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Vi tycker att det är roligt att du har valt att köpa våra böcker om 
Kicki Ekorre. Vår målsättning med böckerna är att på olika sätt hjälpa 

eleverna att bygga upp en taluppfattning med utgångspunkt från sagobo-
ken. Den handlar om en ekorre, som samlar kottar. Vi hoppas att du ska 
ha både nytta och nöje av materialet och att eleverna ska tycka att det är 
roligt att arbeta med det. 

Utgångspunkten för vårt arbete är kursplanen i matematik från 2011.
Syftet visar på de långsiktiga målen för matematikundervisningen och i 
tre av strecksatserna, som ligger till grund för bedömningen, står det att:
”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 
och lösa rutinuppgifter
- föra och följa matematiska resonemang.

I Centralt innehåll för årskurserna 1–3 står att följande ska behandlas 
beträffande taluppfattning och tals användning:
* Naturliga tal och deras egenskaper, samt hur de kan delas upp och hur  
de kan användas för att ange antal och ordning.
* Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.  
Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer  
genom historien.
 För algebra gäller:
* Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 
 I Kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 kan du 
läsa om vilka mål som eleverna minst ska ha uppnått då de lämnar åk 3.

Forskning
Vi har även följt de senaste årens larmrapporter som talat om hur svenska 
elevers matematikkunskaper hela tiden försämras. Det är oroväckande! Vi 
kan dock inte stanna vid att konstatera det utan måste fundera över vad vi 
ska göra för att bryta denna negativa trend. Analysen av undersökningarna 
visar tydligt att många elever har problem med taluppfattningen; de förstår 
inte vad ett tal betyder och kan inte bestämma dess storlek. Det beror ofta 
på att vi sätter igång att räkna innan eleverna förstår värdet på de tal de 
räknar med. Det säger sig självt att det då blir ett abstrakt flyttande av  
siffror utan förståelse. 

Aktuell forskning understryker hur oerhört viktigt det är att vi satsar på 
de tidigaste åren i elevernas skolliv. Om vi kan fylla elevernas första år med 
utmanande och rolig matematik kommer det att påverka deras attityd till 
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ämnet under resten av deras skoltid/ liv. Matematiken i de tidiga skolåren 
innebär bland annat att kunna uppskatta, räkna och förstå hur talen 
hänger ihop (t.ex. 4+3=7 alltså är 7–4=3), kunna ramsräkna och storleks-
ordna tal.

De flesta av oss är redan nu medvetna om betydelsen av elevernas första 
kontakt med språket och läsningen, men det är i högsta grad  
väsentligt att eleverna tidigt också får ett positivt möte med matematiken. 
Det är alltså av största vikt att bristande utveckling tidigt uppmärksammas 
så att insatser kan sättas in och eleven därmed inte behöver känna att han/ 
hon inte ”hänger med”. Om eleven förlorar sin självkänsla, tron på sig 
själv, är det mycket svårt att komma tillrätta med eventuella svårigheter. 

Visst består matematik av mycket mer än tal, men vi måste vara med-
vetna om taluppfattningens betydelse och skapa tillfällen och en miljö där 
eleverna får bygga upp sin taluppfattning så att deras matematiska kun-
nande ska ha möjligheten att utvecklas.

I många dagliga klassrumssituationer faller det sig naturligt att bestäm-
ma antal, i vilken ordning något kommer, vad som är större eller mindre 
och så vidare, men vi kan inte vänta hur länge som helst på att en viss situ-
ation ska uppstå. Det är viktigt att vi pedagoger skapar tillfällen där elever-
na får behov av att använda matematiken. Genom att utmana eleverna 
med frågor som t.ex. Hur många tror du att det är?, I vilken skål tror du att 
det finns flest? Vilken av stenarna tror du ligger längst bort? får de ett behov 
av att lära sig nya saker. Tänk bara på dig själv. När är du mest motiverad 
att lära dig något nytt? Jo, när du har behov av den nya kunskapen!

