MÅL
• Mönster: Talföljder
• Area
• Sambandet mellan addition
och multiplikation

s. 4–5

Vi arbetar med
begrepp och
metoder.

Matematikens värld:
• Kombinatorik
• Tid: Hela och halva timmar
(analog och digital tid)

Varför finns det olika räknesätt?
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Kolonilotten
5

MÅL
•
•
•

Mönster: Talföljder
Area
Sambandet mellan addition och multiplikation

Matematikens värld:
• Kombinatorik
• Tid: Hela och halva timmar
(analog och digital tid)

FÖRMÅGOR I FOKUS
Begreppsförmågan och metodförmågan.

BEGREPP
Taluppfattning och tals användning: addition,
multiplikation, multiplicera, faktor, produkt
får plats, ryms, antal, räknehändelse, tallinje
Algebra: talföljd, skillnad, mönster, regel, talhopp,
ekvation
Geometri: area, yta, rymmer, rad, kvadratcentimeter
(cm2), kvadratmeter (m2), rektangel, förminskning,
analog, digital, klockslag, timme, minut
Sannolikhet och statistik: kombinatorik,
kombinera
Samband och förändring: dubbelt
Problemlösning: räknehändelse
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Kapitlets tema är Kolonilotten. Syftet med temat är att
fokusera på sambandet mellan addition och multiplikation samt att bygga upp förståelsen för areabegreppet
och hur man kan använda area som en modell för
multiplikation. Förståelsen av multiplikation som
area är ett steg vidare i kunskapsutvecklingen och är
en modell som fungerar oavsett talområde. I kapitlet
behandlas även mönster i form av talföljder.
SAMTALSBILDEN
Illustrationen visar en kolonilott där grönsaker och
blommor har planterats i raka rader. På bilden finns
även andra föremål som har placerats så att de kan
räknas antingen genom talhopp, som fåglarna på taket
eller de upprepade tregrupperingarna av stenar i husgrunden, eller genom multiplikation alternativt upprepad addition, som till exempel vedträna i vedstapeln.
Det finns också exempel på föremål som kan ses
som talbilder, bland annat antalet glasrutor i de stora
fönstren. Till bilden hör en berättelse som skapar
kontext och engagemang, berättelsen hittar du på
sidan 45 i lärarhandledningen. Samtalsbilden med till
hörande frågor finns även i Mondo matematik
lärarwebb om du vill visa den digitalt. Berättelsen
är tänkt att fungera som en inspiration till kapitlets
undersökning som fokuserar på att se antal genom att
använda sig av mönster. I berättelsen får eleverna även
möjlighet att lära känna två av bokens huvudpersoner,

Milo och Yafet lite bättre. 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 underlag för fördiagnosen och som ett underlag för en
gemensam diskussion. Tänk på att resultatet påverkas
av i vilken ordning du genomför dessa två aktiviteter.
ATT ANVÄNDA BILDEN SOM
FÖRDIAGNOS
Fördiagnosen med tillhörande frågor utifrån kapitlets
mål hittar du i kopieringsunderlag NN och NN.
Syftet med fördiagnosen är att du som pedagog ska
få en ökad kunskap om vilka kunskaper eleverna har
både på grupp- och individnivå. Utifrån detta kan du
sedan planera din vidare undervisning i kapitlet. Tänk
på att tydliggöra detta syfte för eleverna och betona
att diagnosen är ett sätt för dem att hjälpa dig att
planera och göra undervisningen så bra som möjligt.
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, det gör det enklare för eleverna att visa
sina förklaringar och för dig som lärare att lyfta deras
motiveringar och komma med följdfrågor. Nedan
finner du förslag på frågor. Tänk på att följa upp
elevernas svar med följdfrågor så att du får en djupare
inblick i deras resonemang.
Tänk på att fråga eleverna hur de ser antalet. Ser
de antalet rader eller ser de andra talbilder? Fåglarna
kan till exempel ses som tvåhopp, salladshuvudena
kan ses som två sexor, detta gäller även rödbetorna
som kan ses som två rader med sex i varje, eller sex
rader med två i varje (tvåhopp) alternativt kan man
dela av landet tvärsöver och se det som två talbilder
av ”tärningssexor” efter varandra.

Fåglarna på taket sitter i par. Hur många par fåglar
är det? Fyra par
Hur många fåglar sitter det på taket? Åtta fåglar
Hur räknade ni fåglarna?
Hur många tomatplantor kan ni se? Två
Hur många tomater är det på en planta? Fem
Hur många tomater är det på två plantor? Tio

Hur många purjolökar växer det i det lilla
trädgårdslandet? Fyra
Hur många morötter växer det i landet? Åtta
Är det flest morötter eller purjolökar? Morötter
Hur många fler morötter är det? Fyra fler
Hur många färre purjolökar än morötter är det? Fyra
Hur många är morötterna och purjolökarna
tillsammans? Tolv
Varje fönster är indelat i rutor. Hur många rutor är
det på ett fönster? Sex
Hur många rutor är det på två fönster? Tolv
Hur många salladshuvuden är det i varje rad?
Tre eller fyra beroende på vad eleverna ser som en rad,
resonera kring de bägge möjliga svaren.
Hur många salladshuvuden är det i två rader?
Sex eller åtta beroende på svar ovan
Hur många salladshuvuden är det i hela landet? Tolv
Titta på det största trädgårdslandet.
Hur många sorters växter finns det i landet? T
re sorter (persilja, ringblommor och rödbetor)
Vilken sorts växter finns det färst av? Persilja
Vilken sort finns det flest av? Rödbetor
Hur många ringblommeplantor är det i landet? Tio
Hur stor är skillnaden mellan antalet ringblommor
och antalet rödbetor? Två
Kan ni se ett solur i trädgården? Till höger i bilden
Vad är ett solur? Ett gammalt sätt att mäta tiden med
hjälp av hur skuggan faller
Vilka geometriska former kan ni se på bilden?
Kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, cylinder, rätblock
Beskriv mönstret på husgrunden. T.ex. trehopp.
ARBETE MED MÅLEN
Visa målen och de förmågor som särskilt fokuseras i
kapitlet. Diskutera dem med eleverna och låt eleverna
fundera över vad förmågorna innebär.Vad känner de
redan till om målen? Vad vill de lära sig? Återknyt sedan
till målen under och efter ert arbete med kapitlet.
DISKUSSIONSFRÅGA
På startuppslaget finns det alltid en diskussionsfråga
under rubriken Vad tror du? Dessa frågor är ofta av en
mer filosofisk natur och vi vill med denna typ av frågor
få igång funderingarna och vidga synen på vad som
är matematik. Här handlar frågan om varför det finns
olika räknesätt. Ja, varför gör det de egentligen.Vem har
bestämt att det ska finnas fyra räknesätt och vem har
hittat på dem? Kan man uppfinna ett räknesätt?
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1A

UNDERSÖKNING Hur många?

