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• Antal
• Jämföra antal
• Dela upp tal
• Lägesord

Matematikens värld:
• Siffror
• Tid: Klockans hela timmar

MÅL

Taluppfattning och tals användning: siffra, 
tal, antal, likhet, skillnad, fler, flest, färre, färst, 
lika många, likhetstecken, skilt från, uppdelning, 
tiokamrater
Algebra: mönster
Geometri: bakom, framför, under, över, bredvid, 
på, sist, näst sist, först, näst först, mellan, 
mitten, längst ner, högst upp, timme, minut
Problemlösning: problem, om … så …

BEGREPP

Begreppsförmågan, kommunikationsförmågan 
samt olika uttrycksformer.

FÖRMÅGOR I FOKUS

Kapitlets tema är Vad är det i lådan? Syftet med temat 
är att fokusera på att jämföra antal och att öva upp-
delning av tal. Uppdelningen av tal ligger till grund 
för arbetet med talkamrater, till exempel tiokamrater. 
Kunskapen om hur tal kan delas upp är en viktig 
grund för förståelsen av addition och subtraktion och 
sambandet mellan dessa räknesätt. I kapitlet behandlas 
även lägesorden.

SAMTALSBILDEN
Illustrationen visar en idrottshall med mängder av 
bollar i olika form, storlek och färg. På bilden syns 
två av bokens huvudpersoner, Malte och Amira, när 
de sorterar och paketerar bollar. Till bilden hör en 
berättelse som skapar kontext och engagemang, den 
hittar du på sidan 42. Berättelsen är tänkt att fung-
era som en inspiration till det undersökande arbetet 
kring uppdelning av tal som eleverna kommer att 
arbeta med i kapitlet. Till samtalsbilden finns det två 
typer av frågor. Dels finns det frågor som fungerar 
som en fördiagnos inför de områden som kapitlet tar 
upp, dels finns det samtalsfrågor som du kan använda i 
gruppen. Du kan använda bilden både som ett under-
lag för fördiagnosen och som ett underlag för en 
gemensam diskussion. Tänk på att resultatet påverkas 
av i vilken ordning du genomför dessa två aktiviteter.
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MÅL

Varför har vi siffror?

Vi arbetar med begrepp, 
kommunikation och 
uttrycksformer.

VAD TROR DU?
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• Antal
• Jämföra antal
• Dela upp tal
• Lägesord
Matematikens värld:
• Siffror
• Tid: hela timmar
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ATT ANVÄNDA BILDEN SOM  
FÖRDIAGNOSEN
Fördiagnosen med tillhörande frågor utifrån kapitlets 
mål hittar du i kopieringsunderlag 53 och 54. Syftet 
med fördiagnosen är att du som pedagog ska få en 
ökad kunskap om vilka kunskaper eleverna som 
grupp och individuellt har i de aktuella områdena för 
att på så sätt bättre kunna anpassa den fortsatta arbetet 
med kapitlet utifrån detta. 

FRÅGOR TILL SAMTALSBILDEN
Till samtalsbilden finns det även diskussionsfrågor 
som är tänkta att användas i grupp. Frågorna utgår 
från bilden och hör samman med kapitlets mål. Visa 
gärna samtalsbilden på storbild medan ni arbetar med 
frågorna. Detta är förslag till frågor, tänk på att följa 
upp elevernas svar med följdfrågor så att du får en 
djupare inblick i deras resonemang. 

• Bredvid Malte ligger det några gröna bollar.  
Hur många bollar är det? sex

• Hur många basketbollar ser ni på bilden? fem
• Det finns tre olika storlekar på lådor till bollarna. 

Hur många bollar rymmer den minsta lådan? fem
• Hur många bollar rymmer den näst minsta lådan?  

tio
• Hur många bollar ryms det i den stora röda lådan 

tror ni? hundra 
Hur skulle vi kunna ta reda på det?

• Malte har snart packat klart en låda. Hur många 
bollar är det i lådan nu? fyra

• Hur många bollar är det i lådan när han är klar?  
fem

• Vilken färg kommer det vara på de flesta bollarna i 
Maltes låda? blå

• Hur många färre är de röda bollarna i Maltes låda?  
en färre

• Titta på lådan med tio bollar som står bredvid 
Amira. Hur många röda bollar är det i den? sju

• Hur många blåa bollar är det i lådan? tre
• Vilken färg är det flest av i lådan? röda
• Vilken färg är det färst av i lådan? blå
• Hur många färre blåa bollar är det än röda? fyra
• Ser du någon låda som har lika många röda som 

blå bollar? lådan närmast bommen
• Kan de minsta lådorna ha lika många röda som  

blå bollar? nej, inte om den är full 
Varför är det så? 

• Titta på lådan med gula och gröna bollar.  
Hur många bollar är det i lådan? tio

• Hur många bollar är gröna? sex
• Hur många bollar är gula? fyra
• Vilken färg finns det färst av? gul
• Hur många fler är de gröna bollarna än de gula?  

två
• Hur många bollar ligger på plinten? fem
• Vilka färger har bollarna under Maltes rullstol?  

röd och gul
• Vilka siffror ser ni på bilden? alla siffror från 0 till 9
• Vilket är det högsta talet du kan se på bilden? 27
• Vilket är det lägsta talet du kan se på bilden? 1

ARBETE MED MÅLEN
Visa målen och de förmågor som särskilt fokuseras i 
kapitlet. Diskutera dem med eleverna och låt barnen 
fundera över vad det innebär. Återknyt till målen 
under ert arbete med kapitlet.

DISKUSSIONSFRÅGA
På startuppslaget finns det alltid en mer filosofisk fråga 
under rubriken Vad tror du?  Vi vill med denna typ av 
frågor få igång funderingarna och vidga synen på vad 
som är matematik. Här handlar frågan om varför vi har 
siffror. Ja, varför har vi det egentligen? Vad har vi för 
nytta av dem? Vad är det för skillnad på en siffra och 
ett tal? Som en uppföljning till vad tror du-frågan kan 
du även använda minilektion 1 som handlar om våra 
siffrors historia. Genom att återkommande ha denna 
typ av minilektioner vill vi lyfta matematikens historia, 
eller som det är formulerat i syftestexten i Kursplanen 
i matematik, Lgr 11: “Undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska 
sammanhang där viktiga begrepp och metoder i 
matematiken har utvecklats. Genom undervisningen 
ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över 
matematikens betydelse, användning och begränsning 
i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska 
skeenden och därigenom kunna se matematikens 
sammanhang och relevans.” Skolverket (2011). Läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket.
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• Antal och uppdelning av tal

MÅL 

Uppdelning, antal, fler, flest, färre, färst, lika 
många, likhet, skillnad

BEGREPP 

DIDAKTISKA TANKAR
Syftet med undersökningen är att eleverna ska få 
arbeta med antal och taluppdelning utifrån den 
kontext som de har fått möta i diskussionen kring 
samtalsbilden och genom den tillhörande berättelsen. 
Målet är att de ska förstå principen om att tal kan 
delas upp på olika sätt och att de ska hitta allt mer 
systematiserade sätt att göra detta. Du kan individua-
lisera genomförandet av uppgiften genom att anpassa 
antalet bollar som eleverna ska arbeta med. Genom 
att muntligt berätta för eleverna vilket antal föremål 
de ska arbeta med kan du observera deras antalsupp-
fattning och se hur de går till väga för att avgöra att 
de ritat eller tagit rätt antal föremål. När det gäller 
uppdelning av tal kan det för oss tyckas självklart 
att varje positivt heltal större än ett kan delas upp i 
två eller flera delar, dock är det så att det inte är en 

självklar kunskap för alla elever i årskurs 1. Om elev-
erna arbetar med konkret material kan de med flera 
sinnen uppleva att talet kan delas upp på olika sätt. 
Förståelsen av uppdelning av tal hänger nära sam-
man med förståelsen av såväl addition som subtrak-
tion samt sambandet mellan dessa räknesätt. Vi har 
valt att inleda det första kapitlet i Mondo med just 
uppdelning av tal för att i nästa kapitel kunna bygga 
vidare på denna kunskap då vi presenterar addition 
och subtraktion. En undersökning ska bjuda på rika 
lärtillfällen. Utöver att eleverna får arbeta med själva 
uppdelningarna av det givna talet så handlar det 
också om att lära sig att organisera en undersökning 
och systematisera denna så att man kan visa att man 
hittat alla möjliga lösningar. Undersökningen innebär 
också att man arbetar med språket. Vad betyder det att 
det är både blå och röda bollar? Kan en låda innehålla 
bollar i endast en färg? Vilka konsekvenser får det 
för slutresultatet om jag bestämmer att så är fallet? 
Undersökningen ger också ett tillfälle att diskutera 
hur man kan visa sitt resultat på ett tydligt och struk-
turerat sätt. Du kan läsa mer om de olika tankarna i 
kommentarerna till den didaktiska kartan.
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UNDERSÖKNING Vad är det i lådan?
1A

Undersökningen fokuserar på antal och uppdelning av tal.

Diskutera med en kompis.  

Vad är det ni ska ta reda på?

Använd gärna era räknehäften också.

Malte och Amira lägger bollarna i lådor. 

Det är både blå och röda bollar.  

Hur många bollar kan det vara i varje färg  

i lådorna?

Tänk först själv. Så här tänker jag:

7

Vilka likheter och skillnader finns det med andra 

lösningar i klassen?

Visa hur ni löste problemet.

Likheter Skillnader

s. 6-7
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ARBETSGÅNG
Koppla undersökningen till berättelsen från startupp-
slaget. För att du som lärare ska ha möjlighet att 
individualisera så finns det i elevbokens instruktion 
inte med någon uppgift om antalet bollar i lådan. Du 
kan alltså välja att låta några elever arbeta med ett 
lägre antal bollar, kanske tre eller fyra bollar, medan 
några andra kan arbeta med tio bollar eller kanske 
ännu fler. Här kan du på ett enkelt sätt anpassa svå-
righetsgraden samtidigt som alla elever arbetar med 
samma förmåga, det vill säga att dela upp tal. Tänk på 
att de elever som sedan ska diskutera med varandra 
bör ha arbetat med samma antal bollar. Läs berät-
telsen som du hittar på sidan 42 här i lärarhandled-
ningen. Berätta för eleverna att de ska hjälpa Malte 
och Amira att lägga de röda och blå bollarna i lådor. 
Hur många bollar i varje färg kan det egentligen vara 
i lådorna? Tänk på att det här handlar om antalet 
bollar i respektive färg, inte hur dessa är placerade. 
De här två lådorna från samtalsbilden visar samma 
uppdelning mellan röda och blå bollar trots att dessa 
är placerade på två olika sätt.

Efter att du har introducerat undersökningen inleder 
du med att låta eleverna tänka en stund enskilt hur 
de vill genomföra undersökningen. När eleverna 
har tänkt själva går de vidare till nästa steg, nämligen 
att tillsammans med en kompis diskutera vad det 
är de ska ta reda på. Först efter detta är det dags att 
genomföra själva undersökningen. Se till att det finns 
konkret material för de elever som så önskar, det kan 
vara plockmaterial i två färger eller papperskvadrater 
med olika färg på fram och baksidan (limma ihop två 
olikfärgade papper och skär dessa i bitar).  

LÖSNINGSMODELLER 
Under elevernas arbete med uppdelningen kan du 
observera flera olika aspekter av elevernas kunskaper, 
det kan handla om hur beroende de är av konkret 
material, hur de systematiserar sin undersökning och 
hur de visar sin lösning. I mina kommentarer nedan 

Det är lätt att fastna i ett ”görande” och där-
med hoppa över flera viktiga steg i undersök-
ningen som att klargöra vad det är man ska 
göra och att fundera över hur man ska börja 
sin undersökning, att visa sin lösning och att 
reflektera. Syftet är så mycket mer än att bara 
hitta de rätta svaren på den aktuella uppdel-
ningen. För att eleverna ska ges den möjlighe-
ten så måste man ge utrymme för en gemen-
sam diskussion.

TÄNK PÅ 

utgår jag från att det är talet fem eleverna har arbetat 
med.

Om vi inleder med hur de använder sig av konkret 
material så finns det elever som är helt beroende av det 
konkreta materialet. I denna grupp kan du hitta två 
underkategorier, dels de som behöver fem plockisar 
för varje deluppgift, d.v.s. för varje ny uppdelning av 
talet fem, dels de som använder samma fem plockisar 
hela tiden, d.v.s. efter varje uppdelning så bokför de 
den och börjar om på nytt med samma material.

Bland de elever som använder konkret material kan 
du också se de som enbart tittar på materialet och har 
det som ett stöd men inte gör någon faktisk uppdel-
ning. Det finns också de elever som använder materi-
alet i en första uppdelning men sedan lämnar det helt. 

Hur eleverna systematiserar undersökningen är ett 
spännande område att observera och senare diskutera. 
Är det en slumpmässig undersökning eller finns det 
en systematik? Hur hanterar de frågan om alla bollar 
i lådan kan ha en och samma färg? Reflekterar de 
över det och i så fall, vilken slutsats drar de? Finns 
det elever som redan använder sig av matematikens 
symbolspråk och skriver uppdelningarna med tal?

Titta också på systematiken i elevens arbete. Har 
de en struktur för att hitta alla tänkbara kombinatio-
ner? Hittar de något mönster?

Slutligen kan du också titta på hur eleverna redo-
visar sina lösningar. Finns det en systematik i hur de 
visar sitt resultat? Kan de visa att de hittat alla möjliga 
lösningar? 

Vi vill i denna undersökning också lägga fokus på 
kommunikation och uttrycksformer. Det är därför 
viktigt att eleverna får jämföra sitt arbete med varan-
dra och diskutera arbetet. 
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• Antal

MÅL 

Antal, tal, summa

BEGREPP 

DIDAKTISKA TANKAR
Eleverna får här arbeta med begreppet antal och att 
avläsa antal. De får arbeta med kulramen som visar 
talen med hjälp av röda och vita kulor. Några elever 
är kanske bekanta med denna talbild redan från 
förskoleklassen, för andra är det ett nytt sätt att visa 
talen. Vitsen med att använda just denna talbild är  
att utnyttja det viktiga femtalet som dels underlättar 
för eleverna att i ett ögonkast läsa av även högre tal, 
dels lägger den en grund för det fortsatta arbetet 
med uppdelning av tal. Det är viktigt att eleverna 
verkligen får lära känna denna talbild och att de får 
sätta ord på hur de ser talen. Genom att eleverna får 
sätta ord på sina tankar och strategier så utvecklas 
deras matematiska kunskaper. Tanken är att eleverna 
ska se kulramsbilden ett fåtal sekunder för att lära sig 

att ”se” talet och inte fastna i att räkna varje enskild 
kula. Den korta tiden hjälper eleverna att istället 
utveckla andra strategier. Vi kallar detta sätt att visa 
bilderna endast en kort stund för ”snabba bilder”. I 
det här sammanhanget handlar det framför allt om att 
använda sig av den femstruktur som kulramen bygger 
på och att genom denna på ett enklare sätt kunna 
avläsa talen. Längre fram kommer eleverna att möta 
snabba bilder som till exempel inbjuder till att räkna 
i tvåhopp, använda sig av dubbleringar, öka med ett 
och så vidare. På uppslagets högra sida ska eleverna 
sedan skriva talen med hjälp av siffersymbolerna. I 
vårt talsystem använder vi oss av tio siffror från 0 till 
9. Med hjälp av dessa tio siffror kan vi skriva oändligt 
många tal. En enskild siffra kan även beskriva ett tal, 
exempel: talet nio skrivs med siffran 9. Tänk på att 
redan från början skilja på begreppen tal och siffra.  
Läs mer i den didaktiska kartan: 
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MINILEKTION 2, 3 

Störst först!

Störst först!

Störst först!

8

Dra streck mellan de bilder som visar samma antal.

MÅL Antal.
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ARBETSGÅNG
Inled med att använda minilektion 1 och 2 som 
handlar om att låta eleverna avläsa tal på kulramen 
med hjälp av snabba talbilder. Minilektionen finns 
digitalt, men om du har en fysisk kulram med samma 
uppbyggnad kan du komplettera med den. Oavsett 
om du använder den digitala versionen eller en riktig 
kulram så är det viktigt att eleverna i det första skedet 
endast får se bilderna ett par sekunder. När eleverna 
sedan förklarar hur de såg talet kan du vid behov ta 
fram kulramsbilden igen och visa på denna. När ni 
bekantat er med kulramsbilderna kan eleverna arbeta 
vidare i elevboken.