Vygotskij 
Bland de forskare som har påverkat skolans utveckling det senaste år-
tiondet har Vygotskij en framskjutande plats. Vi har tagit stort intryck av 
honom och hans teorier angående inlärning. Vygotskij betonar vikten av 
att eleverna får utmaningar; att vi lägger undervisningen på en sådan nivå 
att eleverna ”måste stå på tå”, verkligen anstränga sig. Han säger att det är 
lärarens uppgift att formulera sådana mål som tvingar eleverna att  
anstränga sig för att nå dem. Vi pedagoger måste sträva efter att komma 
bort från pratet om att eleverna ska ”göra” ett visst antal sidor, uppgifter 
o.s.v. och i stället måste vi göra eleverna medvetna om vad de redan kan 
och vad de ska lära sig. Vygotskij menar också att det är i samspel med 
andra som utveckling sker; kommunikationens stora betydelse. 
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Tempo  
Om det inte finns uppgifter som stimulerar händer det lätt att eleverna 
blir uttråkade. När vi ställer en fråga/ger en uppgift är det inte ovanligt 
att vi ofta väntar alldeles för länge innan eleverna får berätta om hur 
de tänker. Vi vill att alla ska vara med, men det är en omöjlighet! Om 
vi alltid ska vänta på att alla elever ska ha löst en uppgift kommer vi 
att ”förlora” många elever. Vi måste absolut se till att alla elever får en 
möjlighet att utvecklas, men det når vi inte genom att dra ner tempot för 
alla. Elever i svårigheter är inte hjälpta av att alla ska vänta på dem, utan 
dessa elever måste få möjlighet att arbeta mer laborativt och med indivi-
duellt stöd dagligen. Vi anser att tempot generellt i Sverige är alldeles för 
långsamt. Många elever tappar därför intresset för matematik.

Beröm 
Vi kan aldrig berömma eleverna tillräckligt! Det betyder inte att vi 
slentrianmässigt ska säga att allt eleverna gör är bra. Däremot bör vi ta 
tillvara på alla tillfällen där eleverna når eller överträffar uppsatta mål och 
berömma dem för det. Alla växer av beröm!

Formativ och summativ bedömning
Inom undervisningen har vi länge arbetat med summativ bedömning, 
d.v.s. efter ett avslutat arbetsområde har vi summerat/ kontrollerat att 
eleverna inhämtat avsedda kunskaper. Den typen av bedömning måste 
vi naturligtvis fortsätta att göra. För att hela tiden kunna följa varje 
enskild elevs utveckling och omgående sätta in erforderliga åtgärder vid 
eventuella svårigheter måste vi även arbeta med formativ bedömning; 
en bedömning som formar/styr den dagliga undervisningen. Utan den 
formativa bedömningen finns risken att vi alldeles för sent upptäcker de 
svårigheter som en del elever är i.

För att kunna arbeta med formativ bedömning måste eleverna känna 
till de mål mot vilka de arbetar och att förstå syftet med målen d.v.s.  
varför gör vi det här? Bedömningen måste vara integrerad i den dagliga 
undervisningen och den kan ske mellan elev och lärare eller mellan elev 
och elev. Vid den formativa bedömningen ligger fokus på vad eleverna  
redan kan och hur de ska göra för att bli ännu bättre – inte på vad 
eleverna inte kan.

Kartläggning Start
Den här kartläggningen gör du innan eleverna inleder arbetet med 
elevboken. Det ska vara en positiv stund när du gör kartläggningen. 
Börja med att be eleven skriva sitt namn. Markera på kartläggnings-
bladen med kryss om svaren är ok. Eventuella påpekanden skriver du i 
kommentarrutan.
Dokumentera kartläggningen, som sedan kan vara underlag vid utveck-
lingssamtal och upprättandet av individuell utvecklingsplan – IUP. 
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Start – Kartläggning

Vem är störst?     Vem är minst?   

Vilka är mindre än igelkotten?    Vilka är större än igelkotten?

Hur många siffror har vi?   Vad använder vi siffrorna till?

Skriv siffrorna.

