
 

Några tankar kring 

 Matteverkstaden – Rum i förändring 

 

 

Vi har utgått från talet ”7”, som är ett magiskt tal. Det omnämns i många sagor, sånger 

och sägner.  Enligt gammal svensk tradition lägger vi 7 sorters blomster under kudden på 

midsommarafton, för att i drömmen se vem man ska gifta sig med. På kaffekalas bjöds det 

på 7 sorters kakor. Man kan vara i sjunde himlen, världens underverk är 7, liksom veckans 

dagar. Filmer och sånger som har 7 i titeln är: ”Pippi på de sju haven” (Astrid Lindgren), 

”Snövit och de 7 dvärgarna” (Bröderna Grimm), ” Sjunde inseglet” (Ingemar Bergman),” 

Den sjunde vågen” (Marie Fredriksson),”Sju vackra flickor i en ring” (trad.folkvisa). Ni 

kan säkert komma på fler! Vi tyckte det var ett spännande tal att utgå ifrån. Spännande är 

också Christina Björks och Eva Erikssons bok ”Prinsessor och Drakar” (2010) som 

handlar om sju prinsessor som hämtat inspiration av och lånat de två första bokstäverna i 

veckodagarnas namn. Det är en bok som innehåller mycket matematik utan att vara 

”mattelitteratur”. Passande nog går vi ju i det kinesiska nyåret in i Drakens år… Och just 

när jag skriver det här, har en liten prinsessa fötts här i Sverige! 

Vi har låtit veckodagarna, prinsessorna och siffrorna 1-7 symbolisera de olika stationerna, 

även läroplanen( Lpfö 98) har varit en röd tråd i arbetet. Vill man kan man välja att läsa 

ett avsnitt ur boken vid någon av stationerna, eller kanske låna den på biblioteket och läsa 

i den egna verksamheten på förskolan. Kanske leka med de drakar, prinsar och prinsessor 

som finns, sjunga en sång om dem eller leka en lek… tips finns vid varje station. 

 

Vår målsättning är inte att ”lära barn matte”, vi vill erbjuda många olika mattebegrepp på 

ett lekfullt sätt, ge inspiration till hur man kan använda matte i vardagen. Materialet har 

valts utifrån att det skulle komplettera den egna verksamhetens, men också ha med 

material som vanligtvis finns på förskolan, men nu ges nya användningsområden. Vi vill 

få barnen att känna ”jag är en som är bra på matte”. 

Några av våra tankar har varit att barnen ska erbjudas att få jämföra, olika – lika, 

rumslighet, form och konstruktion, tid, sortera, skapa/ avbilda mönster, antal, mängd och 

taluppfattning, problemlösning. Men framförallt – leka! Förskolepedagogiken ger oss ju 

möjlighet att väva in tal- och språkuppfattning, social kompetens, naturvetenskap och 

teknik samt förhoppningsvis ett samarbete med föräldrar, när vi leker matte. 

Det nya namnet: ” Matteverkstad  -  rum i förändring”, står för tanken att den ska vara 

föränderlig. Vid dokumentations- och reflektionsstationen önskar vi att ni delger oss vad 

ni tycker om de olika stationerna/materialet och upplägget. Inget är beständigt, allt 

förändras, så även matteverkstaden. Berätta vad som fungerat bra eller mindre bra, hur 

barnen använt materialet, om det är något ni saknat eller tycker är onödigt. 

Vi som arbetat fram den nya matteverkstaden är inga matteproffs, men brinner för 

förskolematematik. Vi står gärna till tjänst med tips och idéer efter tid och förmåga, eller 

kanske ni tipsar oss! 

 

Beskrivning av stationerna 

 

1.Måndag  Prinsessan Månstråle  

    Lastbil /Lek 

 

Den här stationen symboliserar grunden för allt lärande – Den lustfyllda Leken! 

