  
Han räknar allt han ser. 
Öva på att räkna till 10.

Sam kan räkna bakåt från 10. 
Öva på att räkna bakåt från 10.

Vi lär och övar
Vi räknar framåt från 1 till 10.

Vi kan också räkna bakåt från 10 till 1.

1, 2, 3 
...

10, 9, 8 
...

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Att kunna talraden är en förutsättning för att kunna 
utveckla god taluppfattning, men att räkna är en samman-
satt färdighet som inte bara innefattar ramsräkning. Vid 
ramsräkning kopplas räkneorden inte till objekt, de bara 
sägs i en följd, precis som en ramsa. Elever som uppfattar 
talraden som en ramsa säger ofta orden som en samman-
hängande helhet: ettvåtrefyrafemsexsju … De måste också 
ofta börja om från ett om de blir avbrutna.

För att kunna avgöra antalet objekt, måste eleverna 
förstå ett-till-ett-principen, de måste kunna koppla ihop  
ett räkneord med ett objekt. De måste också förstå att 
det sista räkneordet de säger talar om antalet i mängden, 
kardinalitet. 

Talraden kombinerad med dessa färdigheter är en förut-
sättning för att avgöra antalet i en mängd. Eleverna måste 
kunna säga räkneorden i ordning (veta att 5 kommer före 
6) och veta att talen kan representera en mängd (att 4 kan 
motsvara till exempel 4 äpplen).

Barns räknefärdigheter utvecklas vanligtvis mellan två- 
och åttaårsåldern. Barn kan räkna framåt mycket tidigare 
än de kan räkna bakåt. Eleverna har god räknekompetens 
när de kan börja mitt i talraden och räkna vidare, till exem-
pel 5, 6, 7 och så vidare, säga vilket tal som kommer före 
och efter ett visst tal, att 5 kommer före 6 och att efter 6 
kommer 7. 

Det är viktigt att eleverna får träna mycket på talraden i 
de första årskurserna. Låt eleverna räkna framåt och bakåt 
från 10 och 20. Kan några elever räkna längre? Kan någon 
börja mitt i talraden, till exempel på talet 5, och räkna vidare 
därifrån? Kan någon börja på till exempel talet 8 och räkna 
bakåt?

Räkna till 10

 ett två tre fyra fem sex sju
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Vi diskuterar
Anpassa uppgiften genom att låta eleverna 
räkna i olika talområden. Räkna gärna par-
vis och i kör med olika stämmor. Dela ut 
olika antal föremål och be eleverna ta reda 
på hur många det är i varje mängd. Kanske  
finns det också elever som vill räkna 10 i 
taget till 100? Använd kartläggningen 
(sidan 13) och se vad eleverna kan och för-
står. Bygg sedan vidare på den kunskapen 
hos varje enskild elev.

Dra streck från 0 till 10.
Låt eleverna fundera på frågan nedtill på 
sidan. De kan tänka ut ett svar innan ni går 
igenom uppgiften tillsammans.

Summera efteråt. Låt gärna eleverna göra 
liknande uppgifter till varandra – i valfritt 
talområde.

Låt eleverna jämföra sina färdiga bilder med varandra. Blir det samma bild om de drar streck från 10 till 0?  
De kan prova med en penna i en annan färg.

Hur långt kan ni räkna?

Öva på att räkna till 10. Framåt och bakåt.

Öva på att räkna framåt från 5.

Öva på att räkna framåt från 6.

Öva på att räkna bakåt från 7.

Blir det samma bild om du drar streck från 10 till 0?

Dra streck från 0 till 10.

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I fokus
Att eleverna kan och förstår talraden, ligger till grund för 
att de ska kunna räkna antalet i en mängd. Momentet foku-
serar på att öva talens ordning. Denna färdighet innefattar 
att eleverna i första hand kan räkna framåt från 1 till 10, att 
de kan säga räkneorden i ordning utan att de ser talraden 
som en ramsa. Uppmärksamma hur de säger räkneorden, 
om de kan räkna vidare från, t.ex. 5 eller om de måste börja 
om från början om de blir avbrutna. Vet de vilka tal som 
kommer före/efter ett givet tal? 