Hur många fingrar har du?   Hur många tår har du?

Hur många är det tillsammans?

Måla den längsta pinnen gul.

Måla den kortaste pinnen röd.

Måla pinnarna som är lika långa röda.  

Räkna så långt du kan (114)   Räkna bakåt från 10

Vilket tal kommer före 8?    Vilket tal kommer efter 9?

I vilken rad ligger det flest? 

Kopiering tillåten. Jakten på kottarna© Birgitta Kuijl, Doris Lindberg och Askunge AB 

A

B

Namn __________________________________   Datum __________________

Sidan 1

Hur många ser du?   

Hur många är hälften så många?  

Ta bort 2. Hur många har du nu? 

Hur många ser du? 

Hur många är dubbelt så många?  

Lägg till 2. Hur många har du nu? 

Kryssa över. Det ska vara 5 kvar.  

Rita fler. Det ska vara 5 granar. 

Kopiering tillåten. Jakten på kottarna© Birgitta Kuijl, Doris Lindberg och Askunge AB 

Kommentarer:

Sidan 2
Säg talen som tärningarna visar.

Ekorren har 2 kottar.

Hon hämtar 2. 

Hur många är det tillsammans? 

Ekorren har 5 kottar.

Hon äter upp 2. 

Hur många är kvar? 
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Kartläggning 1 och 2 
Eleverna kan träna på kopieringsbladen individuellt både i skolan och 
hemma. Arbetet med Kartläggning 1 kan påbörjas när eleverna har 
arbetat med talet sex. 
Kartläggning 2 påbörjas efter att eleverna arbetat med talet 10.
Då en elev anser sig kunna talkombinationerna sätter du dig med 
honom/henne och förhör. Ofta kan du bedöma elevens kunnande 
genom att tillsammans med honom/ henne göra den högra spalten på ett 
kartläggningsblad som inte är ifyllt, muntligt. Om eleven visar tveksam-
heter måste du fråga hur han/ hon tänker.

Gör slutligen självskattningen tillsammans med eleven och sätt upp 
nya individuella mål för färdighetsträningen. 

Kartläggning Visa vad du kan
Den här kartläggningen kan du göra parallellt med arbetet i boken (for-
mativ bedömning) eller i slutet (summativ bedömning).  
Se kommentarer sidan 18.

Språket  - kommunikation
Genom att lyssna på andra får vi möjlighet att lära oss nya saker och 
genom att förklara hur vi tänker klargörs ofta våra egna tankar. Vår 
erfarenhet i arbetet med elever har lett till att vi ser pararbetet, som den 
bästa formen för kommunikation och inlärning. Även de mest tystlåtna, 
blyga eleverna vågar oftast berätta hur han/hon tänker om det endast är 
en kamrat som lyssnar. På samma sätt är det lättare att lyssna om bara en 
kamrat talar direkt till en annan.

Det är naturligtvis också viktigt att eleverna får träna att berätta för 
flera kamrater om sina tankar. För de flesta elever är inte det stora  
problemet att uttrycka hur han/ hon tänker. Istället tycks dagens elever 
ha mycket större svårigheter att koncentrera sig och lyssna på vad en 
kamrat säger; ”de drömmer sig bort”. 

Exempel på frågor som kan hjälpa eleverna till ett mer aktivt  
lyssnande är:
 Vad var det Lucas sa? 
 Stämmer det Lucas?
 Är det någon av er som vi lägga till något till det som Lucas sa?
 Var det någon av er som tänkte på ett annat sätt?

Lathund
Det kan ibland vara svårt att komma ihåg olika aktiviteter, som kon-
tinuerligt behöver tränas. Det är anledningen till att vi har sammanställt 
den här ”lathunden” som vi hoppas ska hjälpa dig att ”komma ihåg”. Vi 
föreslår att du kopierar den och sätter den på en väl synlig plats.
Välj någon av aktiviteterna från ”lathunden”. Låt eleverna tänka själva en 
kort stund och redovisa sedan för hela klassen. Beroende på uppgiften 
kan eleverna samtala två och två eller i liten grupp och sedan redovisa.
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Gör den här sidan muntligt med din lärare.
Sedan gör du sidan skriftligt.