Vilka föremål är svårast att se antalet av?
Förklara varför.

s. 6-7

Använd arbetsbladet och visa hur ni
kommer fram till antalet.
1A

Vilka föremål är lättast att se
antalet av? Förklara varför.

Förklara hur ni kom fram till antalet.

Förklara hur ni kom fram till antalet.

Jämför era lösningar med en annan grupp.
Diskutera likheter och skillnader.
6

Undersökningen fokuserar på att se antal genom att använda mönster.

MÅL
•

Att avläsa antal och i detta arbete koppla
samman målen mönster, area och sambandet
mellan addition och multiplikation.

BEGREPP
Antal, likhet, skillnad

DIDAKTISKA TANKAR
Syftet med undersökningen är att eleverna ska
resonera om hur man på ett effektivt sätt kan avläsa
antal genom att använda sig av talbilder och mönster.
Matematiken är full av mönster. En del elever tycks
ha lättare att identifiera och använda sig av dessa
mönster medan det för andra elever är en större
utmaning. Genom att låta eleverna sätta ord på hur
de ”ser” antalet får de både reflektera, argumentera
och ta del av varandras kunskaper. Hur lätt eller svårt
eleverna har att uppfatta mönster och att utnyttja
detta till att bestämma antal tycks dels höra samman
med elevernas taluppfattning, dels vilka erfarenheter
de har av att arbeta med mönster. Eleverna har olika
förkunskaper och det är därför viktigt att du som
lärare ger dem möjligheten att diskutera och reflektera för att utveckla sina kunskaper. Undersökningen
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Undersökningen fokuserar på att se antal genom att använda mönster.

7

fungerar även som en ingång till arbetet med area
och multiplikation. På arbetsbladet blandas bilder där
antalet med fördel kan ses som en area där multiplikationens kommutativa egenskaper blir tydliga
medan det i andra bilder är enklare att se antalet
genom en upprepad addition. Blandningen av dessa
två varianter är ett medvetet val och fokus bör i
diskussionerna ligga på hur eleverna ser antalet och
hur man kan utnyttja detta på ett effektivt sätt. När
du ska synliggöra elevernas tankar lämpar sig vissa
strategier bäst att visas på den öppna tallinjen medan
andra med fördel kan visas som en area. I areamodellen kommer även multiplikationens kommutativa
egenskaper in. Tänk på att arbetet med undersökningen handlar om så mycket mer än att enbart
komma fram till ett antal. I undersökningen får eleverna även möjlighet att träna på hur de kan visa sina
lösningar och kommunicera dessa på ett klart och
tydligt sätt. Du kan läsa mer i den didaktiska kartan.
P9

P14

S3

S5

S6

S14

S16

ARBETSGÅNG
Undersökningen utgår från de föremål som finns
med på kapitlets samtalsbild. Du hittar arbetsbladet
till undersökningen i kopieringsunderlag 2-3. När
ni inleder arbetet är det viktigt att eleverna förstår

att avsikten inte är att de ska räkna varje individuellt
föremål ett och ett. Istället är tanken att de genom
att utnyttja hur föremålen är organiserade ska kunna
avläsa antalet föremål till exempel genom att använda
sig av talhopp. Berätta för eleverna att de ska hjälpa
Milo och Yafet att undersöka hur många det finns av
varje föremål i koloniträdgården. Förklara också för
eleverna att de ska vara ”latsmarta” som matematiker
och försöka göra det på ett så enkelt men tydligt sätt
som möjligt. Inled gärna arbetet med att visa samtals
bilden på sidan 4. Fokusera på antalet rutor i de stora
fönstren. Hur många rutor är det i ett fönster? Låt
eleverna förklara hur de ser det. Någon kanske ser
det som två grupper (rader) med tre i varje. Skriv 2
grupper med 3 i varje. Skriv 3 + 3 bredvid. Någon
kanske ser det som grupper (rader) med två i varje.
Skriv 3 grupper med 2 i varje. Skriv 2 + 2 + 2.
Någon kanske ser helheten som en sexa, jämför
gärna med tärningsbilden av en sexa. Fråga om det
finns fler sätt man skulle kunna se det på. Fortsätt
med att fråga hur många rutor det är i två fönster.
Låt eleverna fundera en kort stund och sedan diskutera tillsammans med den som sitter bredvid dem.
Be någon eller några av eleverna förklara hur de ser
antalet. Låt eleverna arbeta med arbetsbladet i par och
använda sitt räknehäfte för att visa hur de tänker. När
de har räknat ut antalet av alla de föremål som finns
på arbetsbladet ska de fortsätta arbetet i boken genom
att beskriva vilka föremål som var lättast respektive
svårast att se antalet av. De ska också motivera varför
de tycker så och hur de gjorde för att komma fram
till antalet. I slutet av arbetet med undersökningen är
det viktigt att du samlar ihop elevernas erfarenheter
i en gemensam diskussion. Du bör i förväg ha valt ut
ett antal exempel från elevernas arbete som du vill
lyfta fram för att visa på olika strategier. Läs mer om
hur du kan planera och organisera den gemensamma
diskussionen på sidan 71-72. I denna undersökning
finns det många olika aspekter att lyfta och det är
troligt att ni behöver återkomma till uppföljningen
flera gånger.
LÖSNINGSMODELLER
Observera eleverna under arbetet. Vilken förmåga
har eleverna av att uppfatta mönster och använda
talhopp? Hur redovisar de sina lösningar? Använder
de bilder och/eller matematiska symboler? Överför
de kunskaper från arbetet med en typ av föremål till