Eleverna får även träna på att räkna bakåt från 10. Att 
kunna räkna framåt och bakåt – först till/från 10 och sedan 
vidare till/från 20 – lägger en bra grund för att utveckla 
goda räknestrategier i addition och subtraktion.

Låt eleverna träna talraden ofta och på olika sätt. 
Använd de olika aktiviteterna för en varierad träning.

Aktiviteter

Talraden från 1 till 10
Räkna i kör tillsammans framåt och bakåt till och från 10. 
Pröva att räkna på olika sätt, med hög röst, viska, sjung osv. 
Upprepa aktiviteten tills eleverna behärskar talraden. 

Låt eleverna få räkna så långt de vill, både framåt och 
bakåt. Observera hur långt de kan räkna. Här är några för-
slag på fler räkneaktiviteter:
• Räkna framåt/bakåt till/från ett bestämt tal.
• Säg talet som är 1 mer eller 1 mindre än ett visst tal.
• Räkna eleverna i klassen: Hur många är vi i dag? Hur 

många saknas?
• Konkretisera räkningen med hjälpa av fingrarna eller 

annat konkret material. 
• Visa placeringen av talraden 1 till 10 i en hundraruta.



Öva på talen och antalen 1 till 6 tillsammans. Låt eleverna räkna ljusen under varje tal och visa lika många fingrar.
Titta på vimplarna och räkna till 6, framåt och bakåt. Fråga vilket tal som kommer före respektive efter olika tal.

Vad är tal?

Vi tänker
Rex fyller 5 år.
Hur många ljus ska han ha på sin tårta? 
Kan ni hålla upp 5 fingrar?
Vad står det på tårtan? Kan ni läsa det?

Vi lär och övar
Rex ska ha 5 ljus på tårtan. 

1 2 3 4 5 6

Talen berättar hur många det är. Tal skrivs med siffror.

Jag kan visa  
5 fingrar med  

en hand.

6
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Jag övar 1

Dra streck mellan talen i ordning.  
Måla bilderna om du vill.
Eleverna möter här klassiska uppgifter där 
de ska dra streck mellan prickar med talen i 
ordning. De flesta elever har säkert löst lik-
nande uppgifter förut och behöver ingen 
anvisning, men poängtera att målet är att 
försöka dra streck mellan prickarna i ord-
ning. Alla bilder innehåller inte alla tal. 
Uppmärksamma om någon elev stannar 
upp, var i talraden hen befinner sig. 

Be eleverna berätta om vad de gör, vilket 
tal de är på och vilket som är nästa tal. Kan 
de säga talen i ordning? Kan de börja med 
sista talet och gå baklänges mellan prickar-
na? 

Låt eleverna måla bilderna om de vill.

Jag övar 1
Dra streck mellan talen i ordning.

Måla bilderna om du vill.

18

Talraden med talkort
Den här aktiviteten kan göras på olika sätt, med en grupp i 
taget eller med klassen indelad i grupper. 

För att göra den med en grupp i taget behövs talkort från 
1 till 10 och en grupp med 10 elever. Varje elev drar ett tal-
kort och vänder sig mot klassen. Klassen ska nu genom att 
ge anvisningar få eleverna i gruppen att ställa sig med talen 
i ordning från 1 till 10. De kan till exempel säga till den 
elev som har 1 att ställa sig först. Och till en elev som har 5 
att ställa sig efter den elev som har 4 eller före den som har 
6. Uppmuntra eleverna att använda begreppen före och 
efter.

Om aktiviteten görs med flera grupper behöver varje 
grupp en uppsättning talkort. Storleken på grupperna kan 
varieras beroende på om eleverna ska ställa sig i ordning 
eller bara lägga korten i ordning. De blandas och läggs upp 
och ner. Eleverna drar ett talkort i taget och ordnar talen 
från 1 till 10. Om ni vill ha ett tävlingsmoment kan ni 
bestämma att den grupp som är först klar vinner.

