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Arbeta med  
introduktionssidorna
Använd gärna lärarwebben och kapi-
telstarten. Lyssna på talen, körläs 
ordbilderna till talorden och justera 
vid behov uttalet. Hörde kanske 
någon i klassen att vissa ord påmin-
de om svenska. Vilka ord var det? 
Använd samtalsbilden och prata om 
vad ni ser. Var är Gary Gecko? Leta 
upp alla tal i bilden och i pratbubb-
lorna. Räkna bilar, hjälmar, barn, 
människor, gula ränder, hjul, flaggor, 
moln, berg etc. Lyssna på texten i 
pratbubblorna och gissa vad de 
säger. Läs replikerna en i taget och 
låt eleverna därefter upprepa dem.

here, please. Point at four! Eleven 
pekar och upprepar ordet. 

• Be eleverna blunda eller hålla för 
ögonen så att de varken ser dig 
eller talen. Sudda ut ett tal. Be elev-
erna titta och tala om vilket tal 
som fattas genom att säga det eng-
elska ordet.

• Utmana eleverna. Peka på ett tal 
och be eleverna säga i kör vad det 
heter på engelska. Om de svarar 
rätt, får de en poäng. Är det fel, får 
du en poäng medan du uttalar rätt 
ord högt. På lärarwebben hittar du 
arbetsblad med talkort som ni kan 
använda för fortsatt träning. 

How many?

Mål Step 1
• kunna uttala och förstå talen 0–10
• kunna räkna från 0 till 10 
• kunna fråga och berätta för       
  varandra hur gammal man är

Introduktion
Sång: Ten in the bed
There were 10 in the bed
And the little one said
Roll over, roll over
So they all rolled over 
And one fell out

There were 9 in the bed …
There were 8 in the bed … etc.

There was 1 in the bed 
And the little one said
Good night!

Prata om vad sången handlar om och 
sjung den tillsammans. Sjung den 
flera gånger. Dramatisera gärna 
sången.

Öva begrepp och glosor
Finns det några i klassen som redan 
kan några talord eller kan räkna på 
engelska? Eleverna delar med sig av 
tidigare kunskaper om tal och räk-
ning.

Använd kapitelstarten i lärarwebben 
eller gör talkort med talen 0 till 10 för 
att introducera räkneorden: zero, 
one, two, three, four, five, six, seven, 
eight, nine, ten   
• Skriv talen på tavlan. Peka på ett 

tal i taget och säg: – It is zero. Repeat 
after me please: Zero! (använder du 
lärarwebben kan ni lyssna och 
säga efter) Fortsätt på samma sätt 
med talen upp till 10. Peka slump-
mässigt på ett av talen och säg: – 
What number is this? Put your 
hands up, please! It is … five. Fort-
sätt tills de flesta elever fått frågan.

• Peka sedan på ett tal samtidigt som 
du säger: – Listen again: Four!  
Repeat it, please! Eleverna repete-
rar ordet. Be en elev komma fram 
och peka på talet – Anna, come 

I

am 

one

two

I am number nine. 

three
3

ten
10

four
4

five
5

six
6

two
2

nine
9

one
1

eight
8

zero
0

seven
7
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• Använd talkort eller korten på 
lärarwebben. Håll upp ett kort i 
taget. Låt eleverna arbeta två och 
två. En elev börjar och säger talet 
till sin bänkkamrat. Låt dem turas 
om. 

• Gör eleverna uppmärksamma på 
kapitelmålen och låt dem visa med 
tummen hur pass de tycker sig ha 
uppnått dem. Exempel: ”Jag kan 
säga några tal på engelska. Jag kan 
räkna till tio. Jag kan fråga någon 
hur gammal hen är.”

Anteckningar

Lek
Number race
Skriv talen 0 till 10 flera gånger lite 
utspridda på tavlan. Vissa av talen 
kan stå med flera gånger så att talen 
alla i klassen får ett tal att ringa in. 
Dela in klassen i två lag och förse 
lagen med varsin penna i olika fär-
ger. Ropa ut ett tal på måfå. Nu gäller 
det för lagen att snabbt ringa in rätt 
tal. Leken är slut när alla ringats in.     

Dags att avsluta
• Samtala med eleverna: ”Vad har vi 

arbetat med den här lektionen? 
Kommer du ihåg några engelska 
tal? Kan du räkna på engelska eller 
rentav berätta hur gammal du är?”

Muntliga aktiviteter 
Låt eleverna arbeta parvis och öva på 
presentationsfraser. Den ena frågar:   
– How old are you? Den andra slår  
en tärning och svarar som tärningen 
visar: – I am … years old. De som  
vill ha en större utmaning kan slå  
två tärningar. 

Repetera och öva på fraserna:  
– What’s your name?, – My name  
is …, – How old are you? och – I am … 
years old. Låt eleverna fråga varan-
dra, börja i par, men låt sedan elever-
na gå omkring i klassrummet.

HOW MANY?

it

and

is

5, 4, 3, 2, 1
Who has number 
three? 

I am number seven.

eleven
11

twelve
12

thirteen
13

fourteen
14

fifteen
15

sixteen
16

seventeen
17

eighteen
18

nineteen
19

twenty
20

Ready,  
steady,  
GO!
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Muntlig aktivitet
Finger Counting
Låt eleverna arbeta två och två. En 
av eleverna väljer att hålla upp ett 
antal fingrar bakom ryggen och 
säger: – How many? Den andra ska 
gissa hur många fingrar eleven håller 
upp och svarar – It is … four. Visa nu 
hur många fingrar det var och räkna 
dem ihop. Byt roller. Innan eleverna 
börjar kan du demonstrera övningen 
för hela klassen.

Arbeta i elevboken
Sidan 12
Gå till lärarwebben och ta fram 
sidan 12. Visa exemplet och låt elev-
erna ta reda på vad uppgiften går ut 
på. Eleverna ska dra ett streck mel-

står två och två. Instruera ett par i 
taget: – Anna and Kim, go to … 
three! 