arbetet med en annan typ av föremål? Kan de skifta
metod beroende på hur de föremål som de ska räkna
är organiserade? Vi exemplifierar olika lösningsmodeller genom att utgå från fyra olika föremål:
Salladslandet: Salladslandet är organiserat i ett
”rutnät” med tänkta rader och kolumner. Det kan
uppfattas som tre rader med fyra i varje, men det
kan också ses som fyra rader med tre i varje utifrån
multiplikationens kommutativa egenskaper. Med
matematikens symbolspråk skulle vi skriva att 3 · 4 =
4 · 3. Samma salladsland kan av andra elever ses som
två grupper med sex i varje medan ytterligare andra
kanske ser det som sex stycken tvågrupper. Samtliga
dessa strategier kan du visa med hjälp av areamodellen. Rita ett rutnät som är 4 · 3 rutor, varje ruta
motsvarar här en salladsplanta. Genom att ringa in
de rutor som motsvarar hur eleverna ser antalet visas
strategierna samtidigt som eleverna ser att helheten är
samma.
Tomaterna: När vi tittar på tomaterna är det
istället troligt att eleverna ser att det är fem tomater
på varje planta och att två plantor har tio tomater.
Visa med femhopp på den öppna tallinjen.
Lökpåsarna: Här tas ytterligare ett steg i arbetet med att göra talhopp. Till skillnad från bilden av
tomaterna så kan eleverna här inte räkna de separata
föremålen, nu får de istället använda sig av talet fem.
På varje påse står det att den innehåller fem lökar.
Hur många lökar innehåller då sex påsar? Här kan
det finnas elever som har gjort femhopp, det kan
också finnas elever som grupperat talen och gjort
tiohopp eftersom de vet att två påsar innehåller tio
lökar. Det kan också finnas elever som gör en stegvis
uppräkning av varje femgrupp: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 etc. Dessa elever behöver bli säkra på att
använda talhopp och på att se talet som en enhet. Alla
dessa strategier kan visas på den öppna tallinjen.
Vedstapeln: Denna är kanske den mest komplexa
delen av uppgiften. Lösningsvarianterna är många,
dels kan eleverna räkna de vågräta raderna med fyra
vedträn i varje och göra fyrhopp, dels kan de räkna
de främre lodräta raderna med fem i varje och göra
femhopp. Här är det också möjligt att gruppera två
femgrupper och skapa en tiogrupp. Delar av vedstapeln är gömd. Hur har elevernas förståelse av hur
många vedträn som finns i den främre raden använts
till att räkna ut hur många som finns i den bakre?
Kan de föreställa sig de dolda föremålen?
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Mönster: Talföljder.

MÅL

Regel: Mönstret börjar på noll. Det är tiohopp.

s. 8-9

FAKTA

Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.

En talföljd är ett matematiskt mönster med tal.
Ibland är skillnaden mellan varje tal lika stor.
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Vilken regel följer det här mönstret?
Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.
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Ibland varierar skillnaden.
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Berätta om talföljden för varandra.
Skriv en regel som beskriver talföljden.

Talföljden följer alltid
en regel. Det gäller
att upptäcka den!
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Alla talföljder följer en regel.

8

Mönster: Talföljder.

Mönster: Talföljder.

MÅL
•

Mönster: Talföljder

BEGREPP
Talföljd, mönster, tal, skillnad, regel, talhopp

M INILEKTION

1, 2, 3, 4, 5

DIDAKTISKA TANKAR
Till detta uppslag finns flera minilektioner föreslagna. Dessa kan användas både i samband med detta
uppslag men också fristående och tillsammans med
efterföljande uppslag. Syftet med samtliga av de föreslagna minilektionerna är att arbeta med olika typer
av talföljder. Det finns olika typer av talföljder:
Aritmetiska talföljder är de talföljder där skillnaden
mellan talen är konstant. Aritmetiska talföljder kan
öka eller minska. I talföljden 0, 2, 4, 6, 8, 10 är
skillnaden mellan varje tal två. I talföljden 20, 15, 10,
5, 0 är skillnaden mellan varje tal fem.
Geometriska talföljder kallar vi de talföljder där
kvoten mellan två efterföljande tal är samma. I talföljden 1, 2, 4, 8, 16 är kvoten två, det betyder att om
du dividerar något av talen med det tal som står före
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är kvoten alltid två. Dubblering och halvering är två
exempel på geometriska talföljder.
Talföljder med varierande differens är de talföljder
där skillnaden mellan två efterföljande tal varierar
enligt ett bestämt mönster. I talföljden 1, 2, 4, 5, 7, 8,
10 varierar skillnaden genom att man varannan gång
adderar ett och varannan gång adderar två.
Andra talföljder är till exempel kvadrattal (1, 2, 4, 9,
16) och Fibonaccis talföljd där varje tal är summan av
de två föregående talen (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13).
I det här kapitlet kommer eleverna att arbeta
framför allt med aritmetiska talföljder och talföljder
med varierande differens. Tänk på att arbetet med talföljder inte är en isolerad aktivitet utan en grund för
förståelsen av en oerhört stor del av matematiken. Om
eleverna får hjälp att upptäcka mönster och identifiera vilken regel som styr ett mönster så har de goda
förutsättningar att använda sig av detta inom många
av matematikens områden. Inom aritmetiken är
mönster ständigt närvarande, dels genom de mönster
som finns i tabellerna i alla de fyra räknesätten, dels
genom de mönster som uppstår i vårt positionssystem
där vår tiobas skapar en regelbundenhet i talens
uppbyggnad. Förståelsen av denna grundläggande
princip är till stor hjälp vid många uträkningar i ett
utvidgat talområde. Inom algebran är mönster en
viktig del då eleverna arbetar med enklare matematiska likheter och mer komplicerade ekvationer. På

samma sätt använder vi oss av mönster då vi arbetar
med skala i form av förstoringar och förminskningar
eller då vi arbetar med geometriska objekts egenskaper.Vi använder oss i Mondo matematik av begreppet
”Hitta regeln”.Vi har valt detta uttryck för att signalera att eleverna ska söka efter det mönster som finns
i till exempel en talföljd. Tänk på att det i arbetet med
talföljder ofta är det som händer mellan två tal som
är det intressanta, det är så att säga där som regeln går
att hitta. Uppmuntra därför eleverna att fokusera på
vad som händer mellan två tal. För att visa på detta
använder vi oss den öppna tallinjen där vi med hjälp av
pilar markerar de talhopp som sker mellan varje tal på
tallinjen. Läs mer i den didaktiska kartan.
M2