10 spöken
På sidan 128 i grundboken finns en ramsa som handlar om 
10 spöken där ett efter ett försvinner iväg på något sätt. 
Ramsan medför att eleverna får öva på att minska med ett i 
taget från 10. Använd gärna lärarwebben så att ni kan titta 
på texten gemensamt när ni läser den.

Inled med att läsa ramsan högt för eleverna. Gör en liten 
paus vid slutet av varje stycke där det nya antalet står och 
låt eleverna tänka ut talet innan du säger det.

10 små spöken skulle gå på bio.
Ett fick snuva så var de bara …
Läs ramsan tillsammans och låt eleverna säga mer och 

mer av texten. Så småningom kommer de att kunna den 
utantill.



Fortsätt övningen i diskussionsuppgiften och bestäm andra tal som tärningen ska visa. Hur många gånger måste ni 
slå tärningen då? Låt eleverna fundera på skillnaden mellan siffror och bokstäver. När används bokstäverna?

Känner ni någon som är 4 år?

Måla 4 jordgubbar på tårtan.

Visa 4 fingrar. Kan ni visa 4 på flera sätt?

Slå en tärning. Räkna prickarna.  
Hur många gånger måste ni slå  
för att få 4?

Vilka hör ihop? Dra streck till rätt tärning.
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Måla alla rutor med siffror i.

T

2

4

A

N

5

S

B

L

3

6

E

Tal skrivs med siffror. 
Vad skriver man med 

bokstäver?
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Jag övar 2 

Skriv talen som fattas.
Eleverna möter här två talrader där vissa tal 
fattas som de ska fylla i. I den första talraden 
ska de räkna framåt och i den andra bakåt. 
Hur gör de när de fyller i talen? Fyller de i 
dem i ordning eller hoppar de mellan de 
tomma rutorna? Måste de räkna varje gång 
för att veta vilket tal som saknas?

Tärningarna ligger i ordning. Rita 
prickarna som fattas.
Eleverna ska rita prickar så att talen på tär-
ningarna hamnar i ordning. Uppmärksamma 
hur eleverna går tillväga när de löser upp-
giften. Ser de vilket tal som saknas eller 
måste de räkna? Hur ritar de prickarna, 
kommer de ihåg tärningsbilden?

Vilka tal är på fel plats? Ringa in.
Förklara för eleverna att de ska titta på en 
rad i taget. Ett tal har hamnat fel på varje 
rad. Vilket? Att kunna upptäcka fel är en 
viktig del när man arbetar med att lösa 
matematiska uppgifter. Det är viktigt att 
eleverna ser utvärdering och felsökning som 
en del av arbetet samt att fel ses som en 
naturlig del som man kan lära sig av.

Jag övar 2
Skriv talen som fattas.

Vilka tal är på fel plats? Ringa in.

1  2 3 4 5  6  7 8 9 10

10 8 7 5 3 1

Tärningarna ligger i ordning. Rita prickarna som fattas.

1 2 6 3 4 5

4 5 6 9 7 8

6 7 5 8 9 10
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Talraden med talkort
Eleverna behöver två eller flera uppsättningar talkort från 1 
till 10. Det går även bra att använda spelkort där esset då 
får vara ett. 

Talkorten läggs upp och ner utspridda på bordet.  
Eleverna turas om att dra ett kort och placerar framför sig. 
Allt eftersom de drar flera kort placerar de korten i ordning 
från 1 till 10. Om de får ett kort de redan har får de lägga 
tillbaka kortet och turen går över. Den som först lyckas 
fylla sin talrad från 1 till 10 vinner. 

Räkna till 10 med rörelser
Den här aktiviteten kan gärna göras utomhus. Eleverna 
jobbar parvis och bestämmer en rörelse de ska göra sam-
tidigt som de räknar till 10. Det kan vara 10 hopp, 10 klap-
par, 10 blinkningar, osv. Är ni ute kan de hoppa på olika 
sätt, gå myrsteg, gå så långa steg de kan osv. 