Aktiviteter med begrepp 
och glosor
Bingo
Eleverna skriver var och en för sig 
ner fyra talsymboler/talord på ett 
papper. Du drar ett talkort och säger 
talet högt. Har eleverna talet på sitt 
papper, kryssar de för det. Spela flera 
gånger. Variera mellan att säga talen 
eller visa upp ordbilderna. Elever, 
som behöver en större utmaning, 
kan pröva att skriva ordbilder istället 
för tal när det är dags för en ny 
omgång.

Mål Step 1
• kunna känna igen, förstå och 

använda talen 0–10
• kunna spåra talord
• kunna lyssna till och förstå en 

ramsa på engelska
• kunna räkna ner från 5 

Introduktion
Ramsa: I saw a Gecko
Gå till sidan 12 i lärarwebben och 
lyssna på ramsan ”I saw a Gecko”. 
Prata om vad ramsan handlar om 
och vilka ord eleverna känner igen. 
Öva på att räkna upp till fem och ner 
igen. Använd talkort som stöd. Lyss-
na på ramsan en gång till innan ni 
tränar på den tillsammans. Läs 
refrängen, läs i olika tempo, med 
olika röster etc. Om någon i klassen 
har en leksaksgecko hemma, låt den 
få komma och hälsa på i klassen. Låt 
eleven röra geckon som om den vore 
livs levande medan ni räknar och 
läser upp första delen av ramsan i 
kör. När ni har räknat ner igen och 
geckon försvinner, får eleven gömma 
den under tröjan. 

Öva begrepp och glosor
• Använd talkort med talen 0 till 10 

(finns att skriva ut på lärarwebben) 
som du fäster på tavlan i stigande 
ordning. Peka på ett kort i taget 
och räkna upp till tio. Upprepa 
några varv. Försök därefter att 
räkna ner.

• Peka på ett kort och fråga: – What 
number is this? Skriv svaret It is 
över raden med kort och upprepa 
frågan. Eleven säger: – It is …

• Ställ upp korten längs tavlan med 
ordbilderna fram. Skriv talen 1–10 
huller om buller i en rad ovanför. 
Fråga: – What is number … two? 
Eleverna gissar eller läser. Använd 
enkel dialog genom att säga: – Are 
you sure? – Shall I look? Fokusera 
på ordbilderna på korten och låt 
eleverna parvis läsa talorden som 
valts. Vänd fram talet om de kom-
mit fram till rätt ord. Fortsätt på 
liknande vis tills alla kort vänts.

• Sprid ut korten på golvet. Eleverna 

Write
1

2

3

4

5

two

four

five

one

three

I saw a gecko
One, two, three, four, five. 
I saw a gecko, it was alive. 
Five, four, three, two, one. 
Suddenly, it was gone!
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Lek
I am thinking about a number …
Tänk på ett tal och säg: – The number 
is … Eleverna gissar vilket talet är. 
Den elev som lyckas gissa rätt är 
nästa på tur att få tänka på ett tal. 
När eleverna förstår spelets gång kan 
de övergå till att arbeta två och två 
eller utmana varandra lagvis. Lagen 
turas om att gissa och det lag som 
gissar rätt först får poäng.

Dags att avsluta
• Samtala med eleverna: ”Vad har vi 

arbetat med i kapitlet? Kan du flera 
tal nu? Kan du räkna upp och ner 
från ett visst tal? Kan du läsa eller 
kanske också skriva ett talord?”

• Vi har övat på ramsan ”I saw a 
gecko”. Vill någon/några framföra 
den i klassen?”

• Låt eleverna räkna uppåt och neråt 
i talraden, två och två eller var och 
en för sig.

Anteckningar

pennan. Därefter drar de streck till 
rätt tärningspar. Gör övningen till-
sammans med de elever som är 
osäkra på talen och på att räkna. 

Snabba elever kan fortsätta på egen 
hand med uppgiften som markerats 
med ett ekollon. Här ska eleven fylla i 
bokstäver för att bilda talord. Ställ 
upp talkort som visar ordbilderna  
vid tavlan. Visa också hur eleven  
kan bläddra tillbaka i elevboken och 
använda sig av begreppen som lista-
des på sidan 10.

lan rätt tärning och ordbild. Därefter 
ska de spåra tal- orden.

Upprepa instruktionen. För de allra 
flesta är de det mycket lättare att lära 
sig en ramsa än enskilda ord. Läs i 
kör, två och två eller enskilt. Ge elev-
erna i uppgift att berätta för varand-
ra vad som gäller, på så vis blir de  
ett stöd för varandra och tar aktivt 
ansvar för sitt lärande. Kan de hitta 
de högfrekventa orden I, one, two i 
ramsan? Stryk under dem.

Sidan 13
Gå till lärarwebben och ta fram 
genomgångarna till sidan 13. Titta på 
exemplet och låt eleverna förklara 
uppgiften. Elever säger talen, läser 
ordbilderna och spårar dem med 

3

6

2

5

1

4

Write 
six

eight

nine

ten

Find and write 

and

and

and

and

and

o n

f u r

t w

f i v

t h r

s x

seven and
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• Placera ut post-it-lappar med tal-
orden i klassrummet. Instruera 
eleverna: – Anna, give me three. 
eller – Ellen, give three to Anna.  

Arbeta i elevboken
Sidan 14
Gå till lärarwebben och ta fram 
sidan 14. Förklara övningen. Elever-
na slår tärningen och ritar resultatet 
i den översta rutan. I den mellersta 
rutan skriver eleverna talet de fick. 
Här kan de som vill också skriva ord-
bilden. I den sista rutan ska eleverna 
räkna samman talen och rita rätt 
antal.