 5–3 = __  3–__ = 1    4 = 5–__
 6–2 = __  2–__ = 2    2 = 6–__
 4–1 = __  5–__ = 4    1 = 2–__
 5–5 = __  6–__ = 3    3 = 6–__
 6–4 = __  4–__ = 0    4 = 4–__
 3–3 = __  5–__ = 2    3 = 5–__

2+3 = __  2+__ = 3  __+5 = 6
1+5 = __  3+__ = 5  __+3 = 5
4+2 = __  5+__ = 6  __+4 = 4
3+3 = __  4+__ = 4  __+2 = 3
4+1 = __  1+__ = 5  __+5 = 6
0+3 = __  3+__ = 6  __+1 = 5

Addition tycker jag är:

 lätt ganska lätt      ganska svårt  svårt

Subtraktion tycker jag är:

 lätt ganska lätt      ganska svårt  svårt           Datum ________
                         

Ditt namn ___________________________      Lärarens namn ___________________________

Kartläggning 1

Det ska vara lika mycket på 
båda sidor om =.

Kopiering tillåten. Jakten på kottarna© Birgitta Kuijl, Doris Lindberg och Askunge AB 

Gör den här sidan muntligt med din lärare.

Sedan gör du sidan skriftligt.

 6–3 = __  8–__ = 6    9 = 9–__
 8–2 = __  7–__ = 5   5 = 8–__
 7–5 = __  9–__ = 3    3 = 7–__
 9–4 = __  6–__ = 2    6 = 10–__
 8–7 = __  9–__ = 5  10 = 6–__
 10–3= __  8–__ = 3    4 = 9–__

6+3 = __  3+__ = 9  __+5 = 9
7+2 = __  2+__ = 7  __+8 = 8
5+5 = __  7+__ = 6  __+3 = 9
3+4 = __  8+__ = 8  __+2 = 6
8+1 = __  5+__ = 9  __+6 = 7
5+4 = __  1+__ = 10  __+7 = 10

Addition tycker jag är:

 lätt ganska lätt      ganska svårt  svårt

Subtraktion tycker jag är:

 lätt ganska lätt      ganska svårt  svårt           Datum ________
                         

Ditt namn ___________________________      Lärarens namn ___________________________

Kartläggning 2

Det ska vara lika mycket på 
båda sidor om =.

Kopiering tillåten. Jakten på kottarna© Birgitta Kuijl, Doris Lindberg och Askunge AB 

Lathund
•	 Uppskatta	antal	(olika	gissningar)

•	 ”Berätta	vad	du	vet	om	talet	XX”

•	 Vilka	är	jämna/	udda	tal?

•	 Klockan,	året,	månaderna…

•	 Pengar

•	 Ramsräkna

•	 Vilket tal kommer före/ efter?

•	 Hoppa	2-steg,	5-steg,	10-steg

•	 Uppskatta	längder,	vikter,	volym

•	 Dubbelt/	hälften	av	olika	tal

•	 Öka/	minska	i	olika	situationer
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Laborativt material
Det är viktigt att eleverna alltid har tillgång till laborativt material. Till 
det här materialet har vi föreslagit att eleverna ska använda kottar, men 
naturligtvis måste det kompletteras med andra material. Det gäller 
både sådant plockmaterial som finns i elevernas närmiljö, t.ex. snäckor, 
kastanjer, nötter samt annat material, som finns att köpa. De flesta elever 
använder konkret material inledningsvis, men när de har nått förståelse/
har automatiserat kombinationerna lämnar de materialet. Vissa elever 
måste dock ibland få hjälp med att ta ”nästa steg” mot abstraktion.

Det är viktigt att varje sak har sin plats i rummet så att alla vet var 
de kan hämta det material man har behov av. Eleverna måste redan från 
början lära sig att återlämna material där de har tagit det. Naturligtvis är 
det du som har det övergripande ansvaret för ordningen i rummet.