I lärarfilm NN kan du höra mer om kulramen, du 
kan även använda dig av elevfilm NN. 

De talbilder som eleverna möter här visas dels 
på kulramen, dels i form av konkreta föremål, i det 
här fallet bollar. Diskutera hur bollarnas placeringar 
påverkar hur lätt, eller svårt, det är att avläsa antalet. 
Ger bollarnas placering eleverna associationer till 
något annat? Kopplar de till exempel placeringen av 
fyra, fem och sex bollar till tärningsbilden? Ta gärna 
fram flera olika tärningar och låt eleverna undersöka 
dessa. Diskutera varför prickarna är placerade som 
de är. 

På sidan 9 ska eleverna skriva talet som visas med 
hjälp av siffersymbolerna. Längst ner på sidan finns 
en talrad där eleverna kan se hur talen ska formas. 
Utöver denna sida då talen ska skrivas så finns det 
endast en sida med sifferskrivning och det är på 
Matematikens värld (sidan 42 i elevboken). Du kan 
även använda kopieringsunderlag 1–5. 

Att avläsa antal är en viktig del i den grundläg-
gande taluppfattningen. Här är det viktigt att de 
elever som har svårigheter med detta fångas upp och 
får fler tillfällen att öva. Använd kulramen återkom-
mande så att den blir en modell som eleverna är väl 
förtrogna med. Tänk på att även använda kulramen 
för att visa antal i elevernas vardag. Det kan handla 
om att visa hur många elever det är i gruppen eller 
hur många bord ni har i klassrummet. Här utvidgas 
talområdet samtidigt som det knyts till elevernas 
vardag. Om ni har flera kulramar kan du låta elev-
erna arbeta i par där eleverna turas om att visa tal på 
kulramen och låta kompisen avläsa det.

Låt eleverna träna på att forma siffrorna på 
olika sätt. Ni kan till exempel träna på tav-
lan, skriva i sand och i luften. Våga påminna 
eleverna om hur siffrorna formas. Hur ska de 
annars veta hur man skriver siffrorna riktigt? 
För en del elever är det ett stöd att ha en 
laminerad remsa med siffrorna framför sig eller 
liggande i boken. Underlag för detta hittar du i 
kopieringsunderlag 6.

TIPS 

UTOMHUSAKTIVITET
Att arbeta med antal lämpar sig väl som 

utomhus aktivitet. Ge eleverna uppmaningskort och 
be dem hämta ett bestämt antal av olika föremål. 
Givetvis måste uppgifterna anpassas efter den miljö 
som ni befinner er i. Du hittar ett förslag till upp-
maningskort i kopieringsunderlag 32.

Samling: Avläsa antal på kulramen
Minilektion: 2, 3
Lärarfilm: NN
Elevfilm: NN
Aktivitet: Forma siffror på t.ex. whiteboard-
tavla eller i sand.
Utomhusaktivitet: Hämta rätt antal  
(kop Uppmaningskort 32)
Elevwebb: Visa vad du kan Antal och siffra, 
Mattekul Antal och siffra
Arbetsblad: Sifferträning 1–5, Sifferstöd 6, 
Antal och siffror 7–13, Min talbok 14–19 

s. 8-9
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• Antal

MÅL 

Antal, tal, talrad

BEGREPP 

DIDAKTISKA TANKAR
Eleverna får på detta uppslag fortsätta att avläsa tal-
bilder och koppla detta till antal. Tänk på att våra tal-
symboler är abstrakta symboler som ska fyllas med en 
mening för eleverna. Detta kan vara ett stort steg för 
eleverna beroende på hur långt de har kommit i sin 
kunskapsutveckling. Dels ska man förstå siffersym-
bolerna, dels ska man förstå att dessa kan användas 
för att representera tal som i sin tur kan berätta om 
till exempel antal så som talen gör på detta uppslag. 
För att bygga en god taluppfattning är det viktigt att 
ge dessa moment tid och att låta eleverna sätta ord 
på hur de ser talen och hur detta kopplas till talsym-
bolerna.  Uppslagets bägge sidor belyser två sidor av 
samma begrepp, eleverna går från att räkna ett antal 
och skriva talet som motsvarar detta till att avläsa 

talsymboler och rita så att det finns rätt antal föremål 
i rutan. Läs mer i kommentarerna till den didaktiska 
kartan.

M2
 

P1
 

P2
 

S4
 

S10

ARBETSGÅNG
Sidan är en fortsättning på målet antal. Uppgifterna 
handlar om att avläsa kulramen samt rita rätt antal. 
Om ni inte har arbetat med minilektion 2 och 3 
rekommenderar vi att ni gör det nu. Ni kan även 
repetera dessa minilektioner eller göra motsvarande 
övningar med en konkret kulram. Vi rekommende-
rar att ni återkommer till dessa minilektioner och 
liknande övningar ofta, gärna en stund varje dag. 
Tänk på att endast visa talbilderna en kort stund så 
att eleven inte hinner räkna föremålen ett och ett 
utan är tvungen att titta efter mönster för att kunna 
avläsa antalet. Här blir det tydligt hur man kan dra 
nytta av femtalet på kulramen. Tack vare femstruktu-
ren behöver man inte behöver räkna de sex kulorna 
utan kan se att det är fem kulor och en till, alltså sex 
kulor. Sjuan ses på samma sätt som fem och två till 
medan tio ses som två femmor och nio kan ses som 
en mindre än tio eller som fem och fyra.

När eleverna har avläst antalet på kulramarna på 
sidan 10 och ska skriva det rätta talet kan de ha stöd av 
talraden längst ner på sidan för att visa hur talen skrivs.

MINILEKTION 2, 3, 29 

10 Antal.

1 53 72 64 8 9 10

Skriv talet som kulramen visar.

11

Rita rätt antal.

2

10

8

5

9

7

4

6

3

s. 10-11

5

6

3

8

9

7

2

6

4

1

7

10
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På sidan 11 ska eleverna måla bollar så att antalet 
stämmer med det angivna talet. Som så ofta med 
övningar av detta slag kan samma uppgift fyllas med 
olika kvalitet på innehållet. Antingen kan eleverna 
enbart fylla i rätt antal eller så kan man lyfta diskus-
sionen ett steg till genom att låta eleverna fundera 
på hur de ska rita antalet för att det ska vara lätt att 
avläsa. Diskutera med eleverna hur de ska placera 
bollarna för att det ska vara lätt att se antalet. Låt dem 
fundera över frågor som: hur många kan jag se med 
ett ögonkast utan att räkna (subitisering), och om 
det är fler än jag kan se i ett ögonkast, hur ska jag då 
organisera bollarna så att det blir lätt att se antalet? 
Visa olika alternativ på tavlan med magneter, jämför 
gärna med motsvarande talbilder på kulramen. Välj ut 
några olika exempel på hur barnen har ritat bilderna 
och visa dessa i gruppen. Låt eleverna jämföra olika 
varianter och diskutera likheter och skillnader. Vika 
bilder tycker de vara lättast att avläsa antalet på? Låt 
dem motivera varför de tycker detta. Om ni har en 
dokumentkamera så kan du visa elevernas bilder med 
hjälp av denna. 

Tänk också på att lyfta diskussionen med barnen 
om hur man ritar bilder i matematiken utifrån vilket 
syfte uppgiften har. I det här fallet handlar det om att 
rita rätt antal. Hur bollarna ser ut är då inte viktigt 
och alltså bör man rita förenklade bollar. Vi har valt 
att använda begreppet ”matterita”. Att rita enkelt 
innebär inte att man slarvar utan snarare att man 
lägger rimligt med tid på själva ritandet som inte är 
i fokus i denna uppgift. I andra sammanhang där det 
till exempel handlar om symmetri eller att rita en 
rektangel med räta vinklar så behöver man vara mer 
exakt i sitt ritande. 

Eftersom användandet av bilder i matematiken är 
ett viktigt redskap, till exempel vid problemlösning, 
så är det en god idé att lyfta dessa diskussioner redan 
från början. Till din hjälp finns Minilektion 29. Vi 
föreslår att du sedan låter eleverna rita enkla matte-
bilder utifrån en given uppgift. Uppmana eleverna att 
rita en bild som visar hur många ben tre hästar har. 
Visa olika exempel på hur man kan rita och disku-
tera vad som är relevant och rimligt i förhållande till 
uppgiften.