Öva begrepp och glosor
• Använd lärarwebben eller talkort 

med talen 0 till 10.
• Häng upp korten med talen fram 

på tavlan. Talen ska hänga i ord-
ningsföljd. Läs talorden högt flera 
gånger. Be en elev välja ett kort,  
ta bort det. Läs talraden igen och 
peka på talen och den tomma plat-
sen medan du läser dem. Fortsätt 
så tills alla kort är borttagna.

• Skriv talorden 0–10 på post-it- 
lappar och sätt upp dem på tavlan.
Fråga: – Where is one? Hitta till-
sammans lappen där talet står.

• Dra ett kort ur högen med talkort. 
Låt eleverna gissa vilket tal du dra-
git. Hjälp dem att formulera frågor 
som Is it … four? 

Mål Step 1
• kunna känna igen mängd, tal och 

talord
• kunna skriva talord med skrivstöd

Introduktion
Sång: How many fingers?
Melodi: Skip to my Lou

How many fingers on one hand?
How many fingers on one hand?
How many fingers on one hand?

Let’s all count together.
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5

How many fingers on two hands?
How many fingers on two hands?
How many fingers on two hands?

Let’s all count together. …

Clap, clap, clap your hands.
(klappa händerna)
Clap, clap, clap your hands.
(klappa händerna)
Clap, clap, clap your hands.
(klappa händerna)
Clap your hands with me.

How many toes on one foot?
How many toes on one foot?
How many toes on one foot?

Let’s all count together. …

How many toes on two feet?
How many toes on two feet?
How many toes on two feet?

Let’s all count together. …

Stamp, stamp, stamp your feet.
(stampa med fötterna)
Stamp, stamp, stamp your feet.
(stampa med fötterna)
Stamp, stamp, stamp your feet.
(stampa med fötterna)
Stamp your feet with me.

Roll, count and write
Roll it. Roll it.

Count it. Count it.

Write it. Write it.

Övningen kan göras parvis. Varje par behöver två tärningar och 10 klossar. Turas om att slå tärningarna och 
rita antalet prickar under Roll it. Skriv talet med siffror och bokstäver under Write it. Räkna sedan upp och rita 
lika många klossar under Count it.

TUKAN ENGELSKA 1–314
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Lekar
Domino game 
Lägg dominobrickor med prickarna 
neråt på bordet (ni kan även använda 
spelkort). 2–3 spelare deltar. Alla tar 
varsin dominobricka från bordet och 
säger på engelska hur många prickar 
brickan har. Spelarna placerar sina 
brickor på bordet framför sig. Prick-
arna ska nu peka uppåt. I tur och 
ordning drar varje spelare en ny 
bricka och säger på engelska vad de 
fick. Matchar den nya brickan den 
tidigare, får spelaren lägga ihop 
brickorna. Matchar den inte får spe-
laren lägga tillbaka brickan i högen 
på bordet. Den spelare som har flest 
brickor i rad när alla brickor på bor-
det dragits vinner.  

Guess my number
Eleverna sitter två och två med var-
sitt papper. Elev A skriver ett tal på 
sitt papper utan att visa det för elev 
B, som nu ska gissa talet. Om elev A
har skrivit 9 och elev B gissar på six, 
säger elev A up och pekar uppåt. Är 
talet lägre säger eleven down och 
pekar neråt. När elev B har gissat  
rätt byter de roller.

Dags att avsluta
• Låt eleverna, i par eller enskilt, 

räkna upp och ner i talraderna. 
• Häng upp begreppskort med ord-

bilderna på tavlan. Är det någon 
som kan läsa eller känner igen på 
vilket kort det står one? Be två elev-
er att komma fram och peka på 
kortet. 

Fortsätt på samma vis med de andra 
talorden. Prata med eleverna om hur 
de gör för att hitta orden och om de 
tycker att det är lätt eller svårt. 

Muntlig aktivitet
Öva på fraserna Is it …? och It is …
Ta fram 10 färgpennor och håll upp 
dem så att alla kan se dem. Fråga:  
– Is it ten? Ni räknar tillsammans och 
svarar: 
– It is ten. Ta bort en penna och upp-
repa frågan. Fortsätt tills inga pennor 
finns kvar. Be därefter eleverna att ta 
fram 10 färgpennor. De ska arbeta 
två och två och turas om att visa upp 
olika antal pennor, fråga, räkna och 
svara genom att använda fraserna.

Sidan 15
Gå till lärarwebben och förklara 
övningen. I spelet på sidan använder 
sig eleverna av dominobrickor (eller 
spelkort). Brickorna ligger med prick-
arna nedåt. Eleverna spelar två och 
två och turas om att ta en bricka, 
vända på den och räkna prickarna på 
engelska. Eleven markerar motsva-
rande tal på spelplanen med ett 
kryss eller ett gem. Är talet redan 
ifyllt går turen över. Den elev som 
först fyller sin spelplan har vunnit. 
Spela igen eller låt eleverna rita egna 
dominobrickor som fyller spelplanen.

Domino parking lot
Count and play.

one two three four five

six seven eight nine ten

Spela två och två. Använd dominobrickor som visar 1-10 prickar eller spelkort 1-10 i två färger. Turas om att 
dra ett kort eller vända på en bricka. Sätt ett kryss i rutan med talet som kortet visar eller markera rutan med 
ett gem. Den som först fyller alla rutor vinner.