P4

S3

ARBETSGÅNG
Inled med någon av de föreslagna minilektionerna.
Minilektion 3 – 5 fokuserar på det mönster som
uppstår vid jämna tiohopp och kan fungera som en
ingång till de mönster som eleverna kommer att
arbeta med på sidan 9. Efter minilektionen kan du
använda dig av faktarutan på sidan 8. Arbeta med
en av talföljderna i taget. Skriv upp de fyra första
talen i talföljden. Låt eleverna fundera på vad som
händer mellan varje tal.Vad händer mellan det första
och andra talet? Låt eleverna diskutera kort tillsammans med en kompis och be sedan någon eller
några elever förklara hur de tänker.Visa motsvarande
talhopp på en öppen tallinje.Vad händer mellan det
andra och det tredje talet? Fortsätt på motsvarande
sätt tills ni har fyllt i minst tio tal i talföljden. Be eleverna fundera på hur de skulle kunna förklara mönstret för någon annan. Koppla detta till begreppet regel.
Vilken regel följder mönstret?
Arbeta på samma sätt med resterade talföljder på
sidan 8.
På sidan 9 arbetar eleverna vidare med två mönster som bägge bygger på tiohopp men där olika
starttal gör att de ingående talen blir olika. Observera särskilt om eleverna uppfattar mönstret mellan
de olika talen där entalet hela tiden är oförändrat
medan tiotalssiffran ökar med ett. Notera skillnaden
mellan att eleverna ska berätta talföljden muntligt för
varandra och att de ska skriva en regel. Det första är
en informellare inledning som lägger grunden till en
mer formellt formulerad regel. Lyft fram olika exem-

pel på de regler som eleverna har formulerat på sidan
9. Jämför de olika formuleringarna.Vilka likheter
och skillnader finns? Vilka matematiska begrepp finns
med? Hur kan man skriva kort men ändå tydligt?
TÄNK PÅ

Det är stor skillnad på betydelsen av att be
en elev förklara hur de tänker när de ska ta
reda på vad som händer mellan två tal och att
be eleven säga vad som händer mellan de två
talen. Genom att efterfråga elevernas tankar
och uppmuntra olika strategier bjuds alla in i
diskussionen, om vi däremot bara efterfrågar
ett svar (i det här fallet hur stor skillnaden är)
så signalerar vi dels att det finns ett rätt svar,
dels blir färre elever aktiva. Efter att den första
eleven har gett ”svaret” är det inte intressant
för fler att bidra.

TIPS

Skapa en egen begreppsordbok där eleverna
samlar olika matematiska begrepp som de möter
i matematiken. Använd ett separat räknehäfte
för detta, gärna i A4-format så att det även
finns utrymme för att rita och klistra in bilder.
I samband med detta mål kan du låta eleverna
med egna ord förklara vad som menas med ett
mönster och vad en regel är. Ni kan även skapa
en gemensam begreppsordbok i klassrummet
där ni samlar matematiska begrepp. Detta är en
del av det språkutvecklande arbetssättet.

s. 8-9
Samling: Mönster i talföljder, begreppet regel
Minilektion: 1, 2, 3, 4, 5
Lärarfilm: NN
Elevfilm: NN
Aktivitet: Gör en egen begreppsordbok
Elevwebb: Visa vad du kan,

Mattekul
Arbetsblad: kopieringsunderlag
Hundrarutan, Tomma tallinjer,
Underlag för talmönster kop. 4-8
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Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.
+10
2

12

2

+10 +10 +10 +10

+10

22

12 22

+10 +10 +10

32 42 52 62 72 82 92
32 42 52 62 72 82 92 102

Skriv en regel som beskriver talföljden.

Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.
+10
5

5

+10 +10 +10 +10

+10
15

25

15 25

+10 +10 +10

35 45 55 65 75 85 95
35 45 55 65 75 85 95 105

Jämför talföljderna på den här sidan.
Vilka likheter kan ni se?
Vilka skillnader kan ni se?

5

0

10

5

10

+5

+5

+5

Mönster: Talföljder

Mönster, talföljd, regel, likhet, skillnad,
ökar, minskar

M INILEKTION

+5

+5

+5

s. 10-11

15 20 25 30 35 40 45
15 20 25 30 35 40 45 45

Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.

-5

0

-5

5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

−5

10 15 20 25 30 35 40 45
35 30 25 20 15 10 5 0

−5
50

50 45 40

Skriv en regel som beskriver talföljden.

Jämför talföljderna på sidan. Beskriv likheter och skillnader.
Hitta på en egen talföljd där talen ökar.
Hitta på en egen talföljd där talen minskar.

Mönster: Talföljder.

BEGREPP

3, 4, 5, 6

DIDAKTISKA TANKAR
Eleverna får på detta uppslag fortsätta arbetet med
talföljder. Samtliga talföljder på detta uppslag har
konstant skillnad och det finns likheter mellan
talföljderna men det finns också skillnader. På sidan
10 fortsätter arbetet med talföljder där differensen
mellan två efterföljande tal är tio. Det här är en så
grundläggande princip i vårt talsystem med tiobas
att du bör försäkra dig om att alla elever uppfattar
det mönster som uppstår då man adderar respektive
subtraherar med tio. Synliggör mönstret till exempel
med hjälp av tallinjen och hundrarutan. Här kan det
vara lämpligt att visa talhoppen både på den öppna
tallinjen och på en graderad tallinje från 1 till 100.
Utgå från de jämna tiotalen så att dessa är befästa,
54

0

+5

+5

Mönster: Talföljder.

MÅL
•

+5

Skriv en regel som beskriver talföljden.

Skriv en regel som beskriver talföljden.