Talstavar
Vi har med utgångspunkt från Multilinks färger tagit fram talstavar som 
medföljer elevboken i det här läromedlet (se bild). Talstavarna använder 
eleverna vid uppdelningen av tal, tillsammans med Fiska-korten + och – 
(se sidan 15) samt åskådliggör talen på tallinjen. Varje elev förvarar sina 
talstavar i egna kuvert. Talstavarna kan naturligtvis även byggas med hjälp 
av Multilinkklossarna (se bild).

Uppskattningar
Genom att träna sig att göra uppskattningar utvecklar eleverna sin 
taluppfattning. Till att börja med gör de inte “uppskattningar” utan 
gissningar. Gissningen innebär att eleven inte har några erfarenheter 
alls av att bestämma ett antal. Genom att medvetet arbeta med eleverna 
kan du hjälpa dem att skaffa sig referenser och på det sättet kan de göra 
uppskattningar i stället för att gissa. Det viktiga är inte att ge ett rätt svar 
genast utan vad vi lär oss under vårt arbete. 

Gör “uppskattningar” ofta, helst dagligen. Du kan låta eleverna upp-
skatta hur många kastanjer eller löv, som ni plockat på hösten, vid jul 
antalet pepparkakor eller ljus i en kartong, till påsk antalet karameller i 
ett påskägg o.s.v.

Exempel
Om eleverna exempelvis ska uppskatta hur många klossar det är i en skål 
kan du inledningsvis lägga tio klossar i en skål och säga:
“Det är tio klossar i den här skålen. Hur många tror ni då att det är i den 
här stora skålen? “
Eleverna har då något att jämföra med, referera till, vilket gör det lättare 
att göra en “uppskattning”.

Be eleverna skriva ner sina “uppskattningar” eller låt dem säga talen. 
Du skriver ner svaren eller markerar dem på en tallinje eller hundraruta.

När du häller ut föremålen kommer säkert flera av eleverna  upptäcka 
att deras “uppskattning” ligger för lågt. Om de vill ändra sina förslag låt 
dem göra det, men ta inte bort den första “uppskattningen” utan sätt bara 
t.ex. ett kryss över den, och skriv sedan det nya förslaget. På det här sättet 
ser eleverna hur deras “uppskattningar” förändras under arbetets gång. 

Kom ihåg - det viktiga är inte att ha rätt svar från början utan att 
bygga upp känslan för antal, taluppfattningen.

Multilink
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Börja nu att räkna antalet föremål högt, gärna tillsammans med 
eleverna. För att göra det lättare för eleverna att komma ihåg antalet, lägg 
klossarna i tiohögar. 

Stanna när du räknat ungefär en tredjedel. “Finns det fler eller färre 
kvar att räkna nu?”

Samtala med eleverna om vad som kan vara en rimlig “uppskattning”. 
Om det är fler föremål kvar att räkna så finns det minst dubbelt så många 
som de som redan är räknade; “Hur många är det?”

Fortsätt att räkna tills du har räknat ungefär hälften av föremålen. 
Stanna igen och för samma typ av samtal som tidigare. Det här arbetet 
ger eleverna konkreta upplevelser av begreppen fler, färre, dubbelt, 
hälften, en tredjedel o.s.v.

När ni kommer fram till det rätta antalet får eleverna fundera över hur 
stor skillnaden är mellan deras “uppskattning” och det korrekta antalet.

Visa talet på så många olika sätt som möjligt, i det här fallet är det 15,  
- t.ex. med talstavar, på tallinjen, hundrarutan, miniräknaren, med hjälp 
av en abakus, olika tiobasmaterial och pengar.

Tal och antal
I Centralt innehåll för årskurserna 1–3 står att följande ska behandlas 
beträffande taluppfattning och tals användning:
* Naturliga tal och deras egenskaper, samt hur de kan delas upp och hur de 
kan användas för att ange antal och ordning.
* Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. 
Räknandet innebär att eleverna förstår att målet med att vi räknar är att 
vi ska kunna besvara frågan: “Hur många är det?”
Eleven måste också förstå att det sista talet han/hon nämner när de  
räknar ett antal föremål är det som svarar på frågan ”Hur många är det?”