Läroplanen säger under Utveckling och lärande att ” utforskande, nyfikenhet och lust att 



 

lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten”. Här kan barnen leka fritt, 

turas om att vara chaufför och passagerare, tanka, styra trafikljuset, bestämma resmål… 

Kanske åker de och fikar på nästa station: 

   

 

2. Tisdag Prinsessan Tindra 

   Café ”7 sorters kakor”. 

 

Vem vill inte köpa en mumsig tårtbit, nygräddad kanelbulle, smaskig paj eller 

dammsugare? Saften delar pump med bensinen, ta rätt slang bara! Fast någon måste ju 

också stå i kassan och ta betalt, för det är inte gratis! Räcker en tjugolapp till saft och 

bulle? Här får barnen genom leken erfara antal, mängd, taluppfattning, sortera samt pröva 

egna och andras problemställningar. 

 

3. Onsdag Prinsessan Onetta 

Jämföra, Lika - olika, sortera. 

 

Var det billigare att fika än att tanka bilen? På den här stationen kan du jämföra, mäta och 

sortera. Vem är längst? väger mest? har flest tappade tänder? Vad är tyngst, åker (rullar) 

snabbast? Här kan man prova att sortera, vad är lika – olika, utveckla sin förmåga att 

urskilja, uttrycka och undersöka matematiska begrepp. 

 

 

 

4. Torsdag  Prinsessan Torinda 

    Tid 

 

 Tid är en överenskommelse… Man kan resa i tid och nutid. Hur var det på mormors och 

farfars tid? Fanns det dinosaurier då? Hur kan  man mäta tid? Reflektion över ”tid” utvecklar 

den matematiska förmågan att föra och följa resonemang. Hur kan det vara natt i Australien 

när det är dag här? 

 

 

5. Fredag  Prinsessan Freesia 

   Rums- och kroppsuppfattning samt konstruktion. 

 

Här kan man klättra, hoppa, krypa, åla bland kuddar i olika färger, former och 

storlekar. Bygga kojor och krypin, torn och vallgravar… 

Konstruktionsleken utvecklar förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 

olika tekniker, material och redskap. Vilket man även kan göra på: 

 

 

 

6. Lördag  Prinsessan Lövkoja 

   Geometri och mönster. 

 

Allt har vi lånat av naturen! Så också alla former och mönster. Tänk bara på alla 

fantastiska snöflingor och sandkorn, på hur blombladen sitter grupperade runt pistillen, 

hur bladen bildar par. Här finns oändliga möjligheter att urskilja, undersöka och upptäcka. 



 

Men nu är vi inomhus och låter olika material, former och spel få inspirera oss till olika 

upplevelser av geometri. 

Här kan du också prova på att bygga, med Kaplastavar, kuddar, Polydroner och flera 

andra material!  

Du kan skapa mönster och former i olika material, lägga på overhead-apparaten och se hur 

mönstren ser ut på väggen, kanske rita av… du kan också klättra i vår hexagon!  

 

 

7. Söndag   Prinsessan Sömntuta. 

   Reflektion och dokumentation 

 

   I Lpfö 98 står under Riktlinjer ”arbetslaget ska”(s. 52) 

 Ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och 

bild samt estetiska och andra uttrycksformer. 

 

Här ska det flöda av aktivitet som hjälper till att sortera intryck och sätta ord på upptäckter 

och upplevelser ni gjort. Gemensam reflektion blir här del av dokumentation som kanske 

fortsätter på den egna förskolan. Vi tar gärna del av den för att kunna vara 

 ” Rum i förändring”, se och höra vad som fungerat bra/mindre bra. 

 

 

                                               VAD SÄGER LPFÖ 98/10 

(Läroplan för Förskolan) 

OM MATEMATIK 

MÅL 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och 

förändring 

 

 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp 

 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

 

 stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling 

 

 utmanas i sin nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation 

samt för matematik, naturvetenskap och teknik 

 

 

 

 

 



 

  



 

 


