
Positionssystemet 1:1 

Vad bedöms? Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3  Nivå 4 

Ramsräkning 
 
Förmågan att använda 
matematiska 
uttrycksformer. 

Du kan ramsräkna 
framlänges och 
baklänges till 20. 

Du kan ramsräkna till 
120 och du kan hoppa 
2-, 5- och 10-skutt.  

Du kan ramsräkna till 
1000 i sekvenser och 
du kan hoppa 2-, 5-, 
10- och 3-skutt i 
talområdet 1-100. 
 

Du kan ramsräkna till 
1120 i sekvenser och 
du kan hoppa 2-, 3-, 
4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- 
och 10-skutt i 
talområdet 1-100. 
 

Så här tränar jag för 
att nå målen: 

Ramsräkna framlänges 
och baklänges till 20. 
Börja räkna från ett 
givet tal t ex 8 (9, 
10, 11 osv) 

Se bloggen 
 

□ Skutten tränas i 
gemensamma 
samlingar 

□  
 

 
 
 
 
 
 

 

  



 

  

Positionssystemet 1:2 

Vad bedöms? Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3  Nivå 4 

Bygga och läsa tal med 
hjälp av ental, tiotal, 
hundratal och tusental. 
 
Förmågan att använda 
matematiska uttrycksformer 
och begrepp. 

Du kan bygga och läsa 
talen i talområdet 1-19. 

Du kan bygga och läsa 
talen i talområdet 1-
100 

Du kan bygga och läsa 
talen i talområdet 1-
1000. 

Du kan bygga och läsa 
talen i talområdet 1-
10000 utan färgkodning 
och även när talen står 
skrivna med bokstäver. 
 

Så här tränar jag för 
att nå målen: 

□ Bygga tal ask 1, B:6 
 

□ Bygga tal ask 2, B:6 
□ Bygga tal ask 3, B:6 
□ Bygga tal ask 4, B:6 
□ (Bygga tal ask 8, 

B:6) 
 

□ Bygga tal ask 5, B:6 
□ Bygga tal ask 6, B:6 
□ Bygga tal ask 7, B:6 
□ Bygga tal ask 8, B:6 
□ Bygga tal ask 9, B:6 
 

□ Bygga tal ask 10, B:6 
□ Bygga tal ask 11, B:6 
□ Bygga tal ask 12, B:6 
□ Bygga tal ask 13, B:6 
 



 

Positionssystemet 1:3 

Vad bedöms? Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3  Nivå 4 

Talraden, talens 
grannar 
 
Förmågan att använda 
matematiska uttrycksformer 
och begrepp. 

Du är säker på 
talraden och talens 
grannar i talområdet 
1-20. 

Du är säker på 
talraden och talens 
grannar i talområdet 
1-100. (Se även matris 
talen 1-100) 
 

Du är säker på 
talraden och talens 
grannar i talområdet 
1-1000. 

Du är säker på 
talraden och talens 
grannar i talområdet 
1-10000. 

Så här tränar jag för 
att nå målen: 

□ Seguinbräda 11-19, 

C:2 

□ Talen 1-19 på tomma 

remsor, C:2 

□ Talradsstencil 
 

□ Seguinbräda 10-90, 

C:3 

□ Talradsremsor, C:3 

□ Uppgifter till 

hundrabrädet, C:5 

□ Uppgifter till 

hundrabrädet, iPad 

□ Hundrakedjan, C:7 

□ Hundrarullen, C:7 

□ Talradsstencil 

 

□ Talradsremsor, C:3 

□ Tusenkedjan, C:7 

□ Tusenrullen, C:7 

□ Talradsstencil 
 

□ Talradsstencil 

 