Gör er egen kulram att ha i klassrummet. Om 
ni inte har tillgång till en kulram som bygger 
på femtalet kan ni tillverka en egen genom 
att trä upp stora pärlor i två färger på ett snöre 
eller en blomsterpinne och fästa detta på till 
exempel tavlan. Tänk på att göra de fem första 
kulorna på varje rad i en färg och de efterföl-
jande fem i en annan färg. Om ni har klossar 
som man kan trä igenom kan även dessa 
användas. Gör valfritt antal rader. Ni kan också 
välja att göra en kulram som är anpassad efter 
antalet elever i klassen. På så sätt kan kulra-
men bli ett dagligt inslag i samlingen genom 
att den till exempel används för att visa antalet 
när varande, och frånvarande, elever.  Du kan 
även göra egna ”minikulramar” till varje elev 
genom att sätta upp fem röda och fem vita 
pärlor på en piprensare eller ett snöre. Använd 
gärna lite större pärlor om ni har tillgång till 
detta. Se bild på sidan 57.

TIPS 

Samling: Avläsa antal på kulramen
Minilektion: 2, 3, 29
Lärarfilm: NN
Elevfilm: NN
Aktivitet: Matterita, Gör en minikulram.
Elevwebb: Visa vad du kan Antal och siffra, 
Mattekul Antal och siffra
Arbetsblad: Antal och siffror 7–13,  
Min talbok 14–19

s. 10-11
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• Antal

MÅL 

Tal, talbild

BEGREPP 

DIDAKTISKA TANKAR
Här får eleverna möta andra talbilder för tal i tal-
området 1 till 10. Vi har valt tre modeller som 
erfarenhetsmässigt är enkla för eleverna att avläsa. De 
talbilder vi har valt är kulramen som vi redan tidigare 
kommenterat men också tärningsbilden och bilden 
av en hel hand som visar talet fem. Bilden av handen 
kan behöva förtydligas för eleverna så att de utgår 
från antalet fingrar och inte antalet händer.  Läs mer i 
kommentarerna till den didaktiska kartan.

M2
 

P1
 

S4
 

S10

ARBETSGÅNG
Inled med en eller flera av de föreslagna mini-
lektionerna. Tänk på att sprida ut och använda dessa 
även vid andra tillfällen, så att de blir återkommande 
repetitioner för eleverna. Minilektion 4 – 6 handlar 
innehållsmässigt om det som övas på sidan 12. Låt 
eleverna jämföra de olika talbilderna. Vilka talbilder 
tycker eleverna är lättast att läsa av? Är det någon som 
är svår att avläsa? Varför?  Låt eleverna i par diskutera 
vilka talbilder som är lätta respektive svåra att avläsa. 
Hur skulle talet fyra kunna visas med fingrar? Vilket 
är det högsta talet man kan visa med en sexsidig tär-
ning? Vilket är det högsta talet vi kan visa med våra 
fingrar? Låt eleverna argumentera för vilka talbil-
der de tycker är enklast att avläsa. Låt dem förklara 
varför och motivera sina svar. Genom att eleverna får 
reflektera och argumentera så övar de upp sin resone-
mangs- och kommunikationsförmåga utifrån en 
vanlig matematikuppgift.

På uppslagets högra sida ska eleverna skriva ett 
tal som de tycker passar till bilden. Låt dem sedan 
arbeta två och två och jämföra vilket tal de har skrivit 
samt förklara varför de har valt just det talet. För att 
utmana eleverna ytterligare kan de få i uppgift att 
skriva minst två tal de tycker passar till varje bild. Här 
är några förslag på vilka tal som skulle kunna passa 
till bilderna: 

MINILEKTION 4, 5, 6, 7, 26 

12 Antal.

Skriv talet.

13

Skriv ett tal som passar till bilden.

Skriv minst två tal som passar till bilden.

Förklara varför de passar.

s. 12-13

9

5

7

5

6

5

4

2

8

4

10 Olika svar möjliga.

t.ex. 12 handtag
6 våningar 

Olika svar möjliga.

6
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• Trehjuling: 1 cykel, 3 hjul, 2 handtag
• Hållare: 6 flaskor, 1 låda, 6 korkar
• Plint: 1 plint, 4 ben, 2 stag
• Bollar: 5 bollar, 1 kasse
• Ask med bollar: 1 ask, 3 bollar
• Cykel: 1 cykel, 2 hjul, 2 handtag, 2 trampor

Visa samma tal på olika sätt. Du kan också 
introducera ”poängräkningsbilden”, det vill 
säga fem streck i en grupp (där det femte 
strecket placeras diagonalt över de andra). Visa 
talet sex med poängräkning, tärning, fingrar, 
kulram och talblock. Vilka likheter och skill-
nader kan du se mellan de olika talbilderna 
som visar talet sex? Det visar sig att alla dessa 
talbilder utom tärningen och talblocket bygger 
på femman på något sätt och egentligen visar 
5 + 1. Använd gärna minilektionen om den 
fantastiska femman (minilektion 26). 

Gör egna talbilder som ni sätter upp i klass-
rummet tillsammans med det aktuella talet. 
Gör er egen mattevägg där ni visar talen 0 till 
10 med siffror och olika talbilder. Eleverna kan 
även göra motsvarande talbilder i sitt räkne-
häfte.

TIPS 

UTOMHUSAKTIVITET
Låt eleverna bygga egna talbilder utomhus 

med stenar, pinnar eller kottar. Låt varje elevpar 
bygga ett tal mellan tre och tio. Du kan individua-
lisera uppgiften genom att ge varje elevpar ett tal i 
lagom svårighetsgrad, alternativt har du skrivit talen 
på lappar som du delar ut. Låt eleverna sprida ut sig 
lite så att de inte ser varandras talbilder. Täck sedan 
över talbilderna med ett papper eller ett tygstycke. 
Samla eleverna, lyft på pappret och låt eleverna titta 
på talbilden en kort stund (några sekunder), täck 
sedan över den igen. Låt eleverna säga vilket tal de 
såg och förklara hur de såg det. Fortsätt sedan till 

Samling: Avläsa antal i talbilder (kulram, 
tärning, fingrar)
Minilektion: 4, 5, 6, 7, 26
Lärarfilm: NN
Elevfilm: NN
Aktivitet: Gör talbilder för talen 0 till 10
Utomhusaktivitet: Bygg talbilder
Elevwebb: Visa vad du kan Antal och siffra, 
Mattekul Antal och siffra
Arbetsblad: Antal och siffror  
7–13, Min talbok 14–19  

s. 12-13

nästa talbild och upprepa övningen. Diskutera sedan 
vilka talbilder som var lätta att se och varför eleverna 
tror att de var det. Fota gärna av elevernas talbilder 
och skriv ut dessa för att kunna återkomma till dem i 
klassrummet. Talbilderna passar även bra att sätta upp 
på er mattevägg eller att klistra in i elevernas räkne-
häften.
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• Antal

MÅL 

OM MINIKOLLEN
Vi har valt att lägga in ett moment som vi kallar för 
en minikoll efter varje enskilt mål i kapitlet. Mini-
kollen ska ses som en första avstämning, sedan görs 
det ytterligare en avstämning i slutet av kapitlet i 
diagnosen där alla kapitlets mål testas. Innan eleverna 
genomför minikollen är det bra om du som lärare 
förklarar syftet med sidan. Vi vill att det ska vara en 
avslappnad situation för eleverna vilket namnet också 
antyder, det är helt enkelt en liten koll för att du som 
lärare och eleverna ska veta hur de ska arbeta vidare. 
Gå också igenom och förklara självvärderingsdelen 
som finns till varje uppgift. På självvärderingsdelen 
ska eleverna med ett kryss på valfritt ställe på skalan 
visa hur säkra, eller osäkra, de känner sig på denna 
typ av uppgifter. Genom att eleverna ser och gör en 
uppgift samtidigt som de får värdera hur säkra de 
känner sig på denna typ av uppgifter så får du en mer 
nyanserad bild av varje elevs kunskaper. Du får också 
en bild av kunskaperna på gruppnivå. Ni kan även 
genomföra minikollen gemensamt så att eleverna får 
hjälp med att läsa uppgifterna och förstår struktu-
ren. Den sista uppgiften i varje minikoll ska skrivas i 

räknehäftet. Syftet med att använda räknehäftet åter-
kommande är dels att eleverna ska ges möjlighet att 
redovisa sina lösningar på ett mer utförligt sätt, dels 
att de ska kunna använda det som ett extra utrymme 
då de genomför andra beräkningar. Målet är att 
eleverna ska få en vana vid att använda räknehäftet 
och därmed samla sina lösningar i detta. Tänk på att 
redan från början visa eleverna hur de strukturerar 
sitt användande av räknehäftet. Förklara hur de visar 
vilken sida uppgiften kommer ifrån och att de skriver 
tydligt och strukturerat då detta underlättar för både 
dem och dig att kunna följa deras lösningar.  