© Tukan läromedel. All kopiering förbjuden. CHAPTER 1 HOW MANY? 15

STEP



TUKAN ENGELSKA 1–3 LÄRARHANDLEDNING38 16–17

Hörförståelseövning:
Number 1. It is three. (yes)
Number 2. It is eight. (no)
Number 3. It is six. (yes)
Number 4. It is five. (no)
Number 5. It is ten. (yes)
Number 6. It is seven (no)
Number 7. It is four (no)

Rörelselek
One little elephant
One little elephant went out one day.
Upon a spider’s web to play
He had such a tremendous fun.
He sent for another elephant to 
come …

Two little elephants went out to 
play …

grodan hoppar. Uppmana klassen att 
hjälpa till. På vilket tal börjar grodan 
hoppa? Hur många hopp framåt och 
bakåt gör den? Be eleverna att for-
mulera sig med hjälp av de engelska 
meningarna i elevboken. Gör 
övningen muntligt flera gånger och 
ta hjälp av tallinjen innan eleverna 
övergår till att göra övningen indivi-
duellt i elevboken.

Sidan 17
Gå till lärarwebben och sidan 17.  
Be eleverna att lyssna noga och kon-
centrera sig. De ska få lyssna på en 
mening med ett talord i och ta reda 
på om talordet motsvarar sifferbilden 
i elevboken eller inte.

Mål Step 1
• kunna räkna upp från ett givet tal 

på engelska
• kunna känna igen tal och mängd
• kunna lyssna på, förstå och bedö-

ma om ett påstående är rätt eller 
fel

Öva begrepp och glosor
• Använd talkort med talen 0 till 10. 

Du hittar kort att skriva ut på lärar-
webben.

• Lägg korten i en stapel. Håll upp 
ett kort i taget med ordbilden 
uppåt. Fråga: – Is it zero? Vänd på 
kortet, låt eleverna se talet och 
svara med yes eller no.

• Håll upp ett kort. Säg ett påstående 
som passar till kortet som – It is 
three. Stämmer din utsaga med vad 
kortet visar, ställer sig eleverna 
upp. Stämmer det inte, sitter de 
kvar. Visa med hjälp av ditt kropps-
språk och genom att sätta streck 
under en glad respektive ledsen 
smiley på tavlan om barnen upp-
fattat utsagan rätt. 

Muntlig aktivitet
Skriv tal från 0 till 10 på post-it-lap-
par och sätt dem i pannan på elever-
na. Det är viktigt att ingen vet vilket 
tal de fått, för det ska var och en själv 
få lista ut. Låt eleverna gå runt i 
klassrummet och fråga varandra:  
– What is my number? Is it … six? 
Klasskamraterna svara yes eller no. 
När alla har listat ut sitt tal, får elev-
erna ställa sig på rad och bilda en 
tallinje – Make a number line, please, 
from zero to ten. – Who is first? – Then 
comes ...

Arbeta i elevboken
Sidan 16
Gå till lärarwebben och det som hör 
till sidan 16. Läs upp talen 0 till 10 på 
engelska, läs dem också baklänges 
medan du följer med fingret över tal-
linjen. Börja på ett tal mitt i och gör 
samma sak igen. Nu ska grodan i 
uppgiften börja hoppa på ett tal. Gör 
några grodhopp och stanna. Rita 
bågar längs tallinjen för att visa hur 

Hop along the number line
Listen and write.

Start at 9 and hop forward 1 space.

 
Start at 2 and hop forward 5 spaces.

 
Start at 3 and hop back 2 spaces.

I can jump.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TUKAN ENGELSKA 1–316
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fråga: – What number is missing? Den 
som svarar rätt får ta bort ytterligare 
ett kort i nästa runda. Öka svårig-
hetsgraden genom att ta bort två 
eller flera kort.

Anteckningar

Läs ramsan samtidigt som ni drama-
tiserar den. Eleverna läser med allt 
eftersom de lär sig den. Välj ut någon 
som vill vara den första elefanten. 
Hen går runt och svingar sin arm 
som en snabel. I slutet av versen väl-
jer hen en andra elefant som hen 
håller i sin snabel. Fortsätt tills alla 
går med i elefantparaden.

Lek
What number is missing? 
Samla eleverna i en ring. Lägg ut alla 
begreppskort med talsymboler eller 
ordbilder uppåt i mitten av ringen. 
Läs vad som står på korten. Be elev-
erna blunda eller hålla en hand 
framför ögonen. Ta bort ett kort och 

Listen and find
Number

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3
1
6
4
10
2
5
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korten. Ta bort ett kort och låt elev-
erna gissa vilket. Uppmuntra dem 
att gissa på engelska. 

• Utmana eleverna. Håll upp ett kort 
och låt dem säga vad som står på 
kortet. Be dem svara i kör. Svarar 
de rätt läggs kortet i deras stapel, 
svarar de fel, säger du det rätta 
ordet och lägger kortet i din stapel. 

Arbeta med  
introduktionssidorna
Gå till lärarwebben och ta fram kapi-
telstarten. Lyssna, körläs ordbilderna 
till talorden 0–20 och kontrollera 
uttalet på vart och ett av orden. Vilka 
av talen påminner om svenska ord? 
Var är Gary Gecko? Läs pratbubblor-
na, lyssna på dem och läs dem igen. 

• Håll upp ett kort och säg: – It is   
eleven. Repeat after me please:  
Eleven! Fortsätt på samma sätt med 
siffrorna upp till 20. Häng upp tal-
korten på tavlan med talen fram. 
Peka på något av talen och fråga:  
– What number is this? Put your 
hands up, please! It is … thirteen. 
Fortsätt tills de flesta verkar kom-
ma ihåg orden.

• Peka på talet samtidig som du 
säger: – Listen again: Four! Repeat 
it, please! Låt eleverna repetera 
ordet. Be en elev komma fram och 
peka på kortet. – Filip, come here, 
please. Point at fifteen! Eleven 
pekar och upprepar ordet.

• Be eleverna blunda eller hålla för 
ögonen, så att de inte ser dig eller 

Mål Step 2
• kunna uttala och förstå talen 11–20 
• kunna räkna upp i talraden 0–20
• kunna räkna ner i talraden 20–0
• kunna läsa och förstå en ramsa på 

engelska

Introduktion
Sång: 1, 2, 3, 4, 5 …  
Once I caught a fish alive
Lyssna på sången ”1, 2, 3, 4, 5 … Once 
I caught a fish alive”. Det är ett eng-
elskt barnkammarrim som publicer-
ades för första gången för 260 år 
sedan. Rimmet är populärt än idag 
och används i många skolor i Stor-
britannien.