10

Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.
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utveckla sedan genom att börja på olika starttal. På
sidan 11 är skillnaden mellan talen i bägge fallen fem,
men den första talföljden är ökande och den andra
minskande. Notera att vi då vi har en minskande talföljd noterar talen från höger till vänster på tallinjen
medan vi skriver talföljden från vänster till höger.Var
särskilt observant på att eleverna uppfattar detta och
låt dem resonera om varför. Berätta att det i matematikens värld finns vissa regler som är underförstådda.
En sådan regel är att tallinjen ska ha de mindre talen
till vänster och de större talen till höger, alternativt mindre tal neråt och större tal uppåt som på en
termometer eller i ett koordinatsystem.Vi brukar
säga att detta är matematiska konventioner, en slags
överenskommelse om hur man noterar eller visar
olika delar av matematiken. Jämför till exempel med
hur vi skriver positiva heltal utan andra symboler än
siffersymboler medan vi markerar negativa tal med
ett – framför talet eller hur vi i algebra inte skriver ut
multiplikationstecknet men alla andra räknesätt. Läs
mer om talföljder i den didaktiska kartan.
M2

P4

S3

ARBETSGÅNG
Inled med någon eller några av de föreslagna minilektionerna. Låt sedan eleverna arbeta i elevboken. På
uppslaget är det tre moment som hör samman med

varje mönster. Eleverna ska visa talföljden på tallinjen,
de ska skriva talen i talföljden och avslutningsvis ska
de skriva en regel som passar till talföljden. På varje
sida finns det dessutom en uppgift där eleverna ska
arbeta tillsammans. Dessa tillsammansuppgifter ska
eleverna dels diskutera muntligt, dels redovisa i sitt
räknehäfte. Om eleverna inte har arbetat med räknehäfte tidigare är det lämpligt att ni har en gemensam
genomgång av hur man använder häftet och ger tips
på hur man kan strukturera sitt arbete i detta. Läs mer
i TÄNK PÅ-rutan nedan. I den första tillsammansuppgiften ska eleverna diskutera likheter och skillnader mellan de två talföljderna på sidan. Lyft gärna de
likheter och skillnader eleverna hittar i en gemensam
diskussion och låt eleverna fundera på om de kan
skapa fler talföljder som har samma likheter och
skillnader som de bägge talföljder de just arbetat med.
På sidan 11 ska eleverna i den gemensamma uppgiften dels beskriva likheter och skillnader, dels hitta
på egna talföljder som ökar respektive minskar. Låt
eleverna visa dessa talföljder både med tal, på tallinjen
och genom att formulera en regel. Observera särskilt
om de visar den minskande talföljden från rätt håll
på tallinjen. Lyft detta i en gemensam diskussion. Låt
eleverna göra flera olika talföljder. Använd elevernas
egna talföljder som grund för arbetet i klassrummet
eller för en matematikläxa.
ATT ANVÄNDA RÄKNEHÄFTE
Fundera på hur du vill att eleverna ska använda sig
av sitt räknehäfte. Ett räknehäfte kan användas i flera
olika syften, ibland kan det fungera som elevernas
”kladdpapper” där de under arbetets gång kan skriva
ner olika steg, i andra fall används det för problemlösning eller som här för att redovisa vilka likheter och
skillnader som finns mellan olika mönster. Det kan
också användas för att samla andra aktiviteter som
görs på lösblad eller redovisa till exempel utomhus
aktiviteter. Bestäm om du vill att eleverna ska ha
ett eller flera räknehäften för dessa olika syften. Om
du vill att eleverna ska kunna limma in till exempel

arbetsblad är det lämpligt att det är ett häfte i A4format, annars kan ett mindre häfte fungera.Vilken
typ av uppgift det handlar om påverkar givetvis hur
häftet används men det är klokt att redan från början
visa eleverna hur de på ett enkelt och tydligt sätt kan
göra det lätt att använda räknehäftet och att hitta
tillbaka till uppgifter de arbetat med tidigare. Min
erfarenhet är att man bör skapa de goda vanorna
redan från början, alltså ska varje elev ha en egen
linjal och uppmuntras att använda den.Visa eleverna
hur de kan markera marginalen och hur de i denna
kan skriva vilken sida som uppgiften de arbetar med
kommer ifrån. De kan sedan också använda linjalen
för att med en rak linje markera var en uppgift slutar
och nästa börjar. Detta kan tyckas som en smula strikt
men faktum är att ju tydligare struktur eleverna får på
sina redovisningar, uträkningar och bilder desto lättare
är det för dem att lösa uppgifter och hitta mönster.
På samma sätt som vi i svenska lär dem att skriva på
raden, göra mellanrum mellan orden och sätta ut
skiljetecken bör vi lära dem att forma siffror, skriva i
rutor och ha en logisk ordning på sina redovisningar.
s. 10-11
Samling: Talföljder, ökande och minskande
Minilektion: 3, 4, 5, 6
Lärarfilm: NN
Elevfilm: NN
Aktivitet: Gör egna talföljder
Elevwebb: Visa vad du kan,

Mattekul
Arbetsblad: kopieringsunderlag

Hundrarutan, Tomma tallinjer,
Underlag för talmönster kop. 4-8
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Dra streck mellan de som hör ihop.
Samma regel kan höra ihop med flera mönster.

Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.

+1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2

0

1

0

3

1

4

3

9 10 12 13 15
4 6 7 9 10 12 13 15
6

7

Skriv en regel som beskriver talföljden.

Tänk på vad
som händer mellan
varje tal.

Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.
Fortsätt gärna i ditt räknehäfte.

0

1

0

3

1

6

3

+5

+4

+3

+1 +2

10

Mönster

0

Regel

1

3

s. 12-13
Talföljd

6

Skillnaden är tio.
Talen ökar.

1, 3, 5, 7…

4

10

20

30

Skillnaden är fem.
Talen minskar.

50, 45, 40, 35…

0

40

45

50

Skillnaden är två.
Talen ökar.

0, 1, 3, 4, 6…

35

Skillnaden varierar.
Varannan gång
ökar talet med ett
och varannan gång
ökar det med två.

2, 12, 22, 32…

+6
15

21

6 10 15 21

Skriv en regel som beskriver talföljden.
2

Titta på talföljden i uppgiften här ovanför. Hur långt är det andra
hoppet? Hur långt kommer det åttonde hoppet att vara? Hur långt
kommer det tionde hoppet att vara? Skriv en regel för talföljden.

12

5

32

7

0, 10, 20, 30…

Mönster: Talföljder.