Subitizing
Vi människor har en medfödd förmåga att kunna uppfatta ett litet 
antal föremål utan att behöva räkna dem. Yngre barn kan t.ex. säga ”Jag 
behöver inte räkna kastanjerna för jag kan se att det är fyra”. Vi kan träna 
upp elevernas förmåga att ”se” ett visst antal föremål utan att behöva 
räkna, men då måste föremålen vara grupperade. Genom att placera 
föremål i grupper är det lättare för oss att snabbt uppfatta antalet, t.ex 
prickar på tärningen, spelkort och grindräkning. 

Vi vet också att man i olika kulturer som hos egyptierna och babylo-
nierna, grupperade symbolerna för att göra det lättare för människorna 
att snabbt uppfatta ett antal. 

Tre sekunder
Kopiera korten (sidan  60–61) och klipp ut korten (förstora eventuellt 
kopieringsbladet till A3 först). 
Vid samlingar håller du upp ett kort i taget under några sekunder 
(förslagsvis tre). Eleverna säger hur många det är. 
Övningen	tränar	eleverna	att	uppfatta	olika	talbilder.	 
Diskutera gärna med eleverna om hur de olika talbilderna är uppbyggda 
(t.ex. som på tärningen). 

Grindräkning 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
noll ett två tre fyra fem sex sju åtta nio tio elva tolv tretton fjorton femton sexton sjutton arton nitton tjugo

tallinje19 mm.indd   1 10-12-12   16.57.12
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Jakten på kottarna – en räknesaga
Kicki Ekorre är huvudfiguren i den här lilla bilderboken/räknesagan som 
vi har skrivit för att stimulera arbetet med taluppfattning. Handdockan 
ökar både engagemanget och koncentrationen hos eleverna. Vår erfaren-
het är att elever gärna lyssnar på samma berättelse många gånger. Vi ger 
också förslag på aktiviteter som kan göras vid de olika tillfällena.

Material
Räknesagan, handdockan Kicki Ekorre, kottar, en genomskinlig burk
Använd annat plockmaterial om det passar bättre. Det finns även förslag 
på laborativa uppgifter som eleverna kan utföra och då behöver de varsin 
burk och tio kottar.

Introduktion 
u  Samla eleverna runt dig och läs/ berätta boken för eleverna. Ta sedan 
fram kottarna, burken och handdockan. Läs/ berätta historien en gång 
till och samtidigt som du läser/ berättar använder du handdockan och 
agerar det som händer i boken. Uppmuntra gärna eleverna att räkna kot-
tarna tillsammans med dig när Kicki Ekorre hämtar kottarna och lägger 
dem i burken, men även när du plockar ut kottarna ur burken.
u  Låt gärna eleverna använda handdockan för att återberätta historien 
om Kicki Ekorre eller hitta på egna historier.

Begrepp
u  Använd uppslaget för att träna begreppen högre, högsta, lägre, lägsta, 
bakom, framför, bredvid, kortare, kortast, längre, längsta, ljusare, ljusast, 
mörkare, mörkast

Antal
u  Räkna antalet träd, ekollon, djur, fåglar osv. Gå tillbaka till detta 
uppslag när ni har arbetat med talen.

Ordningstal
u  Boet finns i det sjätte trädet från vänster. Fråga eleverna: ”Finns boet 
i det första trädet? I det andra? Det tredje?  Javisst, boet finns i det sjätte 
trädet.”
Fortsätt att använda uppslaget för att träna ordningstalen:
”Vilket träd i ordningen är det högsta trädet?” 
“Vilket i ordningen är det mörkaste trädet?”
“Vilket träd i ordningen kommer före det åttonde trädet?”
“Vilket träd i ordningen kommer efter det sjätte trädet?”
u Träna ordningstalen i olika situationer med barnen. En övning som 
vi rekommenderar är att du ber 10 elever ställa sig på en rad. Be sedan 
fyra av dem att lämna ledet och återvända. Be därefter fyra andra gå och 
komma tillbaka. Peka på den elev som står först i ledet och säg: ”Du står 
först i ledet. Nu ska den som står på fjärde plats lämna ledet”.  
Poängtera att det bara är en som går, till skillnad från tidigare då fyra 
elever lämnade ledet.