One, two, three, four, five
Once I caught a fish alive.
Six, seven, eight, nine ten, 
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my fingers so. 
Which finger did it bite?
This little finger on my right.

Eleverna kan så småningom drama-
tisera genom att använda fingrarna 
för att visa antalet och vicka på höger 
lillfinger i slutet. Variera genom att 
dela in klassen i grupper som turas 
om att sjunga replikerna i versen.

Öva begrepp och glosor
Vilka talord kan eleverna sedan tidi-
gare? Elever berättar för varandra 
vad de vet om tal och räkning. Är det 
något som är svårt och som vi behö-
ver repetera i talraden 0–10? Kan 
eleverna räkna upp och ner i talraden? 
Uppmuntra eleverna att formulera 
sina behov och tala om ifall de är 
osäkra. Berätta att ni hjälps åt, så att 
alla ska känna att de kan det ni gått 
igenom. Vid behov kan eleverna 
använda talkort och arbetsblad från 
Step 1 för att öva lite extra, tills alla 
känner att de behärskar stoffet.

Använd lärarwebben eller talkort 
med talen upp till 20 för att öva  
räkneorden eleven, twelve, thirteen, 
fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, 
twenty samt eventuellt talorden för 
0–10 som behöver övas lite extra. 

I

am 

one

two

I am number nine. 

three
3

ten
10

four
4

five
5

six
6

two
2

nine
9

one
1

eight
8

zero
0

seven
7

STEP
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korten räcker till, lägger du till några 
kort. Instruera klassen på engelska. 
Förklara för dem att de bara ska följa 
dina anvisningar om du ber dem 
hövligt och säger please. Om du inte 
säger please, ska de inte göra något. 
Exempel på instruktioner: – Number 
twelve, one and twenty, find some
thing blue, please. – Number six and 
sixteen, go to the door, please. 

Variera talorden, säg please eller ute-
lämna det och ge instruktioner som: 
sit down, sit on the floor, sit on/under 
your desk, go to the window, put your 
hand up, find a book, say hello to a 
friend, stand on one foot osv. Använd 
kroppsspråk för att förtydliga 
instruktionerna. 

Dags att avsluta
Avrunda med en kort sammanfatt-
ning av lektionen och låt eleverna 
reflektera över vad de lärt sig. 
Använd tillfället för att få inblick i 
elevernas kunskapsutveckling.
• Prata med eleverna: ”Vad har vi 

jobbat med den här lektionen/de 
senaste lektionerna? Kan du många 
av talen upp till 20? Vilka? Kan du 
räkna upp till 20 på engelska? Kan 
du räkna baklänges och i så fall 
från vilket tal?”

• Använd korten med talen fram. 
Håll upp ett kort i taget. Eleverna 
sitter två och två och turas om att 
säga talen till sin klasskamrat. 

• Utgå från kapitelmålen och låt 
eleverna visa med tummen hur de 
bedömer sin inlärning t.ex. ”Jag 
kan talen från 0 till 20 på engelska. 
Jag kan räkna upp till 10 eller 20. 
Jag kan räkna ner från 10 eller 20.”

Det här är ett klassiskt engelskt siffer-
rim. Använd det för att repetera talen 
1 till 10 samtidigt som du slussar ut 
barnen på rast eller lunch. Dela gärna 
in klassen i grupper om 4–5 elever. 
Låt grupperna bilda ring. Be eleverna 
att hålla fram nävarna knutna fram-
för sig. Den som börjar rimma slår 
först sin högra näve mot hakan, där-
efter höger näve på sin vänstra. Nästa 
på tur gör likadant och så vandrar 
turen vidare medsols. Den elev vars 
näve slås på vid four, more och all, 
åker ut.

Lek
The teacher says
Dela ut talkort med 0–20. Varje elev 
ska få ett kort. Har du fler elever än 

Prata om vad ni ser på bilden. – What 
number is the blue car? – What colour 
is helmet number nine? – What colour 
is car number four? – Look at the flag, 
how many black squares? – Is car 
number four big or small? Lyssna 
sedan på samtalet till bilden. Vad 
sägs? Prata tillsammans om det ni hör

Ramsa 
Counting out
One potato, two potatoes, three  
potatoes – four
Five potatoes, six potatoes, seven 
potatoes – more
Eight potatoes, nine potatoes, ten 
potatoes – all
One, two, three, four, five, six, seven, 
eight, nine, ten.

HOW MANY?

it

and

is

5, 4, 3, 2, 1
Who has number 
three? 

I am number seven.

eleven
11

twelve
12

thirteen
13

fourteen
14

fifteen
15

sixteen
16

seventeen
17

eighteen
18

nineteen
19

twenty
20

Ready,  
steady,  
GO!

STEP
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om att it kan ersätta ett substantiv 
(nyckelpiga). Träna att läsa ramsan. 
Läs med olika tempo, olika högt eller 
med olika röster. Träna också läsning 
två och två och be eleverna öva på 
att läsa ramsan hemma.

