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Pinnar!

mål:
Förmåga att använda matematik och pröva olika  
lösningar med hjälp av naturmaterial. 

Förberedelser:
Alla barn älskar pinnar och det kan vi göra något  
roligt av! 
Be alla barn hämta varsin pinne. Lägg alla pinnar på 
marken en bit ifrån varandra.

Hur gör du?
Be barnen rangordna dem i storleksordning utan att 
flytta på dem.  Kontrollmät sedan genom att lägga alla 
pinnar i storleksordning. Pinnarna kan också sorteras 
efter tjocklek och utseende.   
Avsluta med kims-pinnlek. Dvs ett eller flera barn 
blundar, ett annat tar bort en eller två pinnar eller flyttar 
dem. De blundande barnen får sedan tala om vilka 
pinnar som försvunnit eller flyttats.  

Det här behöver du: 

• Pinnar

”VAD SÄGER LÄROPLANEN?
Lpfö18: 
Förmåga att använda matematik för att undersöka, 
reflektera över och pröva olika lösningar av egna och 
andras problemställningar:
Geometri
• Geometri med pinnar. Be barnen skapa olika geometriska 

figurer med hjälp av pinnar. 

Lg11: 
Mål för förskoleklass:
Matematik
• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan använ-

das för att ange antal och ordning. Del av helhet och del 
av antal.

fortsättning...
Går det att göra en cirkel? 
Plocka pinnar, dela in barnen i par. Låt barnen gissa 
hur många pinnar de hinner hämta på en minut. När 
minuten har gått, utvärdera värdet.  
Hämtade vi fler eller färre pinnar? 
Lägg alla pinnar i en hög och räkna ihop resultatet.



Det här behöver du: 

• Pinnar
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Venndiagram med 
rockringar!

mål:
Tillsammans med rockringar illustreras ett venndiagram 
som används för att visa på det matematiska eller logis-
ka sambandet mellan klasser eller mängder.

Förberedelser:
Lägg ut rockringarna likt ett Venndiagram. Se förklaring: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Venndiagram 

och lägg ett djur i varje ring.

Hur gör du?
Nu gäller det att först komma på fakta om djuren.  
Be eleverna dela med sig om allt de kan om respektive 
djur, tex vad de äter och hur de ser ut. Sätt lapparna i 
respektive ring och de som stämmer med djuren, 
hamnar i mitten. Nu kan ni passa på att räkna hur  
många fakta respektive djur fick. Vilken fick flest osv. 
Samt hur många fakta om stämde in på djuren.  

Det här behöver du: 

• 2 st rockringar
• En påse
• Leksaksdjur
• Post-it lappar
• Penna

fortsättning...
Detta går såklart att applicera på vilken ”fakta som 
helst” tex jämför världsreligioner, kända personer, 
sport, frukt och mycket annat!
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Robotleken!

mål:
Att förstå skillnaden mellan en robot och en program-
merare.

Förberedelser:
Dela in eleverna två och två. En robot och en program-
merare. Roboten står med ryggen emot programmer-
aren. Nu gäller det för programmeraren att syra robo-
ten rätt. Det kan tex vara från ett träd till ett annat, en 
viss slinga eller över en äng. Om det står hinder i vägen 
blir det bara klurigare.

Hur gör du?
Hur styr jag roboten i mål?  
En klapp i ryggen betyder framåt, en klapp på vänster 
axel betyder sväng 90% till vänster osv. För att 
starta roboten = en klapp på huvudet. Viktigt är 
att om det blir fel ”kod” måste roboten programmeras 
om, detta gör man genom att stryka handen över 
ryggen.  

Välj om ni ska göra hela sekvensen på engång, alltså 
alla klappar och svängar med en gång eller om ni 
måste pausa emellan.  
Ålder på barnen brukar spela in här.

Det här behöver du: 

• Elever/barn

”VAD SÄGER LÄROPLANEN?
Lg11: 
Matematik
• Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, 

beskrivas och följas som grund för programmering.  
Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.  

fortsättning...
Det går också bra att hitta på egna hopp och  
kryp-kommandon. Det brukar vara uppskattat bland 
de yngre barnen. 

Äldre elever brukar först tycka att det är lite ”pinigt” 
att ta på varandra, men tillslut brukar detta bli en 
favoritlek!  
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Jag tänker på 
en grej!

mål:
Öva på begrepp, berättarteknik och att beskriva 
föremål.  

Förberedelser:
Leta upp naturmaterial eller ta med saker/bilder på 
saker i en påse.  

Hur gör du?
Sätt eleverna rygg mot rygg så att de inte ser varandra 
eller föremålet.  
Uppmuntra äldre barn/elever att börja med att beskriva 
föremålets funktion. 

Det här behöver du: 

• Naturmaterial (sten/pinne 
eller liknande)

• Påse
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Mät-teknik!

mål:
Visst är det roligare att mäta utomhus? 
Tabeller är roligare att göra då mätverktygen inte  
behöver vara en linjal.

Förberedelser:
Dela in klassen i grupper om 3. Låt varje grupp ha  
samma uppsättning mätverktyg om det är möjligt. 
Leta reda på 4 olika mätverktyg som tex kan vara ett 
snöre (av bestämd längd), en penna, en sten, ett blad, 
(bör vara ungefär samma storlek) eller ett riskorn.  

Hur gör du?
Bestäm vad som ska mätas och rita upp en tabell.  
Se exempel:

Det här behöver du: 

• Mät-material (ex en penna, 
en sten, ett blad osv)

• Papper
• Penna

fortsättning...
Vad kan man mäta?  
• Omkrets på en gren
• En stor sten 
• Längden på en växt 
• Omkretsen på ett träd 
• Längden på en gren 
• Sträckan mellan A och B
• Längden på läraren/pedagogen

Objekt mått Måttverktyg

Omkrets gren
Höjd på stora stenen

Fröken

3 riskorn
5 blad

12 panna

”VAD SÄGER LÄROPLANEN?
Lgr11: 
Matematik åk 1-3:
Algebra
• Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts 

läge i rummet.
• Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur 

symmetri kan konstrueras.  

Matematik åk 4-6:
Algebra
• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur 

symmetri kan konstrueras.
• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådi-

mensionella geometriska figurer kan bestämmas och 
uppskattas.

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, 
volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. 
Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
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motsatta knoppar

strödda knoppar

buske

DRUVFLÄDER

träd

glänsande röda knoppar

stora glänsande rödbruna knoppar

OLVON

FLÄDER

buske
GRÅAL

KLIBBAL

träd

ett hjälmformat 

knoppfjäll

två eller flera  

knoppfjäll

MÅBÄR

ASP

RÖNN

ALM

KASTANJ
LÖNN

ASK

LIND

EK

OXEL

HÄGG

matta svartbruna knoppar

Bestämningsnyckel på duk 

KNOPPAR 

Hur ser  

knopparna ut?

öppna bruna knoppar med synliga bladanlag

rödglänsande knoppar med spets

stora runda brunlila knoppar

BJÖRK

vit bark (unga träd rödbrun bark)    

spetsiga eller avlånga knoppar

rundade knoppar

knoppar på skaft

knoppar utan skaft
håriga knoppfjäll

släta knoppfjäll

rödbruna kvistar

grå kvistar

gråbruna håriga knoppar

kottar på skaft

kottar utan skaft

högre buske eller  

litet träd, upp till 10 m

med tornar

med taggar

NYPON

SLÅN

rundade knoppar

spetsiga eller  

avlånga knoppar

skott med körtelhår

två olika slags  

knoppar, doftande 
PORS

med knoppfjäll spetsig

utan knoppfjäll hårig

flera knoppar i grenspetsen

glänsande knoppar

mindre buske  

lägre än 2m

skott med körtelhår

HASSEL

BRAKVED

BOK

knoppar små och klibbiga

färgad bark

hängen som tydliga ”kissar”    

bladknopp smalt äggrund och spetsig

blomknopp  tjock och rund

tydligt två olika 

sorters knoppar

mycket smala och spetsiga knoppar

spetsiga knoppar

LÖNN

KASTANJ ASK

ett hjälmformat knoppfjäll

SÄLG , PIL

vit märg

brun märg

SÄLG

skottspets med hänge   

skottspets med blad   

Knoppfjäll är fjäll som täcker 

knoppen innan den slår ut. 

Körtelhår är hår som avsöndrar 

vatten och doftande oljor.

hanblommor

honblommor
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