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Lärarhandledning – 123-Räkna
Läromedlet 123ABC Räkna Skriva Läsa är ett material som tagits fram utifrån 
regeringsuppdraget för tidiga insatser enligt Läsa Skriva Räkna-garantin. LSR-ga-
rantin gäller från och med 1 juli 2019. Läromedlet är uppdelat i de två delarna 
123-Räkna och ABC-Skriva-Läsa med en gemensam startsida. Detta är lärarhand-
ledningen för delen 123-Räkna.

123-Räkna tar sin utgångspunkt i Skolverkets obligatoriska kart-
läggningsmaterial för förskoleklass, ”Hitta matematiken”, och det 
nationella bedömningsstödet för taluppfattning i årskurs 1–3 (1–4 
för specialskolan). Materialet utgår också från det centrala inne-
hållet i matematik för förskoleklassen och årskurs 1–3 (1–4 för 
specialskolan).

Målgrupp
Målgrupp: Döv, nedsatt hörsel

Skolform: Specialskolan Förskoleklass – åk 4, grundskolan Förskoleklass – åk 3

Ämne: Matematik

123-Räkna – översikt
123-Räkna innehåller grundläggande fakta och övningar för inlärning av mate-
matik för nybörjare och möjliggör utveckling av taluppfattning och ett matema-
tiskt tänkande via teckenspråket. 

123-Räkna omfattar de fyra delarna Sifferhusen, Perspektiv-ön, Mönstercaféet 
och Sago-ön där man kan träna på siffror och tal, utveckla sin rumsuppfattning, 
färdigställa mönster och öka sin förståelse för lägesord och proportionella be-
grepp så som hälften och dubbelt.

I Sifferhusen finns totalt sex hus där eleven utmanas att jobba med siffror på olika 
sätt. Siffrorna finns bland annat som sifferbilder, sifferord, på teckenspråk, som 
handformer, i antal föremål, uttryckta i tal och som tärningsprickar. 

Här kan eleven även träna på hälften och dubbelt, 5- och 10-kompisar, talrad och 
talföljd.

På Perspektiv-ön får eleven i de två övningarna Begrepp och Perspektiv möjlighet 
att utforska och utveckla sin rumsuppfattning och sin förståelse för lägesord.

I Mönstercaféet tränar eleven på att återskapa, färdigställa, laga och själv kon-
struera mönster.
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På Sago-ön får eleven, via sagornas värld, hjälp med att utforska och förstå hur 
hen kan använda matematiska begrepp och hur sambanden mellan begreppen kan 
se ut. Bland annat hur man anger antal och ordningstal och hur proportionella 
samband som ”större än” och ”fler än” kan användas. 

Övningar
Till vissa av övningarna kan det vara till bra hjälp att ha väggutskrifterna upp-
satta på väggen. Där visas tydligt vilka siffror, handformer och antal föremål som 
hör ihop och eleven kan enkelt kasta ett öga på dem om hen behöver hjälp med 
några av matchningarna. Väggmaterialet finns för utskrift i fliken SKRIV UT i 
menyn under namnet ”0-10 på väggen”.

Sifferhusen

Hitta siffra

I den här övningen ska eleven hjälpa Tigern att matcha sifferbilden som 
syns överst i bild med siffror i olika former så som teckenspråk, hand-
former, antal föremål, tal, tärningsprickar m.m. 

Syftet med denna övning är att få förståelse för sambanden mellan siffer-
bilden och andra former av tal och siffror. Övningen kan enkelt anpassas 
utifrån elevens nivå och erbjuder många varianter av matchningar.

Skulle eleven bli osäker på vad siffran ska matchas mot så är det bara 
att klicka på matrisen. Då visas en tydlig överblick över vilka siffror som 
hör ihop med vilka handformer, antal, tärningsprickar m.m. och eleven 
kan den vägen försöka klura ut själv hur hen ska gå vidare. På så sätt 
kan eleven jobba mer självständigt och behöver inte alltid vara bero-
ende av pedagogen. Matrisen finns även för utskrift i fliken SKRIV UT i 
menyn under namnet ”0-10: matris”.