ARBETSGÅNG
Inled med att förklara syftet med minikollen inklu-
sive självvärderingen, låt sedan eleverna arbeta med 
minikollen individuellt eller gemensamt. Observera 
att även om ni väljer att arbeta gemensamt med 
minikollen så är det viktigt att varje elev visar just 
sina kunskaper, därför är det inte lämpligt att ni dis-
kuterar lösningarna gemensamt under själva genom-
förandet. Det gemensamma består istället av att ni till 
exempel läser uppgifterna gemensamt. Efter mini-
kollen följer en sida med repetition och utmaning. 
Genom att kryssa i rutorna intill dessa rubriker så 
markerar du enkelt vilka elever som ska arbeta med 
repetitionen och vilka som ska arbeta med utmaning-
arna. Repetitionen är uppföljning på basnivå, det vill 

MINIKOLLEN

14

1A

Diagnos och självbedömning av målet Antal.

Skriv siffrorna från noll till nio.

Rita rätt antal.

säker

säker

ganska säker

ganska säker

osäker

osäker

Skriv talet.

säker ganska säker osäker

Rita tio bollar så att det är lätt att se hur många  

det är. 

säker ganska säker osäker

8

UTMANING

REPETITION

15Antal.

Skriv talet.

Rita rätt antal.

Rita en bild som passar både till talet 2 och till talet 4. 

Förklara varför de passar.

Jämför med en kompis.

6 4 7

s. 14-15

0 1 2 3

3

4 5 6 7 8 9

Olika svar möjliga.

10 9 7

Olika svar möjliga.
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säga på den grundläggande nivån som kapitlet anger. 
Utmaningen ligger som namnet antyder på en högre 
nivå än det som eleverna har arbetat med i kapit-
let. På utmaningen kan även nya talområden eller 
begrepp presenteras. Givetvis kan samma elev arbeta 
med bägge dessa delar.  När jag och mina elever 
arbetar med dessa sidor har vi en grundregel som 
vi använder oss av: De delar som jag har kryssat för 
ska man göra, övriga får man gärna göra. Min upp-
levelse är att många elever gärna ger sig på att arbeta 
även med utmaningen. För de elever som visar större 
brister i förståelsen finns det nedan ett förslag på hur 
dessa kan arbeta inför repetitionen. Du finner detta 
under rubriken Extra träning inför repetitionen. Tänk på 
att uppföljningssidan med repetition och utmaning 
enbart är en del av uppföljningen, fler övningar på 
olika nivåer finns i webbar och kopieringsunderlag. 

REPETITION OCH UTMANING
Extra träning inför repetitionen
Låt eleverna arbeta med kulramen, att avläsa och visa 
olika antal på denna. Växla mellan att de ska avläsa ett 
antal och att de själva ska visa ett givet antal på kulra-
men. Låt gärna de elever som behöver få arbeta i par 
med denna övning. Målet är att de ska bli så trygga 
med denna talbild att de kan avläsa den i ett ögonkast 
och inte behöver räkna varje enskild kula på kul-
ramen. Låt gärna de elever som behöver få en egen 
liten talorm eller minikulram, som visar talet tio, men 
som även kan användas för att visa antal. Använd garn 
eller en piprensare och sätt på fem röda pärlor och 
fem vita. Låt snöret (piprensaren) vara så lång att elev-
erna kan dela upp pärlorna i två eller flera grupper på 
den. Detta kan vara elevernas egna lilla ”kulram” som 
de kan använda till att visa olika tal och även använda 
då de arbetar med uppdelning av tal. 

I samband med att ni arbetar med detta upp-
slag är det värdefullt att återkoppla till startsi-
dan i temats början och hur målet presentera-
des där. Vad känner eleverna att de har lärt sig? 
Hur ska ni gå vidare? Använd gärna tips från 
avsnittet om formativ bedömning i klassrum-
met som finns på sidorna 9 – 16 här i lärar-
handledningen. Minikollen är en  
värdefull återkoppling till dig som lärare både 
om vad du behöver arbeta vidare med på indi-
viduell nivå, men också vad ni behöver arbeta 
vidare med på gruppnivå. Utifrån resultatet på 
minikollen kan du bedöma om ni ska repe-
tera någon eller några av minilektionerna, om 
ni behöver göra fler praktiska aktiviteter som 
handlar om antal och så vidare. I Mondo-
webben finns det fler övningar att  
använda som färdighetsträning  
av momentet.

TÄNK PÅ 

Elin visar talet sex på sin minikulram.

Repetition
I repetitionsuppgiften handlar det om att avläsa antal 
på kulramen samt att komplettera bilderna så att rätt 
antal visas. Uppmana eleverna att rita antalet så att 
det blir lätt att avläsa. Låt dem gärna rita fler talbilder 
i sitt räknehäfte.

Utmaning
I utmaningen återkopplar vi till uppgiften på sidan 
13 där eleverna skulle ange två tal som passade till 
samma bild. Här är uppgiften upplagd så att eleverna 
ska rita en bild som passar till både talet två och talet 
fyra. Tänk på att eleverna inte ska rita två saker och 
sedan fyra saker utan att det ska vara ett föremål som 
kan sägas visa bägge dessa tal. Låt eleverna jämföra 
med varandra och visa gärna bilderna för gruppen. 
Låt eleverna förklara på vilket sätt bilden visar de 
angivna talen.
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• Jämföra antal

MÅL 

fler, färre, flest, färst, lika många
likhetstecken, skilt från

BEGREPP 

DIDAKTISKA TANKAR
Det mål eleverna nu ska arbeta med är att jämföra 
antal. När det gäller jämförelse av antal så handlar det 
både om att kunna uppfatta det konkreta, det vill säga 
att avläsa vilken mängd som är störst, men också att 
kunna koppla detta till begreppen som hör samman 
med jämförelse av antal. Begreppen fler, flest och lika 
många är relativt vardagsnära och många elever känner 
säkert igen dem, medan begreppen färre och färst är 
mer ovanliga i vardagsspråket. Det ”gamla” ordet färst 
har fått en renässans och används nu allt mer inom 
matematiken, här finns det dock många i den vuxna 
generationen som inte känner till begreppet. För att 
göra eleverna extra nyfikna på begreppen kan man 
berätta just detta, att de får lära sig ett ord som många 

vuxna inte ens vet att det finns. Det är alltid spännande 
för eleverna att få ”testa” sin omgivning och se om 
de vet vad ordet betyder.

Tänk på att vara observant på om eleverna avläser 
antalet eller om andra faktorer som placering eller 
storlek spelar roll? Här kommer tankarna från den 
klassiska tv-serien Fem myror är fler än fyra elefanter 
in. Kan alla elever se att tre stora fotbollar är färre 
än fyra små tennisbollar? Vilken roll spelar det för 
elevernas uppfattning av uppgifterna om föremålen 
är utspridda eller tätt samlade? Var observant på dessa 
aspekter av förståelsen. Du kan läsa mer om att avläsa 
och jämföra antal i kommentarerna till den didaktiska 
kartan. 

M1
 

P1
 

P2
 

S4
 

ARBETSGÅNG
Introduktion
Syftet med aktiviteten är att träna begreppen fler, 
flest, färre och färst genom att eleverna praktiskt får 
jämföra antal. Dela in eleverna i par eller använd 
bestämda mattekompisar om ni har sådana. Varje elev-
par behöver ha tillgång till ett antal plockisar och en 
tärning. För att minska risken att eleverna får samma 
tal så kan ni använda en tiosidig tärning. Ni kan 
också bestämma innan att man slår tills man fått olika 

MINILEKTION 8 

16

AKTIVITET Jämföra antal.
1B

 Aktiviteten fokuserar på att jämföra antal och begrepp som hör samman med detta.

Hämta varsin tärning och en näve plockisar.