Sidan 19
Gå till lärarwebben och det som hör 
till sidan 19. Lyssna på ramsan. Låt 
eleverna följa med i texten och bil-
derna till  ”Count the geckos”. Låt 
eleverna jämföra one gecko – two 
geckos. Vad är likadant? Var skiljer 
sig orden åt? Vad betyder ändelsen 
-s? Prata tillsammans om hur plural 
bildas på engelska och stryk under 
plural- ändelserna. Be eleverna att 
öva på ramsan hemma. Körläs I can 

Arbeta i elevboken
Sidan 18
Gå till lärarwebben och det som hör 
till sidan 18. Lyssna på ramsan ”Big 
red ladybug” ett par gånger. Prata 
om ramsan och ordleken med (eight/
ate). Be eleverna undersöka orden 
och hur de skrivs. Lyssna en gång till 
och be dem lyssna efter hur orden 
uttalas. Förklara att engelskan är ett 
språk där man sällan kan ljuda sig 
till hur ord skrivs eller vara säker på 
hur de uttalas. Därför är det extra 
viktigt att lyssna, härma och använ-
da ljudstöd i undervisningen. Förkla-
ra sedan vad ramsan handlar om. 
Eleverna fyller i lucktexten i elev-
boken och ringar in  it. Prata tillsam-
mans om personliga pronomen och 

Mål Step 2
• kunna läsa och förstå en ramsa på 

engelska
• kunna läsa och skriva it
• kunna använda to have i frågor och 

svar 

Introduktion
Lek: Finger game
Låt eleverna sitta parvis. Säg olika tal 
mellan 1 och 20. Eleverna ska till-
sammans visa lika många fingrar 
som det tal du säger. Ibland räcker 
det med en hand, ibland måste de 
använda alla. Uppmärksamma elev-
erna på att de ska visa antalet till-
sammans, inte att båda eleverna ska 
hålla upp sex fingrar om du säger six.

Öva begrepp och glosor
• Utmana eleverna. Håll upp ett kort 

med något av talen 0 till 20. Låt 
eleverna säga vad som står på kor-
tet. Be dem svara i kör. Svarar de 
rätt läggs kortet i deras stapel, sva-
rar de fel, säger du det rätta ordet 
och lägger kortet i din stapel. 

• Sprid ut korten på golvet och upp-
mana eleverna att: go to …, sit on 
…, stand on …, give me …, give …  
to … osv.

Lek
Guessing game
Öva fraserna I have …, Who has …?
Du och eleverna sitter i ring. Dela ut 
ett kort till var och en av eleverna. 
Använd talkorten 0 till 20. Eleverna 
tittar på sina kort utan att visa dem 
för någon annan och sätter sig däref-
ter på korten. Välj ett tal och säg 
exempelvis: – Who has … nineteen?   
– Make a guess. – Anna, do you have 
nineteen? Anna tittar på sitt kort, 
visar upp det och säger: – Sorry, I 
have two. Nu är det Annas tur att 
gissa. – Salim, do you have nineteen? 
Fortsätt tills alla tal har hittats. Den 
som först hittar 19, väljer ett nytt tal 
och börjar en ny omgång. 

Big, red ladybug
Read, write and circle it .

Big, red ladybug, sitting on a rug. 

 

I   One   it,  I       it,  I       it,  

I       it,  I       it,  I       it, 

I       it.  Gary Gecko ate it!

4

7

1

6

2

5

3
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dem? Förstår du vad it betyder? 
Kan du skriva det med fingret på 
en klasskamrats rygg?

• Gör eleverna uppmärksamma på 
kapitelmålen och låt dem visa med 
tummen hur pass de tycker sig ha 
uppnått dem och utvecklats.

seemeningarna, räkna antalet  
geckon och ringa in yes/no.

Använd ramsan för att slussa ut elev-
erna på rast eller till fritids etc. Dela 
in klassen i grupper om 4–5 elever 
och låt varje grupp bilda en ring. 
Den som börjar rimma slår först sin 
högra näve mot hakan, därefter 
höger näve på sin vänstra, nästa på 
tur tar vid och gör likadant. Fortsätt 
medsols. Den elev vars näve slås vid 
ordet more, åker ut.

Dags att avsluta
• Prata med eleverna: ”Vad har vi 

jobbat med den här lektionen? 
Kommer du ihåg ramsorna vi har 
jobbat med. Kan du säga eller läsa 

Anteckningar

Count the geckos!
One gecko

two geckos

three geckos

four – 

five geckos

six geckos

seven geckos

more!

Read, count and circle. 

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

I can see ten pink geckos.

I can see seven blue geckos.

I can see eight red geckos.

I can see zero green geckos.
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 6. The number is ten, double it.
 7. The number is four, double it.
 8. The number is seven, double it.
 9. The number is nine, double it.
10. The number is zero, double it.
11. The number is eight, double it.
12. Fourteen and six are …
13. Fifteen and three are …
14. Thirteen and four are …

Muntlig aktivitet
Jeopardy double 
Använd frågorna nedan och spela 
frågesporten ”jeopardy double”. Sätt 
upp talkort med talen 1 till 14 på tav-
lan. Låt talsidan peka mot klassen. 
Dela in klassen i två lag. Lag 1 väljer 
ett tal och får motsvarande fråga ur 
frågebatteriet. Gruppen diskuterar 
och enas om ett svar. Är svaret rätt 
får laget behålla kortet. Är svaret fel 
vandrar turen över till det andra 
laget. 

 1. The number is two, double it.
 2. The number is six, double it.
 3. The number is three, double it.
 4. The number is one, double it.
 5. The number is five, double it. 

Mål Step 2
• kunna läsa, förstå och skriva talord 

med skrivstöd 
• bli bekant med frasen double it i 

samband med tal
• kunna sjunga och dansa en 

rörelse lek på engelska

Introduktion
Counting game
Skriv talraden från 1 till 20 på tavlan. 
Räkna tillsammans några gånger. 
Ringa in några av talen och bestäm 
en rörelse ni ska göra i stället för att 
säga talet, t.ex. klappa i händerna. 
Om ni exempelvis ringat in 5, 10 och 
15 och bestämt att ni ska klappa i 
händerna, så säger ni inte dessa tal 
när ni kommer till dem, ni klappar i 
stället. Välj ut några andra tal och 
gör en annan rörelse, t.ex. stampa i 
golvet. Vill ni göra det riktigt svårt 
kan ni ha olika rörelser med i talra-
den samtidigt.