Para ihop

I den här övningen ska eleven hjälpa Gorillan att matcha siffror med 
varandra. 

Siffrorna finns som sifferbilder, sifferord, illustrationer, handformer, teck-
enspråk, antal föremål, räknetal, tärningsprickar m.m.

Eleven kan fritt välja vilka former hen vill ska matchas med varandra. 
Syftet med denna övning är att eleverna ska få förståelse för sambanden 
mellan den skrivna och tecknade siffran och andra former av tal och 
siffror. Övningen kan enkelt anpassas utifrån elevens nivå och erbjuder 
många varianter av matchningar.
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Siffror 

I det här huset behöver Grisen hjälp med att träna på siffrorna. 

Här får eleven möjlighet att se hur siffrorna 0–10 ser ut i skrift, hur de 
skrivs och hur de tecknas, och kan dessutom själv träna skrivriktning på 
siffrorna. 

Till varje siffra finns även videoinslagen ”Lek med siffror” där en teck-
enspråksaktör tecknar en handformssaga med siffrans handform. Dessa 
videoinslag har varken tal eller undertext, men efter att aktören tecknat 
klart visas sagan även i animerad form där innehållet framgår klart och 
tydligt.

Syftet med dessa handformssagor är att de ska kittla fantasin och inspi-
rera eleverna att vilja skapa egna handformssagor.

I huset Siffror kan eleven även se hur man tecknar entalen 1–20, tiotalen 
10–100 och hundratalen 100–1000 samt lära sig vad 5- och 10-kompisar 
är för något.

Memory

I den här övningen får eleven hjälpa Räven att para ihop rätt tecken, 
sifferord och sifferbild med varandra.

I uppgifterna 0–10 och 1–20 ska eleven matcha samma siffror mot var-
andra, precis som upplägget i ett klassiskt memoryspel.

I uppgifterna 5- och 10-kompisar ska eleven istället leta reda på och 
matcha de siffror som tillsammans blir lika med 5 eller 10.

Via memoryts enkla spelform kan eleverna lära sig siffrorna i sitt eget 
tempo och utöka sitt sifferförråd, samtidigt som de utmanar sitt arbets-
minne. Här ges även ett ypperligt tillfälle att utveckla teckenspråket och 
det skrivna svenska språket parallellt.

Målarbok

I övningen Målarbok hjälper eleven Hamstern att färglägga bilder med 
antingen tre, fem eller sju färger. Färgläggningen sker utifrån någon av 
de fyra valmöjligheterna: siffror, addition, subtraktion eller både addi-
tion och subtraktion. 

Via denna kreativa form av övning lockas lärandet fram av drivkraften 
att få se resultatet av färgläggningen. Denna övning kan enkelt anpassas 
utifrån elevens nivå och erbjuder möjlighet till självständigt arbete. 
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Talrad

I övningen Talrad behöver Hunden hjälp av eleven med att genomföra 
flera olika övningar kopplade till talrad och talföljd. Det finns fyra dör-
rar att välja mellan: HÄRMA, BYGGA, LAGA och FÖLJA.

I HÄRMA ska eleven härma talraden 0–10.

I BYGGA finns det enstaka tomma luckor där det saknas siffror och 
eleven bygger färdigt talraden genom att placera rätt siffra på rätt plats.

I LAGA saknas det flera siffror i följd och eleven lagar talraden genom 
att placera siffrorna på rätt plats och i rätt ordning.

I FÖLJA behöver Hunden hjälp med att ta sig över en liten sjö till ett 
tuggben. Eleven hjälper till genom att hoppa på de numrerade stenarna 
i rätt ordning. Här utmanas eleven genom att talföljden varierar mellan 
att gå från 0 till 10 eller från 10 till 0.

Perspektiv-ön

Begrepp 

I den här övningen tränar eleven på rumsuppfattning genom att använda 
vanliga lägesord som beskriver föremåls läge i rummet.  

Här behöver Apan hjälp med att städa sitt rum innan kompisarna kom-
mer på besök, lägga fram piratleksakerna som de ska leka med och hitta 
nyckeln till skattkistan.