Gissa talet
Eleverna behöver talkort eller spelkort från 1 till 10. De kan 
även behöva ha en bild av en talrad, till exempel den under 
Vi lär och övar.

Eleverna lägger talkorten upp och ner utspridda på  
bordet. Den ena drar ett kort utan att visa den andra. Den 
andra ska ta reda vilket tal det är genom att ställa frågor.  
Är det 5? Den som har talet berättar om det stämmer eller 
om talet på kortet är högre eller lägre. De fortsätter på 
samma sätt tills den som gissar kommer fram till rätt tal. 

Det är möjligt att göra övningen till ett spel genom att ha 
fler kort och låta den som gissar endast ha tre försök. Om 
hen lyckas gissa talet får hen kortet. Annars läggs kortet 
tillbaka.



Öva på talen och antalen 1 till 6 tillsammans. Låt eleverna räkna ljusen under varje tal och visa lika många fingrar.
Titta på vimplarna och räkna till 6, framåt och bakåt. Fråga vilket tal som kommer före respektive efter olika tal.

Vad är tal?

Vi tänker
Rex fyller 5 år.
Hur många ljus ska han ha på sin tårta? 
Kan ni hålla upp 5 fingrar?
Vad står det på tårtan? Kan ni läsa det?

Vi lär och övar
Rex ska ha 5 ljus på tårtan. 

1 2 3 4 5 6

Talen berättar hur många det är. Tal skrivs med siffror.

Jag kan visa  
5 fingrar med  

en hand.

6
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Problem 1
Ge eleverna klossar att använda när de löser 
uppgiften. Ställ gärna fler frågor till bilden:
• Vad händer om Melvin ger 2 klossar till 

Cleo?
• Hur blir det om Cleo ger en kloss till  

Melvin?
• På hur många sätt kan de dela på klossarna?

Tanken är att eleverna ska upptäcka och för-
stå att de 6 klossarna kan delas upp på olika 
sätt. När antalet ökar med en kloss i det ena 
tornet, så minskar det med en kloss i det 
andra. Den totala mängden klossar ändras 
inte. Använd begreppen tillsammans, lika 
många, fler och färre i samtalen.

Problem 2
Ge eleverna tärningar att använda när de 
löser uppgiften om de vill. Ställ följdfrågor:
• Har ni hittat alla lösningar? Hur vet ni det?
• Hur skulle det bli om talet var 4? Hur många 

lösningar finns det då? Låt eleverna ta reda 
på svaret.

Uppmuntra eleverna att pröva flera gånger 
och att fundera över om de hittat alla lös-
ningar och hur de vet det.

Problem 1 kan fördjupas genom att Sam kommer. Hur många klossar får de var om de delar klossarna på 3? I uppgiften nedtill finns 
egentligen bara två kombinationer av prickar, men tärningarna kan placeras i olika ordning. Samtala om att tärningarna kan byta 
plats och att det ändå är lika mycket tillsammans.

Problem 1
Hur många klossar har Melvin och Cleo tillsammans?
Melvin ger en av sina klossar till Cleo.
Hur många klossar har var och en nu?

Problem 2
Tärningarna visar 5 tillsammans.  
Rita prickar så att de visar 5 på olika sätt.

55 55 55

20

66
22 och  och 44

t.ex.t.ex.

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 talom-
rådet, 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 
eleverna gott om tid att tänka efter, samarbeta och pröva 
flera gånger för att hitta lösningar. 

Låt eleverna berätta om sina lösningar och hur de tänkt. 
Lyft fram matematiken i det eleverna säger på tavlan 

Problemlösning



Fortsätt övningen i diskussionsuppgiften och bestäm andra tal som tärningen ska visa. Hur många gånger måste ni 
slå tärningen då? Låt eleverna fundera på skillnaden mellan siffror och bokstäver. När används bokstäverna?

Känner ni någon som är 4 år?

Måla 4 jordgubbar på tårtan.

Visa 4 fingrar. Kan ni visa 4 på flera sätt?

Slå en tärning. Räkna prickarna.  
Hur många gånger måste ni slå  
för att få 4?