1. Slå tärningen en gång var. 

2. Ta lika många plockisar som tärningen visar.

3. Jämför hur många plockisar ni har.

Rita och skriv hur många plockisar ni har var.

Svara på frågorna.

Vem har flest? ____________________

Hur många fler är det? ____________

Vem har färst? ____________________

Hur många färre är det? ____________

17

Det är fler röda bollar än gula bollar.
Det är flest blå bollar.

Det är färre röda bollar än blå bollar.
Det är färst gula bollar.

Tillsammans är de gula och röda bollarna  
lika många som de blå bollarna.

Malte har två bollar. Amira har  

fler bollar. Rita så att det stämmer.  

Skriv hur många bollar Amira har.

MÅL Jämföra antal.

FAKTA
s. 16-17

(Amira har fler än
2 bollar)

Olika svar möjliga.
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tal på tärningen. Om ni inte har tillgång till en 
tiosidig tärning kan ni använda en sexsidig tärning 
eller kort med tal mellan ett och tio på. Eleverna slår 
tärningen varsin gång (eller tills de fått olika tal på 
tärningen), de tar därefter samma antal plockisar som 
tärningen visar. Därefter jämför de hur många 
plockisar de har. I rutan i elevboken ska de rita och 
skriva hur många plockisar de har. Uppmana dem att 
här använda sina kunskaper från föregående mål och 
rita föremålen så att antalet är lätt att avläsa. Du kan 
också uppmana dem att fundera på hur de kan rita 
bilden så att det blir lätt att avläsa skillnaden i antal. 
Eleverna ska sedan svara på de frågor som finns i 
boken och som handlar om de aktuella begreppen. 
Aktiviteten kan upprepas flera gånger för att befästa 
begreppen. Eleverna kan slå tärningen igen och 
upprepa övningen muntlig, de kan även använda sitt 
räknehäfte och skriva ned motsvarande uppgifter. 
Notera särskilt om eleverna ser sambandet mellan hur 
många fler respektive färre det är i respektive uppgift.

Individualisera aktivitetens svårighetsgrad genom 
att styra det talområde som eleverna arbetar i, för-
enkla genom att använda en sexsidig tärning och 
utmana genom att använda en tjugosidig tärning.

LÖSNINGSMODELLER
Låt eleverna förklara för varandra hur de jämförde 
antalet föremål både konkret, i bild och kanske med 
symboler. Här kan man tänka sig att en del elever 
gör en direkt konkret jämförelse mellan mängderna 
genom att placera dem intill varandra medan andra 
gör mer abstrakta jämförelser där de använder skill-
naden mellan talen för att avgöra hur många fler eller 
färre det är i de olika mängderna.

Gör en egen begreppsordbok där ni samlar alla 
matematiska begrepp som ni stöter på. Gör en 
gemensam bok för hela klassen eller låt var och 
en göra sin egen bok där ni med hjälp av ord 
och bild förklarar olika uttryck.

TIPS 

SIDAN 17
Inled gärna med minilektion 8.

Gå igenom faktarutan med de olika begreppen 
och/eller gör minilektionen tillsammans. Läs sedan 

UTOMHUSAKTIVITET
Dela in eleverna i par. Låt varje elevpar hämta 

tio föremål, till exempel kottar eller stenar. Ge sedan 
eleverna instruktioner, tänk på att följa upp varje 
instruktion och be eleverna visa hur många de har 
lagt fram. Diskutera om fler alternativ är möjliga och 
om ni inom gruppen har hittat alla möjliga alternativ. 
Använd följande instruktioner:

• Lägg fram fler än fem stycken. 
• Lägg fram färre än fyra stycken.
• Lägg fram tre stycken. Lägg fram lika många till.
• Lägg fram färre än två stycken.
• Lägg fram fler än åtta stycken.
• Lägg fram sex stycken. Lägg två färre bredvid.
• Lägg fram tre stycken. Lägg fram två färre bredvid.

Fortsätt med att ge flera liknande instruktioner. Låt 
eleverna ge instruktioner till varandra.

Samling: Begreppen fler, färre, flest och färst
Minilektion: 8
Lärarfilm: NN
Elevfilm: NN
Aktivitet: Gör en begreppsordbok.
Utomhusaktivitet: Fler och färre

uppgiften med Malte och Amira för eleverna och 
låt dem arbeta med denna. Uppgiften är helt öppen, 
det innebär att det inte står angivet hur många bollar 
det finns totalt. Tänk på att en del elever kan behöva 
stöttning i att komma igång med denna typ av upp-
gifter, du kan då fråga hur många fler bollar än Malte 
de tycker att Amira ska ha.

Utmana de elever som behöver en utmaning 
genom att fråga hur många bollar Malte och Amira 
har tillsammans. Du kan även uppmana eleverna att 
ge flera alternativa lösningar.

Lyft fram några elevexempel, använd gärna en 
dokumentkamera där ni enkelt kan visa elevlösningar. 
Öva begreppen utifrån det exempel som eleven har 
gjort. Ställ frågor om där du använder begreppen fler, 
färre, flest och färst. Ser eleverna här hur orden fler 
och färre får samma svar beroende på perspektiv?

s. 16-17
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• Jämföra antal

MÅL 

DIDAKTISKA TANKAR
Eleverna kommer till skolan med varierande för-
kunskaper. Vilka förkunskaper eleverna har påverkas 
givetvis av flera olika faktorer men en viktig sådan 
faktor är elevernas socioekonomiska bakgrund. Dess-
värre visar forskningen att elevernas socioekonomiska 
bakgrund spelar en stor roll för deras kunskaps-
utveckling i matematik även på längre sikt och detta 
är ett mönster som vi som lärare måste hjälpa till 
att bryta. Alla elever har möjlighet att utveckla sina 
matematikkunskaper men vi måste ge dem rätt förut-
sättningar för att kunna göra det. En förklaring till 
variationerna i förkunskaper och kunskapsutveckling 
är i hur hög grad eleverna möter olika begrepp i sin 
vardag och vilken förståelse de därmed har för olika 
begrepp. Ju oftare en elev får möta olika begrepp i 

olika kontexter, desto större blir givetvis förståel-
sen. Som lärare är det därför viktigt att du använder 
olika matematiska begrepp så ofta som möjligt och 
gör dessa till en del av barnens vardag så att de blir 
en naturlig del av deras ordförråd. Förståelse upp-
nås i flera steg, i det första steget handlar det om 
att förstå begreppet när andra använder det, i nästa 
steg om att kunna använda det i en specifik kontext 
och i det tredje steget att kunna använda begreppet 
flexibelt i olika kontexter. Tänk på att du som lärare 
använder begreppen så ofta du kan, även utanför 
matematiklektionerna. När det gäller begreppen fler 
och färre (flest och färst) så är användningen av fler 
(flest) betydligt vanligare än av begreppet färre (färst) 
i vår vardag. Fundera på i vilka sammanhang du kan 
välja att använda begreppet färre istället för fler? I 
vardagliga situationer säger vi gärna ”Nu är det fler 
på den högra sidan” istället för att vända på det och 
säga ”Nu är det färre på den vänstra sidan”. Genom 
att öka vår egen medvetenhet om begreppen och 
variera vår användning av dem hjälper vi eleverna 
att bygga upp sitt ordförråd och sin förståelse. Detta 
är en del av det språkutvecklande arbetssättet. Vi ska 
inte förenkla vårt språk och minska användningen 
av begrepp, istället ska vi ge eleverna så rika erfaren-
heter av språket som möjligt och förklara begrepp på 
flera olika sätt så att alla elevers ordförråd påverkas i 
positiv riktning. Det finns en risk att vi lärare för-

MINILEKTION 9, 10 

fler, färre, flest, färst, lika många

BEGREPP 

18 Fler och flest.

Måla bollarna i den ruta där det är flest.

Diskutera med en kompis.  

Förklara vad orden fler och flest betyder. 

Rita fler stora bollar än små.

19

Diskutera med en kompis.  

Förklara vad orden färre och färst betyder. 

Ringa in de bollar som är färst.

Rita bollar. Det ska vara färre röda bollar än blå bollar.

s. 18-19

Olika svar möjliga.

