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I Trondheim finns NCM:s norska motsva-
righet, Natsjonalt senter for matematikk 
i opplæringen, www.matematikksenteret.no. 

Här tittar vi närmare på vad som finns under 
webbplatsens flik Barnehage. Förutom infor-
mation om ’Rammeplan for barnehagen’, mot-
svarigheten till vår Lpfö 98, finns mycket annat 
att ta del av. Det finns häften som är direkt rik-
tade mot barngrupper i förskolan och som kan 
laddas ner i sin helhet. Det presenteras också 
material som tar upp utomhusmatematik, vil-
ket innehåll en matteklubb för 5-åringar kan 
ha, en översikt med tio appar som provats i 
barngrupp med tillhörande kvalitetssäkrings-
schema och hur barnlitteratur kan användas i 
barns matematiklärande.

I förra Nämnaren fanns en regnaktivitet 
från Danmark, nu i skrivande stund när det 
finns snö i hela Sverige tycker vi det kan passa 
med en snöaktivitet från Norge. Tyvärr har vi 
ingen garanti för att snön ligger kvar i hela lan-
det när detta nummer kommer ut, men det 
kommer i vart fall fler vintrar. 

Vi har valt att översätta två aktiviteter från 
häftet Matematikk i barnehagen. Den första 
heter Spegling och symmetri och den andra Lek 
och lär i snön. Först lite om häftet.

Matematikk i barnehagen
Författare till detta häfte är Karen Omland och 
Gerd Åsta Bones. 

Matematikk i barnehagen innehåller 25 
matematikaktiviteter som täcker intentio-
nerna från Rammeplan för förskolan inom 
området antal, rum och form. Aktiviteterna är 
utprövade under ett kompetensutvecklings-
projekt i Trondheims kommun. Häftet är tänkt 
att fungera som inspiration och stöd för försko-
lor och förskollärare som vill komma igång med 
att utveckla sina egna planer och mål för mate-
matik i förskolan. Vi har valt att översätta fritt 
och anpassa ordval så det stämmer med vad som 
är brukligt i Sverige. Istället för att översätta 
citat från Rammeplan, har vi valt korta stycken 

från Lpfö 98. Det 
visade sig enkelt 
att hitta argu-
ment för aktivi-
teterna i Lpfö 98, 
men svårare att 
välja något som 
exakt motsvarar 
de norska cita-
ten. Se därför de 
svenska citaten 
under rubriken 
Från Lpfö 98 som 
förslag.

Från häftets inledning
”Matematik i förskolan handlar inte om att 
vi ska undervisa barnen. I förskolan ska vi 
ordna för matematiklärande genom lek, utma-
nande problem och experiment. Motivation 
och intresse för matematik är beroende av att 
barn får chans att upptäcka vad matematik är 
och kan vara. Tidig stimulans är viktig och det 
som sker i förskolan ligger till grund för senare 
matematikinlärning.

Matematik för små barn handlar om vad de 
kan och vilka utmaningar de får. Det är ofta 
stor skillnad i hur mogna och hur motiverade 
barnen är. Vi bör därför erbjuda aktiviteter 
med det som vi kallar en låg ingångströskel men 
som också är sådana att de ger tillräckliga utma-
ningar för de barn som behöver det.

Matematik handlar i hög grad om att 
utveckla förmåga att se strukturer och sam-
manhang. Logiskt resonemang tillsammans 
med förmågan att lösa problem är viktiga ingre-
dienser i en matematisk kompetens.

Matematik finns i det mesta, det är en natur-
lig del av våra liv och handlar om mycket mer än 
tal, tecken och symboler. Vår uppgift är därför 
att ordna så att barn möter matematik genom 
att erbjuda aktiviteter och genom att låta dem 
uppleva matematik i en rad olika sammanhang. 
Vi bör bygga på de erfarenheter barnet har.”

Matematik för förskolebarn 
– idéer och material från Norge

Sedan 2010 arrangerar centrat årligen en förskolekonferens i samarbete 
med förskollärarutbildningen vid Drottning Mauds Minne, www.dmmh.no.
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21. Spegling och symmetri
Matematiskt tema
Spegling och symmetri

Begrepp i fokus
Symmetri, spegling, lika, olika

Från Lpfö 98
Förskolan ska sträva efter att varje barn

◊ utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning …

◊ utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 
över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Tidsåtgång
Ca 15 minuter

Material
Speglar, ark med ”halva” figurer, blyertspennor

Gruppstorlek
5–10 barn

Förarbete
Visa bilder på symmetriska figurer. Vik längs symmetrilinjen på figurerna och 
låt barnen berätta vad de ser som är lika och eventuellt olika på de båda halv-
orna. Visa också figurer som är roterade men inte speglade och låt dem berätta 
vad de ser.

Genomförande
Dela ut arbetsblad, pennor och speglar till barnen. Låt dem hålla spegeln längs 
symmetrilinjen för att se hur hela figuren ser ut. Därefter ska de försöka rita 
den andra halvan av figuren så att hela blir symmetrisk.