På LÄTT-nivån förekommer lägesorden på, under, bakom, framför och i.

På MELLAN-nivån förekommer ordningstalen första, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 
6:e, 7:e, 8:e, 9:e och sista.

På nivån SVÅR förekommer både ordningstalen och lägesorden från 
de tidigare nivåerna samt att begreppen vänster, höger och bredvid har 
tillkommit.  

Perspektiv

I denna övning handlar det om att öva upp sin rums- och lägesuppfatt-
ning. Här leker Tukanen med eleven genom att landa på olika platser på 
Perspektiv-ön och eleven ska klura ut var Tukanen befinner sig.

I delen ”Utforska” kan eleven först träna på att förstå sambandet mellan 
de mindre bilderna och den kartliknande bilden av Perspektiv-ön. 

I delen ”Visa tukanen” tittar eleven först var Tukanen har landat på 
Perspektiv-ön och väljer sedan vilken av de små bilderna som visar den 
platsen. När eleven har gjort sitt val får hen se en videosekvens över den 
valda platsen för att få en tydligare bild av platsen.

I delen ”Hitta tukanen” ska eleven utifrån den mindre bilden klura ut 
var på Perspektiv-ön fågeln har landat och därefter markera den rätta 
platsen på den större kartliknande bilden.
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Mönstercaféet

Mönster

I mönstercaféet behöver Flodhästen hjälp med att genomföra olika 
mönsterövningar för att kunna göra smoothies till sina kunder. Här trä-
nar eleven på att både återskapa, färdigställa, laga och själv konstruera 
mönster.

Det finns fyra dörrar att välja mellan: 

I HÄRMA ska eleven härma ett givet mönster av frukter.

I BYGGA får eleven se början på ett fruktmönster och ska sedan bygga 
färdigt mönstret. Här finns det både vågräta och lodräta mönster att 
bygga färdigt. Här finns det både vågräta och lodräta mönster att bygga 
färdigt.

I LAGA saknas det frukter i några luckor och eleven ska laga mönstret 
genom att placera rätt frukt på rätt plats. Här finns det inte bara vågräta 
mönster utan även lodräta och runda.

I SKAPA får eleven möjlighet att skapa ett eget mönster som ska uppre-
pas med antingen två eller tre frukter. Även här arbetar eleven med både 
vågräta, lodräta och runda mönster. 

Sago-ön

”Haren och tjuren” är en siffersaga skapad med handformerna 
för siffrorna 1–10, där vi får se ett fint möte mellan en stor tjur 
och en liten hare.

Här gestaltar en teckenspråksaktör en s.k. handformssaga med 
siffrornas handformer. Sagan har både tal och undertext. Efter att aktö-
ren tecknat klart visas sagan även i animerad form där innehållet i sagan 
framgår klart och tydligt.

Syftet med dessa handformssagor är att de ska kittla fantasin och inspi-
rera eleverna att vilja skapa egna handformssagor. 

Att leka med siffrorna på det här viset är ett bra sätt att minnas både 
siffrorna och deras ordning. Ju fler sammanhang eleven själv använder 
siffran och dess handformer i, desto snabbare sätter sig kunskapen. 

”Biltävlingen” är en siffersaga skapad med handformerna för 
siffrorna 10–1, där vi får uppleva en intensiv biltävling gestal-
tad utifrån olika perspektiv och tempon.

Här gestaltar en teckenspråksaktör en s.k. handformssaga med 
siffrornas handformer. Sagan har både tal och undertext. Efter att aktö-
ren tecknat klart visas sagan även i animerad form där innehållet i sagan 
framgår klart och tydligt.
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Syftet med dessa handformssagor är att de ska kittla fantasin och inspi-
rera eleverna att vilja skapa egna handformssagor. 

Att leka med siffrorna på det här viset är ett bra sätt att minnas både 
siffrorna och deras ordning. Ju fler sammanhang eleven själv använder 
siffran och dess handformer i, desto snabbare sätter sig kunskapen.

I ”Sagan om äggen” möter eleven fågelvännerna ugglan, krå-
kan och svanen som jämför sina äggs storlek och antal. Ibland 
händer det att man rycks med i att skryta om att man har det 

största eller det mesta av något, men vännerna inser ganska 
snabbt att det inte är det viktigaste.

I sagan förekommer följande matematiska och proportionella begrepp:

• Tre, sex

• Fler, flest

• Färre, minst antal

• Stora, större, störst

• Mindre, minst

• Lika många, lika stora

• Dubbelt och hälften

I sagan ”De fem vännerna” möter eleven elefanten, zebran, lejo-
net, krokodilen och vildsvinet som ska ta sig över ett vattendrag 
via en stock. Men det är inte alltid så enkelt att komma överens 
om vem som ska gå först.

I sagan förekommer följande ord som anger antal och ordning samt 
proportionella begrepp:

• Fem, 1, 2, 3, 4, 5

• Först, före, längst fram, framför 

• Sist, längst bak, bakom

• Mitten, efter

• Stor, större, störst 

• Tyngst

• Liten, minst 

• Lång, längre, längst, längsta

• Över, under, förbi

• Upp och ner
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Utskriftsmaterial
Allt utskriftsmaterial ligger under fliken SKRIV UT i läromedlets meny.

Övningsmaterial, 0–10 A4 övningsark
I övningsmaterialet kan eleven öva på att skriva siffrorna 0–10.

Behöver eleven stöd så finns det pilar som visar rätt skrivriktning.

Förutom att öva på att skriva siffrorna får eleven även hjälp med att koppla ihop 
sifferbild, handform och antal.

A4-posters, 0–10 på väggen
Väggmaterialet är ett stödmaterial som finns där för eleven hela tiden. Känner 
eleven sig osäker är det bara att kasta ett öga på väggen.

I materialet får eleven även hjälp med att koppla ihop sifferbild, handform och 
antal.

1 1
1 1

2 1
2 1 1 1 1

2
1

1 1
1 1

2 1
2 1 1 1 1

2
1
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Matris, 0–10
Matrisen är i första hand framtagen som stöd till övningen ”Hitta siffra” men kan 
med fördel även användas som stöd till de andra övningarna. 

Den fungerar även fristående, t.ex. som diskussionsunderlag, då den ger en tydlig 
översikt över några av de olika former som siffrorna 0–10 kan förmedlas i.

Kort, 0–10
Kortmaterialet kan skrivas ut för att användas i språkutvecklande lekar och spel. 
Under rubriken ”Tips och idéer” hittar du förslag på lekar och spel som kan utfö-
ras i grupper om 2-4 elever.

Korten erbjuder en bred variation så att pedagogen kan använda den form som 
passar eleven/gruppen/övningen bäst, exempelvis sifferbilder, handformer, antal 
föremål, tärningsprickar, frukter eller geometriska former. 

0 noll

1 ett

2 två

3 tre

4 fyra

5 fem

6 sex

7 sju  

8 åtta  

9 nio  

10 tio  

noll

1
ett

0

två

3
tre

2
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Kartläggningsmaterial och kursplaner

Kartläggningsmaterial
Materialet tar sin utgångspunkt i Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial 
för förskoleklass, ”Hitta matematiken”, och det nationella bedömningsstödet för 
taluppfattning i årskurs 1–3. 

Från och med den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om 
en garanti för tidiga stödinsatser och att ”Hitta språket” och ”Hitta matemati-
ken” (utgivna 2019) ska användas. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i 
förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet 
med garantin är att elever i behov av stöd tidigt ska få stöd utformat utifrån sina 
behov.

I kartläggningen utgår man från de fyra aktiviteterna Mönster, Tärningsspel, San-
den/riset och Lekparken: 

Översikt av aktiviteter och deras innehåll

Aktivitet Mönster Aktivitet Tärningsspel Aktivitet Sanden/riset Aktivitet Lekparken

Visa nyfikenhet 
och intresse för 
det matematiska 
innehållet.

Visa nyfikenhet och intresse för det 
matematiska innehållet.

Visa nyfikenhet och
intresse för det 
matematiska inne-
hållet.

Visa nyfikenhet 
och intresse för det 
matematiska inne-
hållet.

Pröva och använda
olika idéer genom 
att följa, fortsät-
ta och översätta 
mönster.

Pröva och använda olika idéer ge-
nom att addera och uppskatta.

Pröva och använda
olika idéer för att 
lösa problem inom 
mätning.

Pröva och använda
olika idéer för att 
lösa problem inom 
rumsuppfattning.

Kommunicera och
resonera om möns-
ter.

Kommunicera och
resonera genom att:

• direkt känna igen antalen 1–6 
utan att räkna

• känna igen och benämna siff-
rorna 1–6 och koppla till antalet

• visa förståelse för räkneprinci-
perna; ett-till-ett, kardinalitet 
och räkneordens ordning, och

• storleksordna tal.

Kommunicera och
resonera om mätan-
dets princip.

Kommunicera och
resonera om rum,
perspektiv och tid.

I 123-Räkna ges eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper inom, och förmå-
gan att kommunicera kring, följande tre aktiviteter:

Aktivitet Mönster Tärningsspel Lekparken
123-Räkna Mönstercaféet Sifferhusen 

Sago-ön
Perspektiv-ön
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Lspec 11 Kursplan Matematik 
Materialet utgår från syftet och det centrala innehållet för kursplanen i matematik 
för förskoleklass och årskurs 1–3 (1–4 för specialskolan).

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnes-
områden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för mate-
matik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 
Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 
matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll: 

I årskurs 1–3 (1–4 för specialskolan)

Taluppfattning och 
tals användning

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen 
kan delas upp och hur de kan användas för att ange 
antal och ordning.

Algebra • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska 
mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Geometri • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts 
läge i rummet.

• Jämförelser och uppskattningar av matematiska stor-
heter. Mätning av längd, massa, volym och tid med 
vanliga nutida och äldre måttenheter.

Samband och  
förändring

• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och 
hälften.
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I förskoleklass

Matematiska  
resonemang och  
uttrycksformer

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka 
och reflektera över problemställningar samt olika sätt 
att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan 
användas för att ange antal och ordning. Del av hel-
het och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för 
att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, 
mönster, tid och förändring.

Språk och  
kommunikation

• Berättande texter, sakprosatexter och texter som 
kombinerar ord, bild och, utifrån elevens förutsätt-
ningar och behov, ljud.

• Teckenspråkets handformer, bokstäver och andra 
symboler för att förmedla budskap.

• Digitala verktyg och medier för kommunikation.
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Tips och idéer till 123-Räkna

Siffror 
• Leta efter siffror och antal i närmiljön, ta kort och skriv ut. 

• Klipp ut siffror ur olika tidningar, klistra upp på färgat papper.

• Forma siffror med kroppen, samarbeta, fota, skriv ut och gör en egen bok.

• Forma siffror med piprensare eller trolldeg/play doh-deg.

• Skriv siffrorna med glitterlim, i sand eller salt, för att känna formen.

• Ät/baka något och forma det som siffror eller räkna hur många bullar, kakor 
eller chokladbollar det blev. 

Geometriska former
• Leta efter geometriska former i närmiljön, ta kort och skriv ut.

• Klipp ut geometriska former ur olika tidningar, klistra upp på färgat papper.

• Forma geometriska former med kroppen, samarbeta, fota, skriv ut och gör en 
egen bok.

• Forma geometriska former med piprensare eller trolldeg/play doh-deg.

• Rita de geometriska formerna med glitterlim, i sand eller salt, för att känna 
formen.

• Ät/baka något med geometriska former.

Munbild och ljud
• Titta på hur munbilden ser ut när man formar de olika siffrorna. 

• För dem som kan ta till sig ljudet kan man även öva på hur siffran låter.

Visuella likheter och skillnader
• Visa på visuella likheter och skillnader mellan de skrivna siffrorna, till exem-

pel 1 och 7; 3 och 8; 6 och 9. Använd gärna smartboard, interaktiv skrivtavla, 
dator eller lärplatta.

• Visa att det finns siffror och bokstäver som har samma handform: 

• 1 och L; 2 och V; 3 och W; 6 och B; 7 och T samt 9 och E även om rörelsen är 
olika. 

• Titta på och öva på munbilderna. Teckna till varandra med och utan munbil-
der, så att alla förstår hur viktig munbilden är för att inte blanda ihop siffror 
och bokstäver.
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Sagor 
• Läs/Titta på sagor, i grupp och enskilt. Sagor finns att jobba med i 123-Räkna.

• Öva på handformssagor. Inspirationsmaterial finns i 123-Räkna. För att 
bestämma den siffra man ska jobba med kan man till exempel utgå från hur 
gammal man är, hur många man är i familjen, vilket datum det är, vilken dag i 
ordningen det är i veckan osv.

• Övningsmaterial

• Använd olika varianter av arbetsblad/arbetsböcker, det finns sällan ett materi-
al som passar för alla elever i gruppen. 

• I 123-Räkna ingår bland annat ett övningsmaterial som man kan skriva ut och 
där eleven kan öva på att skriva siffrorna 0–10. Behöver eleven stöd så finns 
det pilar som visar rätt skrivriktning. Förutom att öva på att skriva siffrorna 
får eleven även hjälp med att koppla ihop sifferbild, handform och antal. 
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Förslag på språkutvecklande lekar och spel
Dessa lekar och spel kan utföras i grupper med 2–4 deltagare, om inget annat 
anges. Det är bra om pedagogen själv är med (i alla fall i början) så att eleverna 
kommer igång och förstår vilka regler som gäller. Där det står bilder/kort kan 
man använda den form som passar eleven/gruppen/övningen bäst, exempelvis 
sifferbilder, handformer, antal föremål, tärningsprickar, frukter eller geometriska 
former. I 123-Räkna ingår ett antal kort som kan skrivas ut.

Memory
Kort med bilder i par blandas och sprids ut på bordet med bildsidan nedåt. En 
av eleverna vänder upp två valfria kort, så att alla kan se vad de föreställer, och 
benämner bilderna. Är bilderna lika så tar eleven upp kortparet och lägger det 
framför sig. Eleven fortsätter sedan tills kort med olika motiv vänds upp. Då går 
turen till nästa elev. Den elev som lyckats få flest par, när alla korten är slut, har 
vunnit.

En ska bort
Här förbereder pedagogen kort med olika representationsformer av tal. Det kan 
till exempel vara sifferbilder, handformer, tärningsprickar, sifferord eller andra 
sifferkort som står för samma mängd. 

Lägg fram fyra kort, där tre hör ihop och ett ska bort. Vilken bild hör inte dit? 
Vilken ska bort? Turas om med att ge förslag och motivera för varandra.

Exempel 1:
2 tärningsprickar, en bild på 2 blommor, sifferbilden 2 och en hand som håller 
upp 3 fingrar. Här ska handen bort. 

Exempel 2:
4 tärningsprickar, sifferbilden 4, en hand som håller upp 4 fingrar och en bild på 5 
bilar. Här ska bilarna bort.

Exempel 3:
Andra förslag på siffror eller representationsformer som står för samma mängd 
kan vara 

50 %, ½ och 0,5. Det fjärde kortet kan exempelvis vara 1/3, som då är kortet 
som ska bort.
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Kims lek
Lägg ut kort på bordet med sifferbilderna 0–10 uppåt. Titta på varje kort och 
benämn tillsammans alla siffror som ligger på bordet. Låt sedan eleverna blunda 
medan pedagogen tar bort ett kort. Därefter får eleverna titta igen och ska försö-
ka komma på vilken siffra som är borta. Turas sedan om med att ta bort ett kort.

Lägg i rätt ordning 
Lägg tre–fyra kort i en rad på bordet med siffersidan uppåt. Peka på ett kort i 
taget och benämn dem tillsammans med eleverna. Samla ihop korten, blanda och 
be en av eleverna att lägga dem i samma ordning igen. 

Pedagogen kan också hålla i korten, utan att visa dem för eleverna, och säga vilka 
siffror som finns på korten. Ge sedan korten till en av eleverna och be denne att 
lägga korten i samma ordning som pedagogen nyss nämnde.

Sifferföljd, variant 1
Lägg ut kort på bordet med siffrorna nedåt. Kom överens med eleverna om man 
ska tala om vilken siffra som kommer före eller efter den siffra som man drar. 
Eller om man rent av ska tala om både och. 

Övningen: Eleven drar ett kort, tecknar siffran på kortet och talar sedan om vil-
ken siffra som kommer för/efter den siffran, beroende på vad ni kommit överens 
om.  

Sifferföljd, variant 2
Lägg ut kort på bordet med siffrorna nedåt. Kom överens med eleverna om man 
ska tala om vilka siffror som kommer före eller efter den siffra som man drar. 

Övningen: Eleven drar ett kort, tecknar siffran på kortet och talar sedan om vilka 
siffror som kommer före/efter, ända ner till 0 eller upp till 10, beroende på vad ni 
kommit överens om. 

Talrad
Lägg ut 11 kort på bordet med siffrorna 0–10 uppåt. Berätta och visa samtidigt 
hur talraden 0–10 eller 10–0 ser ut, och blanda sedan korten. Be därefter en elev 
att lägga korten i rätt ordning i talraden 0–10 eller 10–0.

Talraden kan vara vågrät, lodrät, lagd i en cirkelform, i ett vågmönster, som en 
fyrkant m.m. 

Gissa vad jag tänker på
Pedagogen eller någon elev väljer ett antal som de andra eleverna ska klura ut 
med hjälp av frågor. Man kommer överens om hur stort antal det får vara, för-
slagsvis mellan 1–10 eller 1–20. 
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Frågorna kan till exempel vara: ”Är det fler än 2?” – ”Är det mindre än 10?” – 
”Är talet lika stort som antal barn i det här rummet?” – ”Är talet samma som 
antal fönster i det här rummet?” 

Finns i sjön
En kortlek med bilder i par blandas och delas ut, fyra kort per spelare som man 
håller i handen. Övriga kort sprids ut på bordet (sjön) med bildsidan nedåt. Det 
gäller att samla så många par som möjligt. En spelare begär ett visst kort från en 
motspelare. Om spelaren får det begärda kortet får hen ett par och kan nu begära 
ännu ett kort från en motspelare. Om motspelaren däremot inte har det begärda 
kortet så svarar hen ”Finns i sjön”. Spelaren tar då ett kort från sjön och turen 
går vidare till nästa spelare. Den med flest par vinner.

Kom ihåg att man här kan använda både sifferbilder och handformsbilder, antal 
föremål, tärningsprickar m.m.

Mönster 
Ta fram kort på föremål, exempelvis frukter eller geometriska former.

• HÄRMA 
Se till att pedagog och elev har likadana och samma antal kort. Pedagogen 
lägger en mönsterrad med sina kort och ber sedan eleven att upprepa mönstret 
genom att lägga sina kort under pedagogens rad. Börja med att lägga föremå-
len i ett enkelt vartannatmönster, utöka sedan svårighetsgraden med att ha två 
eller tre olika föremål i rad som sedan ska upprepas.

• BYGGA  
Lägg början på en mönsterrad och upprepa mönstret minst två ggr. Ge sedan 
eleven de resterande korten och be hen att bygga färdigt mönsterraden.

• LAGA  
Lägg en hel mönsterrad där två eller tre kort upprepas och låt eleven få titta 
på den en stund. Be därefter eleven att blunda och ta under tiden bort ett eller 
två kort. Be därefter eleven att titta på mönsterraden igen och tala om vilket/
vilka kort som saknas. Ge eleven några kort och be hen att laga mönstret. Är 
det för enkelt kan man ta bort fler kort.

• SKAPA 
Ge eleven några kort på föremål. Be hen att själv skapa en mönsterrad och 
sedan berätta hur mönsterraden är uppbyggd. Hur många föremål har hen 
upprepat? Är vartannat föremål likadant, eller har eleven lagt två eller rent av 
tre olika föremål i rad innan mönstret börjar om?