Olika svar
möjliga.
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enklar språket och undviker vissa begrepp i en slags 
välvilja att alla ska förstå, detta får dock på sikt helt 
motsatt effekt eftersom det hindrar eleverna från att 
utveckla sitt ordförråd. På samma sätt som vi vet att 
barn som läser mycket har ett betydligt större ord-
förråd i tonåren än de som inte läser lika mycket så 
kan vi genom vårt medvetna användande av språket 
hjälpa eleverna att bygga upp sitt ordförråd. Detta blir 
kanske allt viktigare i dagens samhälle där mer och 
mer av informationen blir digital och därmed också 
ofta fattigare rent språkmässigt.

Du kan läsa mer om att avläsa och jämföra antal i 
kommentarerna till den didaktiska kartan. 

M1
 

P1
 

P2
 

S4
 

ARBETSGÅNG
Till detta uppslag finns det två förslag på minilektioner, 
den första av dessa (ML 9) handlar om begreppen fler 
och flest och den andra (ML 10) handlar om begrep-
pen färre och färst. Inled gärna med att gör mini-
lektionerna innan eleverna får arbeta vidare i boken. 
Använd de färdiga bildspelen eller visa själv mot-
svarande övningar med konkreta föremål (läs mer i 
avsnittet om minilektioner här i lärarhandledningen).

På uppslaget i elevboken får eleverna sedan fort-
sätta att träna begreppen fler och flest respektive färre 
och färst, både på egen hand och tillsammans med en 
kompis. I de två tillsammansuppgifterna ska eleverna 
diskutera tillsammans med en kompis och komma 
fram till en förklaring av dessa jämförelseord. Om ni 
har tillgång till digitala verktyg, så kan eleverna filma 
sina förklaringar. Eleverna kan också skriva in sin 
egen förklaring i begreppsordboken som du kan läsa 
mer om på föregående sida. Tänk på att matemati-
kens språk är exakt. Det gäller att få med alla de små 
orden och verkligen läsa noga annars går mycket av 
informationen förlorad. Självklart är det så att många 
fortfarande måste få instruktionen muntligt, men 
förståelsen av begreppen är fortfarande lika viktig. Att 
arbeta i boken är bara en del av färdighetsträningen, 
fortsätt att träna genom att återanvända minilek-
tionerna, göra konkreta exempel i samlingarna 
och genom att låta eleverna använda de interaktiva 
övningar som finns i elevwebben.

Vi har redan tipsat om att eleverna kan göra 
sin egen begreppsordbok och att ni kan ha 
en egen begreppsordbok i klassen. Ett annat 
tips till dig som lärare är att du också samlar 
ihop de begrepp ni har arbetat med och på ett 
medvetet sätt funderar på hur du kan fortsätta 
att hålla dessa begrepp levande. Återvänd till 
din ”lista” och gör medvetna val där du även 
i andra sammanhang än på matematiklek-
tionerna använder de olika begreppen. Det 
kan handla om att jämföra antalet sidor i två 
böcker ni har i klassrummet och säga vilken 
som har flest respektive färst sidor, att jäm-
föra antalet elever i två grupper och så vidare. 
Genom att du som lärare blir mer medveten 
om vikten av att väva in olika begrepp så ökar 
ofta användningen automatiskt. 

TIPS 

UTOMHUSAKTIVITET
Placera olika antal föremål en bit ifrån varandra. 

Det kan vara t.ex. fem kottar, tre pinnar och sex ste-
nar. Ge eleverna uppmaningar som ”peka på de som 
är flest”, ”visa med fingrarna hur många färre pin-
narna är än stenarna”, ”peka på de som är färst” och 
så vidare. Om ni har en större yta att vara på kan man 
göra det hela till en lek där eleverna ska gå, springa, 
hoppa, krypa till de som är flest, sedan till de som är 
två färre, till de föremål som är färst etc.

Samling: Fler, färre, flest och färst
Minilektion: 9, 10
Lärarfilm: NN
Elevfilm: NN
Utomhusaktivitet: Fler, färre,  
flest och färst

s. 16-17
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• Jämföra antal

MÅL 

DIDAKTISKA TANKAR
En grundläggande princip i matematiken är förståelsen 
av likhetstecknets betydelse. Vad är då motsatsen till 
likhet? Det finns fem olikhetstecken: 
≠ skilt från
< mindre än
> större än
≤ mindre än eller lika med
≥ större än eller lika med
Här arbetar vi med likhetstecknet och tecknet skilt 
från, det vill säga det tecken vi använder då det inte 
är lika mycket. Här handlar det alltså om att avgöra 
om det är likhet eller inte och att välja rätt tecken 
utifrån detta. Detta är det första steget i arbetet med 
likhetstecknets betydelse. I övningen handlar det 
om att avläsa ett konkret antal men också i något 

fall avläsa siffersymbolen som symboliserar ett tal. 
När det gäller användandet av likhetstecknet så är 
språkbruket en viktig del. På detta uppslag är använ-
dandet av ordet ”är” det mest naturliga, det vill säga 
”Fem (fingrar) är lika mycket som fem (kulor)”. Tänk 
på att fortsätta använda begreppet är även när det i 
nästa kapitel kommer att handla om additioner och 
subtraktioner, 2 + 3 är lika med fem (i kontrast mot 
att använda ordet blir). Du kan läsa mer i kommenta-
rerna till den didaktiska kartan. 

M2
 

P1
 

P2
 

P5
 

S4
 

ARBETSGÅNG
Inled gärna med att använda minilektion 11 (jämföra 
antal) och 12 (likhetstecknet och skilt från). I dessa 
minilektioner får eleverna en förberedande övning 
inför arbetet i boken och de fungerar som en gemen-
sam genomgång. Arbetet med uppslaget i boken blir 
sedan en färdighetsträning och ett sätt för eleverna 
att visa sin förståelse för begreppen och symbolerna. 
Uppslaget inleds med att eleverna får öva på att 
skriva de två olika tecken som vi använder oss av här, 
därefter ska de avläsa antal och sätta in rätt tecken 
utifrån om det är samma antal eller om de skiljer sig 
åt.  På uppslagets högra sida är tecknet redan utsatt 
och eleverna ska justera bilden så att den stämmer 

MINILEKTION 11, 12 

lika många, likhetstecken, skilt från 

BEGREPP 

20 Likhetstecken (=) och skilt från (≠).

3 = 3

=

3  2

När det är lika många 
använder vi ett  
likhetstecken ( ).

När det inte är lika många 
använder vi tecknet  
skilt från ( ).

Öva på att skriva 

likhetstecknet.

Öva på att skriva  

skilt från.

Sätt ut rätt tecken.  

Välj mellan likhetstecknet ( ) och skilt från ( ).

7

FAKTA

21

Titta på tecknet. Rita så att det stämmer.

Titta på tecknet. Rita så att det stämmer.

s. 20-21

=

=

==
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= =

Olika svar möjliga.

Olika svar möjliga.

Olika svar möjliga.

Olika svar möjliga.
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med tecknet. Här finns det olika lösningar på alla 
uppgifter med tecknet skilt från medan de bilder som 
har ett likhetstecken har en given lösning nämligen 
tillägg på den sida som har färst föremål (man kan 
givetvis tänka sig tillägg på bägge sidor i bilden eller 
en strykning på den sida som har flest föremål men 
som uppgiften är formulerad är ett tillägg till det 
minsta antalet den troligaste lösningen). Uppslaget 
avslutas med en öppen övning där eleverna själva 
får rita talbilder som stämmer överens med de givna 
förutsättningarna.

Använd de exempel som eleverna har gjort på den 
sista uppgiften till att arbeta med begreppen fler, flest, 
färre och färst. Till varje sådan bild kan man ställa de 
fyra frågorna:
• Vilka föremål är flest?
• Hur många fler är de?
• Vilka föremål är färst?
• Hur många färre är de?