Den här övningen är bra för den tydliggör skillnaden mellan antalet 
fyra och ordningstalet fjärde. Upprepa den här övningen med andra tal i 
olika situationer.

Sidorna 4–5
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Jakten på kottarna är en räknesaga 
där Kicki Ekorre är huvudperson. Fokus 
ligger på tal- och antalsuppfattning 
inom talområdet 0–10. 
Boken ingår i ett arbetsmaterial som, 
förutom räknesagan, består av en 
handdocka, en elevbok och en 
lärarbok som stödjer både 
räknesagan och elevboken. 
Till elevboken medföljer en tallinje och 
talstavar för det laborativa arbetet. 
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Rita en sol ovanför det tredje trädet. 

Rita en igelkott bakom den stora stenen. 

Rita en mus framför haren. 

Rita fyra kottar på stubben. 

Måla den största svampen röd.

Måla den minsta svampen gul.

Sätt X  i rätt ruta.      Rätt   Fel

Det finns 4 kottar i det högsta trädet.

Det finns 6 kottar i det lägsta trädet.  

Det finns 8 ekollon under det andra trädet.  

Det finns färre svampar än träd.  

Det finns lika många fåglar som pinnar. 

Det finns dubbelt så många stenar som kottar.

Det finns hälften så många harar som ekorrar.

Elevboken s. 2–3
Förberedelse

Antal 
Hur många finns det av de olika föremålen (djur, 
fåglar, växter o.s.v.) på bilden? Uppmuntra eleverna 
att försöka att se hur många det finns direkt utan att 
behöva räkna (subitizing). Träna detta många gånger 
vid olika tillfällen, både inne och ute. Använd också 
kopieringsblad s. 60–61.

Lägesord
Låt eleverna konkret få lägga olika föremål efter dina 
anvisningar. Använd sedan uppslaget i boken för 
att berätta var olika saker finns genom att använda 
lägesorden.

Jämförelser
Gör konkreta jämförelser innan ni samtalar om de 
olika begreppen i boken.

Viktiga  begrepp

Antal
• många-fler-flest   • få-färre-färst 

Lägesord
• Framför, bakom, mellan, ovanför, 
bredvid, på, under, i, 

Jämförelser
• liten och stor    • kort och lång
• hög och låg    • tjock och tunn
• smal och bred     • tung och lätt
liten-mindre-minst
stor-större-störst
kort-kortare-kortast, 
lång-längre-längst
hög-högre-högst
låg-lägre-lägst
tjock-tjockare-tjockast
tunn-tunnare-tunnast
smal-smalare-smalast
bred-bredare-bredast
tung-tyngre-tyngst
lätt-lättare-lättast
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s. 6

Förberedelse 
Arbeta först konkret. 

•  Lägg olika antal föremål i högar. Låt eleverna 
placera ut sifferkort som visar det rätta antalet.

•  Använd bilder som visar olika antal och låt 
eleverna para ihop dem med sifferkort.

•  Gör i ordning 9 askar där talen 1–9 står skrivet 
på askarna. Lägg 45 föremål (kottar, knappar, snäck-
or) i en skål. Eleverna ska lägga rätt antal i rätt ask. 
När alla föremål är lagda i askarna är skålen tom. 

6 Jakten på kottarna

Ko
pi

er
in

g 
fö

rb
ju

de
n. 

Se
 s

id
an

 1
.

Jakten på kottarna  7

Ko
pi

er
in

g 
fö

rb
ju

de
n. 

Se
 s

id
an

 1
.

Vad hör ihop? Dra streck.

Skriv talen som saknas i talraden.