Mönster: Talföljder

Mönster, regel, talföljd, skillnad, ökar,
minskar, varierar

M INILEKTION

13

tiken är att lära känna dess olika uttrycksformer och
att kunna växla mellan dessa. I arbetet med mönster
så har eleverna här fått möta mönster som visas på
tallinje, med talföljder i form av siffersymboler och
i regler formulerade med ord. Läs mer i den didaktiska kartan.

BEGREPP

7, 8, 9

DIDAKTISKA TANKAR
I vårt arbete med att bygga upp elevernas förståelse
av talföljder har vi nu kommit till talföljder med
varierande skillnad. Talföljderna på uppslaget varierar
på två olika sätt. Det finns talföljder där skillnaden
mellan talen varierar sig i ett upprepande mönster.
Den första uppgiften på sidan 12 är en sådan talföljd.
Varannan gång ökar talet med ett och varannan gång
ökar talet med två, detta upprepar sig i oändlighet. I
den andra talföljden är det olika skillnad mellan varje
tal. I denna talföljd blir skillnaden hela tiden ett mer
än mellan de föregående talen. Det första talhoppet
är ett, det andra är två, det tredje är tre och så vidare.
Den ökande skillnaden gör att talen snabbt kommer
upp i ett högre talområde. En viktig del av matema56

3

22

Mönster: Talföljder.

MÅL
•

1

12
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M2

S3

ARBETSGÅNG
På uppslaget fortsätter eleverna att arbeta med tal
följder både enskilt och gemensamt. Inled med någon
eller några av de minilektioner som handlar om
talföljder med varierande skillnad. Låt sedan eleverna
arbeta med sidan 12 och göra tillsammansuppgiften.
Samla sedan eleverna till en gemensam diskussion.
Utmana eleverna att tillsammans fortsätta den första
talföljden så långt som möjligt. Hur långt tror de att
klassen klarar? Säkert kommer de att kunna komma
minst till talet hundra. Stanna då och be eleverna
fundera över om det finns något slut på talföljden.
Svaret är att det gör det inte, talföljden skulle kunna
fortsätta i alla oändlighet och talen skulle bara bli
större och större. Även om ni satt och skrev fortsättningen på talföljden dygn efter dygn skulle ni aldrig
kunna nå fram till slutet av den! Tanken svindlar!
Detta är en av matematikens tjusningar. Låt eleverna
få upptäcka detta och känna att de även om de inte

kan förstå det till fullo snuddar vid en större förståelse
av matematikens väsen. Även den andra talföljden
lämpar sig väl som utmaning för eleverna. Eftersom
skillnaden hela tiden ökar så blir det snabbt höga
tal att hantera. Låt de elever som behöver en extra
ut_maning fortsätta talföljden så långt de kan utan
hjälpmedel. Hur långt klarar de? Du kan även låta
alla elever fortsätta den så långt de kan med hjälp av
digitala hjälpmedel, till exempel miniräknare. Jämför
era talföljder. Får ni samma tal? Här är det ett bra
tillfälle att lyfta fram resonemang om rimlighet och
vikten av att fundera på om det som miniräknaren
visar stämmer samt hur viktigt det är att slå rätt
på miniräknaren oavsett om det är en traditionell
miniräknare eller en som är inbyggd i mobil eller
annat digitalt verktyg. Ett litet feltryck kan ge stora
fel, varken miniräknare eller datorer är särskilt smarta,
de gör bara det som vi säger åt dem. Innan eleverna
arbetar vidare med sidan 13 kan ni med fördel göra
minilektion 9 tillsammans om ni inte redan har gjort
det. Denna minilektion handlar om att hitta regeln.
Uppslaget fortsätter sedan med en övning där eleverna får träna sig i att para ihop mönster på tallinjen
med en regel formulerad med ord och en talföljd.
Detta är ett exempel på hur eleverna kan öva sig i att
växla mellan matematikens olika uttrycksformer. Alla
dessa tre uttrycksformer är olika sätt att visa samma
mönster. Notera att en av reglerna här passar till
två olika talföljder. Hur skulle man kunna precisera
regeln om man vill att den enbart ska kunna passa till
en specifik talföljd? I detta fall skulle man kunna göra
det genom att ange starttalet, alltså vilket som är det
första talet i talföljden.

kunskaper vilket i sig ger en viss snabbhet men det
är stor skillnad på detta och att vara snabb i andra
typer av uppgifter. Detta innebär oftare att eleverna
slarvar eller inte utnyttjar sin maximala kunskapsnivå. När det till exempel gäller arbetet med mönster
kan och bör vi ställa olika krav på hur eleverna visar
sina talföljder, vilket talområde de väljer för egna
talföljder och hur de formulerar sina regler utifrån
vilken kunskapsnivå de befinner sig på. Precis som
vi i svenskundervisningen har olika förväntningar på
stavning, textmängd och variation i ordförråd beroende på hur långt eleven har kommit så kan vi ha
det i matematik. Fundera på hur du som lärare kan
utnyttja befintliga uppgifter till att utmana elever
och hur du kan använda dig av andra resurser som
till exempel elevwebbar eller extramaterial i form av
kopieringsunderlag.
s. 12-13
Samling: varierande talföljder, begreppen

skillnad, ökar, minskar, varierar
Minilektion: 7, 8, 9
Lärarfilm: NN
Elevfilm: NN
Elevwebb: Visa vad du kan, Mattekul
Arbetsblad: Hundrarutan, Tomma
tallinjer, underlag för talmönster kop. 4-8

ATT INDIVIDUALISERA
För att eleverna ska få största möjliga utbyte av
matematiklektionerna är de gemensamma genomgångarna och diskussionerna ytterst viktiga. Detta
gäller alla elever oavsett kunskapsnivå. För att skapa
förutsättningar för detta är det viktigt att vi håller
samman klassen i betydelsen att alla arbetar med
samma område, inom detta kan och bör uppgifterna
sedan anpassas efter den enskilda eleven.Vi bör eftersträva efter att lektionerna både börjar och avslutas
gemensamt. En viktig del i detta är att motverka
att eleverna stressar sig igenom arbetet eller att vara
”snabb” i matematik blir liktydigt med att vara duktig
i matematik.Visst vill vi att eleverna ska automatisera
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Fortsätt talföljden. Titta på vad som händer mellan talen.