Vilka hör ihop? Dra streck till rätt tärning.
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Måla alla rutor med siffror i.
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Tal skrivs med siffror. 
Vad skriver man med 
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Problem 3
Eleverna kan även här använda sig av tär-
ningar om de vill. Låt dem jämföra sina svar 
och se om de gjort lika.
• Har de hittat alla kombinationer av tär-

ningarna som blir 6? Hur vet de det? 
Här kan det vara bra att prata om hur man 

kan arbeta systematiskt, börja med fem och 
ett och sedan flytta över en prick i taget.

Problem 4
Här får eleverna i stället dela upp de sex 
prickarna på tre tärningar. Låt dem jämföra 
sina svar och berätta om hur de gjorde. Hur 
många lösningar finns det? Hade de någon 
strategi när de löste uppgiften? 

De elever som behöver lösa uppgiften konkret kan fördela 6 kulor eller små klossar i två respektive tre skålar eller muggar.  
De kan också prova olika lösningar med hjälp av två respektive tre tärningar.

Problem 4
Rita prickar på tärningarna så att det blir 6 prickar tillsammans.
Hitta flera lösningar.

Problem 3
Rita prickar på tärningarna så att det blir 6 prickar tillsammans.
Hitta flera lösningar.

21

t.ex.t.ex.

t.ex.t.ex.

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 reflek-
tion. 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 välja ut sådana 
som passar med det du vill lyfta. 

På det här uppslaget är det bra att fokusera på 
uppdelning av tal samt strategin att pröva sig 
fram systematiskt. Hur vet man att man hittat 
alla svar?



Öva på talen och antalen 1 till 6 tillsammans. Låt eleverna räkna ljusen under varje tal och visa lika många fingrar.
Titta på vimplarna och räkna till 6, framåt och bakåt. Fråga vilket tal som kommer före respektive efter olika tal.

Vad är tal?

Vi tänker
Rex fyller 5 år.
Hur många ljus ska han ha på sin tårta? 
Kan ni hålla upp 5 fingrar?
Vad står det på tårtan? Kan ni läsa det?

Vi lär och övar
Rex ska ha 5 ljus på tårtan. 

1 2 3 4 5 6

Talen berättar hur många det är. Tal skrivs med siffror.

Jag kan visa  
5 fingrar med  

en hand.

6
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Min stjärnsida
En del elever kan behöva lässtöd på sidan. 
Om det gäller många elever kan du läsa en 
punkt i taget och låta eleverna rita emellan. 
Påpeka att eleverna själva bestämmer hur 
monstret i övrigt ska se ut. Det kanske får 
två huvuden? Låt eleverna beskriva sina 
monster för varandra. Har alla ritat lika 
många ben och armar? Hur många ögon 
och öron har de ritat? 

Använd monstren för att prata om 
begrepp som fler/färre och flest/färst. Låt 
eleverna måla sina monster om de vill.

Min stjärnsida
Rita ett talmonster. 
Talmonstret har 
• 3 ögon
• 4 armar
• 5 ben
• lika många öron som ögon

Du bestämmer själv hur resten av monstret ser ut.

Hjälp!

22 Eleverna kan döpa sina monster, visa dem för varandra och utse klassens hemskaste, sötaste, farligaste respektive roligaste monster.

t.ex.t.ex.

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

Läs uppgiften tillsammans och låt eleverna sedan lösa 
den enskilt, men gärna samtala med varandra. Lyssna till 
hur de resonerar, argumenterar och kommunicerar tillsam-
mans samt observera vilka strategier de använder.

 
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 är ett tärningsspel som kan 
anpassas. Spelet övar både förmågan att se antal utan att 
räkna (subitisering) och att koppla antal till talet skrivet 
med siffror.

Summering och kartläggning
I det här kapitlet fick eleverna lära sig om:
• vad ett tal är
• tal och antal
• att räkna från 1 till 10

Avsluta gärna kapitlet med att gå tillbaka till kapitelstarten 
och samtala om innehållet och begreppen. Låt eleverna 
beskriva vad de har lärt sig.