Måla miniräknarens siffror.

Hur många år är du?

Hur många är ni i din familj?

Vilken är din favoritsiffra?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0     

5     6     7     8     9     

1     2     3     4     

fyra

fem

noll

åtta
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sju
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två

0 3 6

Jakten på kottarna elevbok.indd   6-7 10-12-14   11.37.24

s. 7 

I vårt samhälle möter barn tidigt de digitala  
siffrorna. Låt eleverna få se siffrorna eller visa t.ex. 
en miniräknare. Be dem ge förslag på var de har sett 
sådana siffror (klockradio, spel olika hushållsappa-
rater). 

•  Be eleverna trycka in en siffra i taget på sin 
miniräknare och se vilka delar som lyser. Därefter 
målar de siffrorna i boken.

•  Träna gemensamt på att läsa olika tal (använd 
även gärna den här uppgiften som kartläggning). 
Du säger en siffra. Eleverna trycker in siffran och 
läser talet (5). Säg en siffra till, eleverna trycker den 
(utan att sudda den föregående) och säger det nya 
talet	(53).	Säg	en	siffra	till…
Det är intressant/spännande att veta hur stora tal 
eleverna kan läsa.

Kombinera antal, räkneord  
och symbol Miniräknarens siffror
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s. 14–15  

Förberedelse
Vi har valt att låta samma uppgifter återkomma för 
att eleverna ska befästa olika kunskaper men även för 
att ta tillvara på den glädje många elever känner inför 
igenkännandet. 
Eleverna ska förstå skillnaden mellan siffrorna 0–9 och 
talen 1–10. 
Siffrorna 0–9 symboliserar talen 1–10 på olika sätt, 
t.ex. kan siffran 5 vara större än siffran 6, men talet 6 
är alltid större än talet 5.

Diskutera
Var finns talen i verkligheten? I klassrummet, hemma, 
ute o.s.v.

Antal och ordningstal
Skillnaden mellan ordningstal och antal. 
På första raden ska de måla antalet och på andra raden 
ordningstalet.
Samtala om skillnaden mellan att måla exempelvis fyra 
stycken, vilket kan vara vilka fyra som helst och den 
fjärde som bara är en, men är bestämd.

Dela upp talet
Dela talet i två delar.    

Fler/färre och Öka/minska
Tal som är ett fler eller ett färre än t.ex. fyra och tal 
som är två fler eller två färre än fem o.s.v. är viktigt att 
träna och automatisera.

Sifferskrivning
Behöver eleven mer träning i hur man skriver siffrorna 
så finns kopieringsblad på s. 64–65.
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Skriv siffran.

Rita en fler.

Öka med ett.

Skriv 1. Skriv 2.

Rita en färre.

Minska med ett.

Måla ett löv.

Måla det första lövet.

5 25 53 43 3

Skriv siffran.

Rita två fler.

Öka med två.

Rita två färre.

Minska med två.

Måla två.

Måla det andra lövet.

1

2

1 2

1____  +  ____ 2 – 1 = ___ 

Subtrahera.

65

Antal
Ordningstal
Talen 1–2
Fler än/färre än
Öka/minska
Siffror
Uppdelning av tal
Subtraktion
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Start – Kartläggning

Vem är störst?     Vem är minst?   

Vilka är mindre än igelkotten?    Vilka är större än igelkotten?

Hur många siffror har vi?   Vad använder vi siffrorna till?

Skriv siffrorna.

Hur många fingrar har du?   Hur många tår har du?

Hur många är det tillsammans?

Måla den längsta pinnen gul.

Måla den kortaste pinnen blå.

Måla pinnarna som är lika långa röda.  

Räkna så långt du kan (114)   Räkna bakåt från 10

Vilket tal kommer före 8?    Vilket tal kommer efter 9?

I vilken rad ligger det flest? 

Kopiering tillåten. Jakten på kottarna© Birgitta Kuijl, Doris Lindberg och Askunge AB 

A

B

Namn __________________________________   Datum __________________

Sidan 1
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