Öva begrepp och glosor
Välj en eller gör båda varianter av  
”True or false?”

Variant 1
Ställ upp talkort i blandad ordning 
längs tavlan med talen fram. Numre-
ra korten genom att skriva talraden 
ovanför kortraden. Du säger: – Now 
listen very carefully. Twenty is number 
4. Is that true? Eleverna svarar med 
yes eller no. Du kontrollerar om sva-
ret är rätt.

Variant 2
Håll upp ett kort och säg vad som 
står på det. Det kan vara sant eller 
falskt. Är ditt påstående falskt ska 
eleverna ställa sig upp, är det sant 
kan de sitta kvar. Börja med en utsa-
ga som är sann. Säg: – Now, watch! 
This is thirteen. If it’s true, stand up. 
(Du reser dig upp.) – If it’s false, sit 
down. (Du sätter dig ner igen.) – So, 
this is thirteen. (Alla reser sig upp.) 
Beröm och bekräfta genom att peka 
på korten. – Well done, you are so cle
ver! This is thirteen.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

eleven

twelvefifteen

sixteen

nineteentwenty
seventeen

eighteen

thirteen

fourteen
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Rörelselek
Mr Sevenman 

Mr Sevenman is dancing. 
Mr Sevenman can dance. 
Don’t you think he really can? 
He’s dancing like a gentleman. 
And it’s one. (höger fot fram)

Versen dansas i ring. Småspring med 
korta steg åt höger under de två första 
stroferna. Stanna. Sätt vänster hand i 
midjan och böj överkroppen åt väns-
ter medan du höjer höger pekfinger 
på really. 

Byt sida, höj vänster pekfinger och 
böj överkroppen åt höger på can. Byt 
igen på dance och gentle. Lägg till ett 
nytt tal och en ny rörelse i varje vers.

And it’s two. (vänster fot fram) 
And it’s three. (ner på höger knä) 
And it’s four. (ner på vänster knä)
And it’s five. (Höger armbåge på  
golvet, höger kind vilar i höger hand.) 
And it’s six. (Bägge armbågarna i  
golvet.)
And it’s seven. (Pannan lätt mot  
golvet.)
Blir det trångt att dansa runt i ring i 
klassrummet kan eleverna istället 
dansa runt på en liten plätt var och 
en för sig.

Dags att avsluta
• Samtala med eleverna: ”Vad har vi 

arbetat med den här lektionen? 
Vad tyckte du om att sjunga och 
dansa medan ni lärde er engelska? 
Kan du alla tal upp till 20? Är det 
något du inte kommer ihåg? Vad 
kan du göra för att lära dig det? 
Vilka ord kan du läsa? Vilka kan du 
skriva?

• Vad heter och på engelska och hur 
stavas and? Be eleverna skriva 
ordet på en exitlapp ihop med sitt 
namn och klistra upp lappen på 
dörren när de går ut på rast.

hand, medan du fortsätter i lärar-
webben tillsammans med de elever 
som fortsatt behöver stöd.

Sidan 21
Spelet ”Double it” spelas två och två. 
Varje par slår med två tärningar. 
Summan av kastet dubblas. Eleverna 
får leta upp talordet på spelplanen på 
sidan 21, färglägga det eller kryssa 
över det i sin egen färg. Den som först 
lyckas få fyra tal i rad har vunnit. 
Hjälp de elever som behöver extra 
stöd genom att använda lärarwebben 
och låta dem skriva ner talsymboler-
na intill talorden i elevboken. 

I uppgiften längst ner på sidan får 
eleverna markera talord genom att 
sätta streck mellan dem i ordkedjan. 

Arbeta i elevboken
Sidan 20
Gå till lärarwebben och sidan 20. 
Titta på talen överst på sidan 20. 
Fråga: – What colour is number …?  
– What colour is … blue? Låt eleverna 
arbeta i par och turas om att fråga 
om och beskriva talen och vilka  
färger de har: – Number eleven is  
yellow. 

Titta gemensamt på ordbilderna. Var 
står det eighteen? Öva en stund på att 
känna igen ordbilderna och övergå 
därefter till att titta på färgerna.  
– What colour is eighteen? Look at the 
number line. Låt eleverna färglägga 
första bokstaven i ordet eighteen med 
orange. Elever som känner sig säkra 
på uppgiften kan fortsätta på egen 

Double it!

Split the words

t w e l v e n i n e t e e n f i f t e e n f o u r t e e n e i g
h t e e n

e l e
v e n t h i r t e e n s i x t e e n s e v e n t e e n t w

e n t y

four twenty ten ten

twelve six sixteen twenty-two

fourteen four eight eighteen

six twelve eighteen twenty-four

Double it! spelas parvis med två tärningar. Turas om att slå tärningarna. Dubbla summan som tärningarna 
visar. Hitta talordet på spelplanen. Måla ordet eller markera med ett gem eller något liknande. Den som först 
får 4 i rad har vunnit.  

© Tukan läromedel. All kopiering förbjuden. CHAPTER 1 HOW MANY? 21
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längst ner på sidan 22 och högst upp 
på sidan 23.

Sidan 23
Översta delen av sidan 23 är en fort-
sättning på uppgiften från sidan 
innan. Elever som klarar av uppgif-
terna själva fortsätter på egen hand, 
medan du fortsätter i lärarwebben 
ihop med de elever som behöver mer 
stöttning. Avsluta med att låta elever-
na läsa meningarna två och två.

I uppgiften längst ner på sidan 23 ska 
eleverna komplettera meningarna 
genom att dra streck till rätt talord. 
Förklara att talordet one och artikeln 
a betyder nästan samma sak. Körläs 
meningarna och kom överens om 
vilket tal som ska stå var. Fyll i talen  

strecken, det gör kopplingarna tydli-
gare.  