Visa elevernas bilder med dokumentkamera eller 
låt dem rita av dem på tavlan för att sedan kunna 
använda dem till ovanstående övning. I kommen-
tarerna till elevbokens sida 12 och 13 här i lärar-
handledningen tipsade vi om en utomhusaktivitet 

där eleverna skulle bygga talbilder. Där tipsade vi 
även om att du kunde fota av dessa talbilder för att 
använda dem i klassrummet. Om ni har dessa tal-
bilder avfotade och bevarade är det ett bra tillfälle 
att ta fram dem nu. Välj två bilder och visa dessa för 
eleverna. Prata om vilka tal de visar och vilken av 
symbolerna likhetstecknet (=) och skilt från (≠) som 
passar att använda mellan just dessa två bilder. Använd 
gärna kort med symbolerna på och låt eleverna 
placera dessa mellan bilderna. Underlag för symbo-
lerna hittar du i kopieringsunderlag 49. Låt eleverna 
förklara vilken av symbolerna de vill använda och 
motivera varför de tycker så. Om ni har tillgång till 
små whiteboardtavlor kan eleverna i par rita den 
symbol de vill använda innan någon eller några elever 
får förklara. Ställ sedan de fyra frågorna ovan om 
fler, färre, flest och färst. Variera övningen genom att 
lägga ut en av symbolerna (= eller ≠) och låt sedan 
eleverna välja bilder som passar att placera på bägge 
sidor om tecknen. Genom att använda de talbilder 
som eleverna själva har skapat visar vi att det de gör 
har ett samband och återkommer på olika sätt genom 
matematiken. Om ni har gjort en gemensam och/
eller individuella begreppsordböcker passar det bra att 
komplettera dessa med likhetstecknet och skilt från.

≠

Samling: Likhetstecknet, skilt från
Minilektion: 11, 12
Lärarfilm: NN
Elevfilm: NN
Aktivitet: Jämför talbilder, begreppsordbok
Elevwebb: Visa vad du kan, likhetstecken 
och skilt från, Mattekul = och ≠

s. 20-21



Mondo 1A | Kapitel 1 Vad är det i lådan?66

• Jämföra antal

MÅL 

OM MINIKOLLEN
Nu är det dags för bokens andra minikoll, läs mer om 
minikollen och tanken bakom den på sidan 56 i lärar-
handledningen. Det mål som testas i denna minikoll 
är att jämföra antal. Innan eleverna genomför minik-
ollen är det bra om du som lärare påminner dem om 
syftet med sidan, det vill säga att du som lärare ska få 
en överblick över vad de enskilda eleverna har lärt sig 
hittills och vad klassen behöver arbeta mer med, det 
är alltså en hjälp för dig som lärare att planera hur den 
fortsatta undervisningen ska se ut. Påminn eleverna 
om självvärderingen som är kopplad till varje uppgift. 
På självvärderingsdelen ska eleverna med ett kryss 
på valfritt ställe på skalan visa hur säkra, eller osäkra, 
de känner sig på denna typ av uppgifter. Genom att 
eleverna ser och gör en uppgift samtidigt som de 
får värdera hur säkra de känner sig på denna typ av 
uppgifter så får du en mer nyanserad bild av varje elevs 
kunskaper, men också av kunskaperna på gruppnivå. 
Välj om ni vill genomföra minikollen gemensamt eller 
om eleverna ska genomföra den individuellt. Det kan 
givetvis också vara så att några av eleverna genomför 
den på egen hand medan du samlar några elever i 

en mindre grupp för att läsa uppgifterna gemensamt. 
Den sista uppgiften i minikollen är som vanligt mer 
öppen än de andra och denna ska göras i elevernas 
räknehäfte. Det totala antalet bollar är inte angivet 
utan eleverna får själva avgöra detta. Tänk på att denna 
typ av uppgifter kan vara en stor utmaning för vissa 
elever, du kan då hjälpa dessa elever genom att be dem 
först bestämma hur många bollar det ska vara i lådan 
totalt. Efter detta kan du ta fram konkret material, 
till exempel röda och blåa klossar, och låta eleverna 
lösa uppgiften med hjälp av dessa. I elevernas arbete 
med denna uppgift kan du få mycket information 
om elevernas förståelse av begreppen men också om 
deras kunskaper då det gäller att strukturera sitt arbete 
med denna typ av problemlösningsuppgifter, deras 
logiska resonemang och deras förmåga att växla mellan 
olika uttrycksformer. För de elever som behöver mer 
utmaning kan du vidareutveckla uppgiften genom att 
låta dem hitta alla möjliga lösningar utifrån det antal 
bollar de har valt. Be dem också motivera vilket som 
är det minsta antalet bollar som måste finnas i lådan 
(det vill säga tre bollar, två röda och en blå) och vilket 
som är det högsta antalet bollar lådan kan innehålla 
(eftersom lådan har en begränsad storlek får elevernas 
rimlighetsuppfattning här avgöra antalet bollar, kanske 
kopplar de bilden av lådan till motsvarande låda på 
startuppslagets samtalsbild, på denna kan man se att 
lådan innehåller tio bollar). 

MINIKOLLEN

22

1B

Diagnos och självbedömning av målet Antal.

Vem har flest bollar? _______________

Måla bollarna i den 

ruta där det är färst.

Sätt ut rätt tecken.  

Välj mellan likhetstecknet ( ) och skilt från ( ).

säker

säker

säker

ganska säker

ganska säker

ganska säker

osäker

osäker

osäker

Det är fler röda bollar än blå bollar i lådan. 

Visa hur många bollar det är i varje färg.

säker ganska säker osäker

MalteAmira

UTMANING

REPETITION

23Jämföra antal.

Hur många bollar är det i varje färg? 

Visa din lösning.

Vem har flest bollar?

____________________

Vem har färst bollar?

____________________

Hur många fler bollar  

har Amira än Yafet?

____________________

Hur många färre bollar har Yafet än Malte? ____________________

• Det finns röda, gröna  
och blå bollar i korgen.

• Det är tre gröna bollar.

• Det är två fler röda  
bollar än gröna.

• De blå bollarna är lika 
många som de röda  
och de gröna bollarna  
är tillsammans.

Malte Amira Yafet

s. 22-23
Amira Amira

Yafet

3
1

= = 3 gröna, 5 röda,
8 blåa bollar.
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Efter att eleverna har arbetat med minikollen 
kryssar du för i varje elevs bok om de ska arbeta med 
repetitionen och/eller utmaningen på den efterföl-
jande sidan. Det kan även finnas elever som behöver 
extra träning inför repetitionen, tips för hur du kan 
göra detta hittar du nedan. I det här skedet behöver 
du som lärare troligen rikta den största delen av din 
uppmärksamhet mot dessa elever.

REPETITION OCH UTMANING
Extra träning inför repetitionen
De elever som har stora svårigheter att lösa upp-
gifterna i minikollen eller som under arbetet tidigare 
har visat bristande förståelse kan behöva extra träning 
innan de börjar arbeta med repetitionsuppgifterna. 
Den extra träningen inför repetitionen handlar om 
att praktiskt erfara begreppen fler, färre, flest och 
färst. Gör detta genom att ta fram klossar i två färger. 
Ta olika antal i de bägge färgerna och ställ frågor till 
eleverna utifrån detta. Vilka är flest? Hur många fler 
är de? Vilka är färst? Hur många färre är de? Du kan 
också ge eleverna uppmaningar som ”Ge mig fler än 
tre klossar.” ”Ge mig färre än fyra klossar.” Fortsätt 
genom att ta fram tre olika mängder och ställa frågor 
utifrån dessa.

Repetition
Uppgiften i repetitionen utgår från den bild som 
finns på sidan. Barnen ska avläsa antalet bollar och 
utifrån detta svara på uppgifterna.

Utmaning
I utmaningen får eleverna genom att läsa informa-
tionen i de olika stegen ledtrådar som leder fram till 
lösningen av uppgiften. För elever som arbetat med 
utmaningen kan nästa steg vara att hitta på egna lik-
nande uppgifter.

Återvänd gärna till de minilektioner som hör 
ihop med avsnittet. Dessa kan både ses som 
en repetition, som extra träning och som 
en utvärdering av elevernas kunskaper på 
gruppnivå. Detta är en del av den formativa 
bedömningen du som lärare gör i det dagliga 
arbetet. Det är viktigt att vi hela tiden ser till 
vilka kunskaper som eleverna utvecklar och 
vågar dröja kvar vid vissa moment och träna 
dessa på flera sätt så att vi känner att eleverna 
har utvecklat de kunskaper vi önskar. Matema-
tik har ibland setts som ett ämne där man ska 
hinna ett visst antal sidor i boken eller ett visst 
antal uppgifter, det är givetvis inte detta det 
handlar om utan att utveckla de förmågor som 
kursplanen anger. 

För att få ytterligare information om elev-
ernas kunskaper kan du låta dem använda de 
reflektionskort som du hittar i kopieringsun-
derlag NN.

TÄNK PÅ 

Det här undrar jag

Det här lärde jag mig

Det här var svårt