Förslag till fortsatt arbete och variation
◊ Använd former och figurer istället för papper och penna. Gör en linje i 

rummet eller ute. Lägg figurer på den ena sidan och be barnen lägga figurer 
lika långt från linjen på den andra sidan. Fråga barnen om de kan förklara 
vad som är skillnaden mellan att förflytta och att spegla.

◊ Måla flödigt med vattenfärg på ena sidan av ett papper och vik så att färgen 
färgar av sig till den andra halvan och det blir en symmetrisk bild.

Matematikdidaktisk input och reflektion
Symmetri är ofta ett svårt begrepp för barn. De bör kunna se att något är lika 
men samtidigt spegelvänt. För att kunna upptäcka symmetri bör barnen få 
erfarenhet från olika symmetriska figurer och bli medvetna om symmetrin 
genom att sätta ord på det de ser. Förskolläraren bör använda begrepp som 
spegling, rotation och förflyttning och även ge exempel.

◊ Spegling är symmetri längs en linje.

◊ Rotation är symmetri runt en punkt, figuren är roterad.

◊ Förflyttning är när något ser likadant ut fast det har placerats på ett 
annat ställe. Det kan ske genom en repetition av ett motiv, eventuellt i 
kombination med reflektion eller rotation.

Kopieringsunderlag 
med halva figurer finns 
på Nämnaren på nätet.
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KOPIERINGSORIGINAL
SPEILING OG SYMMETRI
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22. Lek och lär i snön
Matematiskt tema
Form, mönster, rum

Begrepp i fokus
Symmetri, spegling, lika, olika, större än, spegel-
vänt, klot, halvklot

Från Lpfö 98
Förskolan ska sträva efter att varje barn

◊ utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 
undersöka och använda matematiska begrepp 
och samband mellan begrepp

◊ utvecklar sin skapande förmåga och sin 
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 
bild, rörelse, …

◊ utvecklar sin matematiska förmåga att föra 
och följa matematiska resonemang.

Tidsåtgång
Ca 30–40 minuter

Material
Pinnar eller snöre och SNÖ!

Gruppstorlek
5–10 barn

Förarbete
Barnen bör ha arbetat med begrepp som spegling och symmetri.

Genomförande
1. Symmetri. Gör snöänglar. Låt barnen förklara vad som är lika och olika 

med änglarna. Vem gör den största ängeln? Kan någon göra en pytteliten 
ängel genom att bara använda fingrarna? Använd pinnar eller snöre och låt 
barnen markera symmetrilinjer. Är figurerna symmetriska längs den lagda 
linjen? Är alla änglarna symmetriska?

2. Lägg ut flera pinnar efter varandra eller använd snöre. Låt barnen göra 
mönster av fotspår så att pinnarna fungerar som symmetrilinje eller 
förflyttningslinje. Barnen kan sedan förklara vilket mönster de har gjort.

3. Bygg i snön! Krama snöbollar och gör snölyktor. Vilken form har 
snöbollarna? Hur är det med snölyktan, vilken form? Hur bör snöbollarna 
placeras så att det blir enkelt att bygga?

Matematikdidaktisk input och reflektion
Efter att ha varit ute i snön kan barnen teckna eller beskriva något av det ni 
gjort när ni kommer in. Se vad barnen gör och sammanfatta med utgångspunkt 
i både det som skett ute och inne.
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LEK OG LÆR I SNØEN
 

Faglig, didaktisk input 
og refleksjon 

Etter ei økt ute i snøen er det fint å 
la barna tegne eller beskrive noe av 
det dere har gjort når dere kommer 
inn. Se hva barna gjør og oppsummer 
med utgangspunkt i både det som 
har skjedd ute og inne.

Matematisk tema: Form, mønster, rom

Begreper i fokus Lik/ulik, større enn, speilvendt
Kule, halvkule

Fra rammeplanen:
• Barna erfarer, utforsker og leker med form og mønster.
• Personalet må gi barna impulser og erfaringer med design ved å 
 utforske, oppdage og skape ulike former og mønstre.

Tidsbruk: Ca. 30-40  minutt

Utstyr: Pinner, SNØ!

Gruppestørrelse: 5-10
 
Forarbeid:
Barna bør ha jobbet med begreper som speiling og symmetri tidligere. 

Gjennomføring
1 Symmetri.
 Lag engler i snøen. La barna forklare hva som er likt og ulikt ved 
 englene. Hvem lager den største engelen? Klarer noen å  lage en 
 bitteliten engel ved å bruke fingrene? Bruk pinner eller tau og la  
 barna markere symmetrilinjene. 
 Er figurene symmetriske om linjene som er laget? 
 Er alle englene symmetriske?

2. Legg ut flere pinner etter hverandre (bruk evt tau). La barna lage  
 mønster av fotspor slik at pinnene fungerer som speilingslinje eller  
 forflytningslinje. 
 Barna kan så forklare hvilket mønster de har laget.

3. Bygg i snøen! Lag snøballer og lag snølykt. Hvilken form har   
 snøballene? Hva med snølykten? Hvordan må snøballene plasseres  
 for at det skal være lett å bygge?