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20

4

8

12

16 20 24 28 32 36 40

10

20

30

40 50 60 70 80 90 100

5

10

15

20 25 30 35 40 45 50

Lös talgåtorna. Visa på tallinjen. Skriv svaret.

s. 14-15

Jag började på noll och hoppade två tiohopp. Vilket tal har jag kommit till?

20

10

0

Jag började på noll och hoppade fem tvåhopp. Vilket tal har jag kommit till?
0

2

4

6

8

10

10

Jag började på noll och hoppade två femhopp. Vilket tal har jag kommit till?
Skriv talföljder som passar till reglerna.
Regel: Talen ökar med två.
Regel: Talen minskar med tre.

Öva på att göra talhopp muntligt utan att titta i boken.
Öva flera gånger tills ni känner er säkra.
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Jag började på noll och hoppade fyra femhopp. Vilket tal har jag kommit till?
0
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Skriv en egen talgåta.
tvåhopp

2

fyrhopp

4

femhopp

5

tiohopp

14

4
8

6

8

10 12 14 16 18 20

12 16 20 24 28 32 36 40

10 15 20 25 30 35 40 45 50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mönster: Talföljder.

Mönster: Talföljder.

MÅL
•

Mönster: Talföljder

BEGREPP
Talföljd, regel, ökar, minskar, talhopp, talgåta

M INILEKTION

10, 11

DIDAKTISKA TANKAR
I detta kapitel inleds arbetet med multiplikation, ett
räknesätt som ofta kopplas ofta samman med talhopp.
En multiplikationstabell är i sig en aritmetisk talföljd.
Avståndet mellan två efterföljande tal är konstant.
Flera av dessa talhopp är eleverna bekanta med sedan
tidigare och några av dem är kanske redan befästa. De
talhopp som ofta befästs relativt tidigt är tvåhoppen
(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) och tiohoppen (10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). Även femhoppen
brukar befästas relativt tidigt. Observera att det är
stora skillnader i elevernas förståelse av dessa tal
följder. För vissa elever är det fortfarande en talramsa
som de lärt sig utan förståelse för talens egenskaper
eller sammanhang, andra är helt medvetna om de
konstanta talhoppen medan ytterligare andra utan
svårighet kan koppla de ingående talen till motsva58
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rande multiplikationer. Tänk på att hela denna spännvidd av förståelse finns i de flesta klassrum i årskurs
två. För att du ska kunna bemöta elevernas kunskaper
på bästa sätt och hjälpa dem vidare i sin kunskapsutveckling är det viktigt att de får förklara hur de
tänker och inte bara rabbla det som en ramsa. Att
känna igen talen som hör samman med ett givet talhopp, till exempel femhopp är ett stöd i inlärningen
av multiplikationstabellerna. Samtidigt är det viktigt
att inlärningen även bygger på förståelse av multiplikationsbegreppet. Målet är automatiserade kunskaper
men forskning visar att de elever som lärt sig tabeller
genom förståelse på sikt har mer bestående kunskaper än de som lärt sig tabellerna utan motsvarande
förståelse.Vårt mål i Mondo är att via genomgångar,
minilektioner och genom uppbyggnaden av undersökningar, aktiviteter och färdighetsträning hjälpa
eleverna till automatisering byggd på kunskap.
ARBETSGÅNG
Uppslaget bygger på arbete med talföljder där
skillnaden är konstant. Alla talföljder sammanfaller
med de tal som ingår i några av de första multiplikationstabellerna som eleverna möter, nämligen tvåans,
fyrans, femmans och tians multiplikationstabeller.Vi
använder inte begreppet multiplikationstabeller än i
boken men det kan gärna du göra. Multiplikation är
ofta ett efterlängtat inslag i matematikundervisningen

och tänk att eleverna redan har kommit en bra bit på
vägen mot detta! Den föreslagna minilektion 10 lyfter just kopplingen till multiplikation, i detta fall med
två och fyra. Dessa tabeller kopplas till elevernas kunskaper om dubbelt (multiplikation med två) och dubbelt igen (multiplikation med fyra). Låt eleverna först
arbeta på egen hand med uppgifterna på sidan 14,
gör sedan gärna minilektionen tillsammans. Notera att
tillsammansuppgiften mitt på sidan utmanar eleverna
genom att presentera två olika regler, en ökande och
en minskande, bägge med angivna starttal. Bestäm
hur många tal talföljden minst ska innehålla. Här kan
du anpassa uppgiften efter elevernas kunskapsnivå. Du
kan även anpassa svårighetsnivån till exempel genom
att ange vilket tal talföljden ska sluta på. Minilektion
11 handlar om talgåtor och passar alltså bra tillsammans med sidan 15. Denna sida handlar om talgåtor
där samtliga uppgifter även går att koppla till de
konstanta talhoppen och till multiplikationstabellerna
om du så önskar. Bestäm om du vill styra elevernas
egna talgåtor till att handla om jämna talhopp motsvarande de ni just arbetet med eller om de ska få
friare ramar att arbeta inom.
TRÄNA TABELLER MED MINIRÄKNAREN
Ett digitalt verktyg är miniräknare. Denna kan vara
en traditionell skolminiräknare eller en inbyggd
kalkylator i en mobiltelefon, surfplatta eller dator. De
flesta av dessa miniräknare går att på ett enkelt sätt
använda för tabellträning genom att man ger miniräknaren instruktioner som får den att göra jämna
talhopp. Om jag till exempel vill träna på femhopp
skriver jag 5 + = på miniräknaren. Miniräknaren
visar då talet fem. Jag kan nu fortsätta att göra femhopp genom att enbart trycka på likhetstecknet. För
varje gång jag trycker på detta ökar summan med
fem. Uppmana eleverna att tänka eller säga nästa tal
innan de trycker fram det. Eleverna trycker alltså
5 + = = = = ….
Notera att det kan skilja i handhavandet beroende
på vilket digitalt verktyg man använder, på många
mobiltelefoner och plattor behöver man istället
trycka 5 + 5 = = =. Fördelen med den första
varianten som de flesta traditionella miniräknare har
är att det kan användas med en tydligare koppling
till tabellträning. Låt eleverna arbeta i par och säga
hur ställa frågor till varandra utifrån en specifik tabell.
Börja till exempel med tians multiplikationstabell.

Den första eleven frågar: hur mycket är fyra gånger
tio? Den andra eleven svarar och därefter kontrollerar
de gemensamt genom att trycka lika många gånger
på likhetstecknet som talet de skulle multiplicera tio
med: 10 + = = = = . Eleverna byter därefter roller
och upprepar detta flera gånger med andra tal från
samma tabell.
TÄNK PÅ

Det är i den gemensamma diskussionen som
du som lärare har möjlighet att lyfta elevernas
olika strategier och att visa på mönster och
strategier samt koppla de uttrycksformer som
eleverna använt till mer formella metoder
och matematikens symbolspråk. Det är därför
viktigt att låta detta moment ta tid och att ha
med det i planeringen av lektionen. Om du
märker att undersökningen med efterföljande
diskussion behöver ta mer tid i anspråk än du
ursprungligen hade avsett så låt den göra det.
Matematikundervisning handlar inte om att
hinna med ett visst antal sidor eller uppgifter,
matematikundervisning handlar om att hjälpa
eleverna att utveckla förståelse och att befästa
begrepp och metoder.
s. 14-15
Samling: Jämna talhopp
Minilektion: 10, 11
Lärarfilm: NN
Elevfilm: NN
Elevwebb: Visa vad du kan , Mattekul
Arbetsblad: Hundrarutan, Tomma tallinjer,
Underlag för talmönster kop. 4-8
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Fortsätt talföljden.

s. 16-17

Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.
0

9
12
9 12 15 18

3

0

3

6

6

0

15

18

Skriv en regel som beskriver talföljden.
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Vilket mönster ser du i talföljderna?
Fortsätt mönstret. Skriv färdigt talföljden.
UTMANING
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Skriv en regel som beskriver talföljden.
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Diagnos och självbedömning av målet Mönster: Talföljder.

MÅL
•

Mönster: Talföljder

OM MINIKOLLEN
Vi har valt att lägga in ett moment som vi kallar för
en minikoll efter varje enskilt mål i kapitlet. Minikollen 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, men
också av kunskaperna på gruppnivå. Ni kan även
genomföra minikollen gemensamt så att eleverna får
hjälp med att läsa uppgifterna och förstår strukturen. Den sista uppgiften i varje minikoll ska skrivas i
60
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Fortsätt talföljden. Titta på vad som händer mellan talen.

Skriv en egen talföljd och vilken regel den följer.
Skriv de tio första talen i talföljden.
säker

Fortsätt talföljden. Titta på vad som händer mellan talen.
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Skriv regler för talföljderna.
Skriv egna talföljder i ditt räknehäfte.

Mönster: Talföljder.

17

räknehäftet. Syftet med att använda räknehäftet återkommande 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 inklusive 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 diskuterar lösningarna gemensamt under själva genomförandet. Det gemensamma består istället av att ni till
exempel läser uppgifterna gemensamt. Efter minikollen 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 utmaningarna. Repetitionen är uppföljning på basnivå, det

vill 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 kapitlet. På utmaningen kan även nya talområden
eller begrepp presenteras. Givetvis kan samma elev
arbeta med bägge dessa delar. En grundregel som jag
själv använt mig av som lärare när jag arbetat med
dessa sidor med mina elever är att det jag kryssar för
ska eleven göra, medan alla givetvis får göra det jag
inte kryssat för. Min upplevelse är att många elever
gärna ger sig på att arbeta även med utmaningen även
om jag inte kryssat för denna. 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 Mondo elevwebb
och i kopieringsunderlag.
REPETITION OCH UTMANING
Extra träning inför repetition och utmaning
För de elever som ännu inte har uppnått säkerhet i
att arbeta med talföljder kan du använda hundrarutan
som stöd gärna kombinerat med en tom tallinje.
Dessa finns som kopieringsunderlag 54 och 55.
Kopiera helst upp flera så att eleverna kan fylla i varje
talföljd. Ge dem påbörjade talföljder med jämna
talhopp. Skriv ut de tre eller fyra första talen i talföljden och be dem markera dessa tal i hundrarutan
till exempel genom att färglägga de aktuella talen. Be
dem titta på hur många steg ni flyttar er framåt
mellan varje tal och sedan fortsätta att göra lika stora
talhopp framåt och markera de tal som sedan ska fyllas i. Låt dem också fortsätta skriva talföljden och visa
den på tallinjen. Tänk på att du kan bestämma inom
vilket talområde eleverna ska arbeta genom att
enbart ge dem en del av hundrarutan. Fokusera på de
jämna talhoppen.

Repetition
Repetitionsdelen inleder med att repetera talföljden
med jämna tiotal, därefter kommer ännu en talföljd
med tiohopp. Denna gång startar talföljden på 3.Var
observant på att eleverna ser det mönster som uppstår
vid addition med tio och låt dem formulera detta
muntligt eller skriftligt.

Utmaning
Tanken med utmaningsuppgifterna är att eleverna
ska få en extra utmaning och möta uppgifter som
är på en högre nivå än uppgifterna i grundkapitlet.
I utmaningen får eleverna därför arbeta med talföljder där skillnaden mellan talen varierar, dessutom
är det så att talföljden i vartannat steg ökar och i
vartannat steg minskar. Här är det kanske extra
viktigt att eleverna fokuserar på vad som händer
mellan talen för att kunna identifiera mönstret.
Uppmana dem att ovanför talföljden skriva vad som
händer i varje steg. I utmaningen ingår det även
att formulera regler för de bägge talföljderna och
att skriva egna talföljder. Tänk på att en regel kan
formuleras på många olika sätt. Det kan vara enkla
formuleringar med ett vardagsnära språk men det kan
också vara mer generella formuleringar där eleverna
använder matematikens symbolspråk. Här är det
viktigt att vi förväntar oss att eleverna utmanar sig
själva och gör en så utvecklad regel som de kan.
TÄNK PÅ

I samband med att ni arbetar med detta uppslag är det värdefullt att återkoppla till startsidan i temats början och hur målet presenterades där.Vad känner eleverna att de har
lärt sig? Hur ska ni gå vidare? Använd gärna
tips från avsnittet om formativ bedömning i
klassrummet som finns på sidorna 9–16 här i
lärarhandledningen. 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 repetera någon eller några av minilektionerna, om
ni behöver göra fler praktiska aktiviteter som
handlar om antal och så vidare.
I Mondowebben finns det fler
övningar att använda som
färdighetsträning av
momentet.
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