Använd gärna talkort och gör några 
liknande uppgifter på tavlan innan 
eleverna övergår till att arbeta i elev-
böckerna. Sätt upp talkort med 10 
och 2 på tavlan. Placera korten vid 
sidan av varandra med lite utrymme 
emellan. Skriv ordet and mellan kor-
ten och fråga vad eleverna tror att 
ordet betyder när det står tillsam-
mans med tal på det här sättet. Skriv 
frågan: 10 and 2 is ...?. Ta reda på 
svaret och skriv talordet. Uppmuntra 
klassen att komma med förslag på 
stavningen och på hur vi kan kont-
rollera att den är rätt. Gör flera 
övningar i samma stil tillsammans 
innan eleverna tar sig an övningarna 

Mål Step 2
• kunna läsa, förstå och skriva talord 

med skrivstöd på engelska 
• kunna känna igen, förstå och läsa 

and
• kunna räkna på engelska

Öva begrepp och glosor
Det här är en variant på leken fågel, 
fisk eller mittemellan. Två elever går 
ut medan resten av klassen väljer ett 
talkort som ska gömmas. Be eleverna 
komma in igen och börja leta. Klas-
sen säger till om det är hot (nära), 
hotter (ännu närmare) eller very hot 
(snart där). Är de som letar på väg 
bort från kortet, säger klassen cold, 
colder, very cold efter samma princip. 
När eleverna hittar kortet, säger de 
vilket kort det var: – It is … twenty. 
Nästa par går ut och klassen gömmer 
ett annat kort.

Ramsa 
Bubble gum
Bubble gum, bubble gum in a dish.
How many pieces do you wish? Five: 
1, 2, 3, 4, 5 … and out you go.

Peka på eleverna medan du räknar 
upp talen. Den elev som pekas ut när 
ordet wish uttalas, svarar med ett tal, 
vilket som helst. Ramsan fortsätter 
med att räkna upp alla tal upp till 
elevens. Den som pekas på när det 
önskade talet uttalas, åker ut.

Arbeta i elevboken
Sidan 22
Ta fram sidan 22 i lärarwebben. Peka 
på talen på tallinjen. Fråga: – What 
number is this? Peka därefter på en 
av ordbilderna. Är det någon som 
kan läsa ordet även om flera bokstä-
ver saknas? – What number is it?  
Låt eleverna komma med förslag på 
vilka bokstäver som saknas och 
använd pennverktyget för att skriva 
dem i lärarwebben. Elever som kan 
skriva talorden fortsätter på egen 
hand, medan du fortsätter med de 
elever som behöver fortsatt stöd.  
Läs därefter talen en gång till och 
dra streck till rätt tal på tallinjen. Ett 
tips är att använda olika färger på 

Find the numbers
Write and draw a line.

Add and write 
Add and circle and .

4 and 8 is                   . 

6 and 7 is                   . 

8 and 10 is                 .

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

f i     e    
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om hur de gör för att hitta ordet, 
och om de tycker att det är lätt eller 
svårt.

• Om du har ABCD-kort tillgängliga, 
skapa några ABCD-övningar digi-
talt. ABCD-kort är fyra laminerade 
kort med en bokstav på vardera. 
Korten sitter ihop med en nyckel-
ring eller en trådögla.

Exempel: 
Till talkort med talet 14.

A: four B: fifteen
C: forty D: fourteen

Visa uppgiften och håll upp det tal-
kort du vill arbeta med och säg: 
”What is it?” Eleverna visar det svar-
salternativ de tror är rätt. Uppmunt-
ra dem därefter att diskutera svaren 
två och två. Låt de elever som vill 
ändra sina svar. Gå runt och ta del av 
elevernas diskussioner. Du kommer 
snabbt att skaffa dig en uppfattning 
om vilka elever som behärskar 
begreppen och kan läsa dem. 

Andra uppgifter:

Till kort med talet åtta:
– This is eight. Double it!
A: fourteen B: eighteen  
C: sixteen D: seventeen

Till kort med talen 10 och 6:
– Ten and six is  
A: nineteen B: sixteen  
C: twelve  D: seventeen

exempelvis 4 och 3. De adderar kastet 
genom att säga: – Four and three.  
It is seven. Du säger: – Double it! och 
eleverna säger fourteen och ställer sig 
snabbt vid kortet med fourteen. De 
elever som hade skrivit ner talet 14 på 
sitt papper, får stryka över det. Där-
efter slår de med tärningarna igen. 
Det par som först har strukit alla sina 
fem tal, ropar bingo! 

Dags att avsluta
• Häng upp begreppskort på tavlan 

med ordbilderna fram. Är det 
någon som kan läsa eller känner 
igen vilket kort det står seventeen 
på? Be en elev komma fram och 
peka på kortet. Upprepa med de 
andra talorden. Prata med eleverna 

i lärarwebben. Låt eleverna läsa 
meningarna två och två och dra 
streck mellan meningarna och tal-
orden i sina elevböcker. Använd 
olika färg på strecken, det gör det 
lättare att överblicka. 

Lek
Double it-bingo!
Ta fram några tärningar, gärna av 
modell större för utomhusbruk. Elev-
erna arbetar i par och varje par får 
två tärningar, en penna och ett pap-
per. Sätt upp talkort runt omkring i 
gymnastiksalen eller utomhus. Elev-
erna väljer parvis fem talord som de 
skriver upp. Välj om eleverna ska 
skriva dem med siffror eller bokstä-
ver. Paren slår tärningarna och får 

Write a one and a two.   12   seventeen 

Write a one and a six.      twelve 

Write a one and a seven.      sixteen 

Write a two and a zero.      twenty 

Write a one and a three.      eighteen 

Write a one and a eight.      thirteen

Read, write and match.

Nine and six is  . 

Ten and seven is  . 

Twelve and eight is  . 

         and   is fourteen. 

         and   is sixteen.
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