
Findus bollar - handledning
Material: Tre bollar, ett par stövlar (ev. ytterligare material för pararbetet)

Gemensamt arbete
Katten Findus tänker busa med Pettson. Han ska gömma sina bollar i Pettsons stövlar (ta
fram 3 bollar och Pettsons stövlar). Hur många bollar har Findus? Hur många stövlar har
Pettson? (Observera om det finns någon elev som inte subitiserar, dvs uppfattar antalet i en
blink, utan räknar fram antalet.) Han funderar på om han ska gömma bollarna i den ena eller 
i båda stövlarna?

Låt eleverna beskriva med ord hur Findus kan göra. Undersök praktiskt. Se till att alla möj-
ligheter kommer med och att olika elever kommer till tals. Dokumentera lösningarna gemen-
samt, med bilder på bollar och stövlar.

Använd dokumentationen som underlag för fortsatta samtal. Ställ frågor som: ”Hur många
bollar har Findus kvar att gömma när han lagt 1, 2, 3 bollar i Pettsons stövlar?

Pararbete
Eleverna arbetar sedan i par, med ett annat antal inom de första tio talen, t ex 5. De delar
upp detta på motsvarande sätt och dokumenterar med enkla bilder.
Hur många olika kombinationer blev det? Hur blir det med sex loppor? Med sju? Ställ hypo-
tes och pröva om den stämmer. Diskutera hur många kombinationer det kan bli för talen
1 till 10. Kan man veta det utan att först undersöka?

Om man vill gå vidare:
I ett senare skede införs skriftliga sifferuttryck. Fråga eleverna hur man skriver ”ingenting” 
med siffror – dvs lyft fram nollans betydelse. Fråga eleverna hur man skriver det som munt-
ligt uttrycks och (fyra röda och en gul ). Arbeta fram sifferuttrycken tillsammans, med stöd i 
det laborativa materialet/dokumentationen.

5 + 0  4 + 1  3 + 2  2 + 3  1+ 4  0 + 5

Är 5 + 0 och 0 + 5 lika många? Senare lyfts innebörden i den kommutativa lagen fram, 5 + 0 
= 0 + 5. Låt eleverna hitta på enkla räknehändelser för de olika uttrycken.

Ställ också frågor som synliggör sambandet till öppna utsagor och till subtraktion. 
5 =2 + _ 5 = 4 + _ 5 = 5 + _ 5 – 2 = 3 5 – 4 = 1 5 – 5 = 0



Elever med god förståelse för talfakta inom de tio första talen, kan utmanas i ett större talom-
råde, hela tiotal/hundratal. Det är lättare att generalisera till hela tio-, hundra-, tusental osv än 
till ”tontalen” och det är därför lämpligt att först arbeta med dem, t ex uppdelning av talet 70 
i hela tior eller talet 900 i hundringar. 
De muntliga språkliga uttrycken för ”ton-talen” är en barriär att ta sig förbi och kan därför 
komma senare. 

I denna övning skall eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 
samtala om, argumentera och redogöra …• 
formulera och lösa problem • 

Det centrala innehåll som behandlas i denna uppgift är bl.a.:
• naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp


