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Problemlösning och Lgr11 
Genomgående i det centrala innehållet i matematik i Lgr11 hittar man problemlösning där 
Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer ingår. Rita - Räkna är ett 
material som tränar en praktisk och effektiv strategi, den att rita sig fram till lösningen. 
Serien består av 84 räknekort som är uppdelade på sju temaområden:  
Familjen, Hösten, Vintern, Våren, Sommaren, Julen och Påsken.
Varje temaområde har en unik färg på kortets ram för att lätt kunna hittas i lådan. Korten 
är dessutom numrerade från 1 till 12 inom varje temaområde. 
Det finns tolv kort inom varje temaområde och dessa kort är uppdelade i tre grupper:
Kort 1–4 behandlar talområdet 0–10. Gul färg i cirkeln.
Kort 5–8 behandlar talområdet 0–20. Blå färg i cirkeln.
Kort 9–12 behandlar talområdet 0–100. Lila färg i cirkeln.
Facit till alla uppgifter finns på separata kort.
Det är ej tillåtet att kopiera korten.
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Några pedagogiska tips:
Alla uppgifter går att illustrera, vilket t.ex. kan göras i ett olinjerat häfte. Uppgifterna kan 
utföras individuellt såväl som i par eller grupp. 
Det är lämpligt att börja med temaområdet ”Familjen”. Eleverna kan börja använda korten 
så snart de kan läsa enkel text.
Man bör ha några gemensamma genomgångar med liknande uppgifter. Man visar då elev-
erna hur man kan rita på ett enkelt och strukturerat sätt. Påpeka att det är räkningen som 
är det primära – inte bilden! När de ska rita personer så räcker det med t.ex. ett huvud eller 
en streckfigur. En del elever kan annars fördjupa sig i att göra vackra bilder och andra kan 
uppleva svårigheter med att teckna. 
Det är viktigt att eleverna förstår de matematiska begreppen och förstår och kan läsa en del 
svåra ord. Gå själv igenom det temaområde som ska behandlas för att se vad som ska tas 
upp gemensamt.
Låt eleverna skriva endast svar till uppgifterna och ha inga krav på skriftliga uträkningar.
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Några exempel på strategier:
• Om det är en uppgift med höga tal, så bör talen grupperas i fem- eller tiogrupper för att 

få struktur på bilderna.
• När man ska räkna med pengar bör de rita både sedlar och mynt och växla vid behov.
• Vid uppgifter med tid så ritar barnen en urtavla och sätter först ut siffrorna 3, 6, 9 och 

12. Sedan sätter de ut övriga siffror.

Låt barnen emellanåt få ta del av varandras sätt att lösa uppgifterna!
Låt korten inspirera barnen till att göra egna uppgifter!
Låt barnen få utveckla sin kreativitet och sitt matematiska tänkande!

Lycka till med Rita-Räkna!

Ulla Österbrand
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3

Mamma gräddar 10 pannkakor.
Ida äter 2 pannkakor.
Elin äter 3 pannkakor.
Jens äter resten.

Hur många pannkakor äter Jens?

Familjen
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3

En regnig dag har 5 barn i
Jens klass gummistövlar.

Hur många stövlar står då
utanför klassrummet?

Hösten
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8

Det växer 3 tomatplantor i trädgården.
Pappa plockar in alla tomaterna innan frosten 
kommer. Det växer 6 tomater på varje planta.

Hur många tomater plockar han?

Hösten
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9

15 barn på Elins fritids åker till
ishallen för att åka skridskor.
Varje barn betalar 5 kronor i inträde.

Hur mycket betalar de tillsammans?

Vintern
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Elin metar krabbor. Hon har 9 krabbor i en hink.
Hinken välter och 3 krabbor kryper bort.

Hur många krabbor är kvar i hinken?

Sommaren

3
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Elin och Jens går i seglarskola från måndag
till och med fredag. De är i seglarskolan
från klockan 9 till klockan 15 varje dag.

Hur många timmar är de i seglarskolan
den veckan?

Sommaren

12