Kartlägg elevernas kunskaper kring de olika punkterna. 
I rutan till höger finns förslag på aktiviteter som kan 
användas för kartläggning. Kartläggning kan även ske 
succes sivt under arbetet med kapitlet. Ett schema för kart-
läggning finns på sidan 13.

Punkt 1 - Vad är ett tal?
Det här kapitlet fokuserar på talen 1 till 6. Känner eleverna 
igen talbilderna? Kan de koppla dem till rätt antal? Hur har 
eleverna löst uppgiften på Min stjärnsida? Har deras mons-
ter rätt antal armar och ben? Ställ frågor till eleven om hur 
många ögon, öron etc. monstret har. Låt dem både säga 
svaret och visa rätt tal med ett talkort.



Fortsätt övningen i diskussionsuppgiften och bestäm andra tal som tärningen ska visa. Hur många gånger måste ni 
slå tärningen då? Låt eleverna fundera på skillnaden mellan siffror och bokstäver. När används bokstäverna?

Känner ni någon som är 4 år?

Måla 4 jordgubbar på tårtan.

Visa 4 fingrar. Kan ni visa 4 på flera sätt?

Slå en tärning. Räkna prickarna.  
Hur många gånger måste ni slå  
för att få 4?

Vilka hör ihop? Dra streck till rätt tärning.
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Spel 
Det här spelet tar inte så lång tid. Därför 
kan det vara bra att kopiera upp fler rader 
eller låta eleverna använda gem eller knap-
par och lägga på talen i stället för att sätta 
kryss, så att de kan spela flera gånger.

Uppmärksamma vilka elever som ser 
antalet prickar på tärningen direkt utan att 
räkna. Elever som måste räkna prickarna 
behöver fortsatt träning med tärning.

Tre i rad
2-4 spelare

1.  Var och en använder sin egen bok.
2.  Turas om att slå tärningen. Om tärningen visar till exempel 6 prickar 

ritar spelaren som slagit tärningen ett kryss i rutan med 6 nötter.  
Om det redan är ett kryss där går turen över.

3.  Den spelare som först får tre kryss i rad vinner.

Ni behöver
• pennor
• en tärning

23

Punkt 2 - Tal och antal
Punkt 1 och 2 är givetvis nära länkade till varandra. Förut-
om att se om eleverna kan para ihop tal och antal, kan det 
vara bra att observera vilka antal eleverna kan se utan att 
räkna. Känner de igen talbilderna på en tärning eller räk-
nar de prickarna? Kan de jämföra antal, att till exempel  
3 plastnallar är lika många som 3 klossar? Kan de rita lika 
många kryss? Kan de konservera antal, vet de att det är  
5 klossar om klossarna flyttas eller måste de räkna igen?

Punkt 3 - Talraden
Uppmärksamma både hur eleverna behärskar talraden och 
hur deras färdigheter när det gäller att använda den för att 
räkna objekt. Kan eleverna räkna från 1 till 10? Kan de 
räkna bakåt från 10? Kan de börja mitt i talraden och räkna 
vidare? Vet de vilket tal som kommer före/efter 5? Kan de 
koppla ihop objekt och räkneord när de räknar objekten i 
en mängd? Vet de att det sista räkneordet de säger talar om 
antalet i mängden?

Förslag på kartläggningsuppgifter
Arbeta i  i helklass eller med en grupp elever. Ge  
eleverna varsitt papper och färgpennor. Övningarna 
kan även göras med konkret material och talkort, 
men papperet gör det lättare att sammanställa kart-
läggningen. 

Läs en instruktion i taget som eleverna får följa.
1. Skriv ditt namn på papperet.
2. Rita 3 röda streck.
3. Rita lika många ringar.
4. Rita 5 gula prickar.
5. Rita 6 blå kryss.
6. Rita 4 gröna rutor.
7. Rita 2 blå ringar .
8. Skriv vid varje bild hur många det är.
9. Skriv (eller lägg) talen 1 till 10 i ordning.




