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MEKA MED 1, 2, 3

FÖRORD
Varför är det bra med matematik? Den frågan ställde vi
oss inför skapandet av serien Meka med 1, 2, 3 och den
frågan tog jag med mig när jag träffade fyra- och femåringar. Fritz och Sigge på förskolan Eden i Malmö var två
av de barn som delgav oss sina tankar och funderingar
kring matematik. Pojkarna ansåg att matematik hade
svar på en lång rad frågor och att det var ett fiffigt sätt
att lösa problem på. Matematik kan vara en nyfikenhet
inför siffror precis som bokstäverna är det inför att lära
sig läsa och skriva, men matematik är också ett bra sätt
att få svar på sånt man undrar.

Barnen på Edens förskola noterade också att
matematik har en filosofisk vinkel: ”För att veta
när man är vuxen om man glömmer bort det. Men
har man inget att mäta sig med hur lång man är,
då går man till affären om man känner sig vuxen.”
Och har man inte svar på alla frågor så kan man ta
hjälp av en vuxen: Man behöver inte veta vilken dag
man fyller år för det håller mamma reda på. Man
behöver bara säga att man fyller år.

Och jag fick många bra svar på frågan ”När är det bra
med matematik?”

Med hjälp av lärdomar från kloka barn och med kunskap
från pedagoger har vi gjort serien Meka med 1, 2, 3. Serien utgår från barnens funderingar, och att lyssna kan
förhoppningsvis leda till nya tankar och resonemang:
Hur hittar man när man ska ut och resa? Är tusen mil
långt eller kort? Finns det oändligt av någonting? Det
finns mycket att samtala om, men även att göra experiment kring; är verkligen 10 kg bomull lika tungt som 10
kg sten och kan åtta bitar banan vara lika mycket som en
banan?

- Om man ska gräva ett hål till Amerika!
För förr i tiden fick man gräva för det
fanns inga tåg och om man skulle till
Amerika fick man gräva så långt. Rakt
igenom jorden… Då måste veta hur
långt man kommit eftersom man inte
kan se det i underjorden.

I serien Meka med 1,2, 3 får lyssnaren möta den lilla figuren Timpani, den rutiga zebran Schacklin och den enpuckliga kamelen Minus. Schacklin och Minus har blivit
utslängda från djurparken där de bott hela sina liv. Nu
försöker de komma på hur de ska ta sig till Afrika. När
de stannar till hos Timpani berättar hon att Afrika är en
världsdel som ligger långt, långt bort. Med hjälp av skådespelarna Pia Johansson, Michael Segerström och Tuvalisa Rangström får lyssnaren följa med på en lustfylld
lek i matematikens underbara, men ibland något kluriga,
värld.

- Eller om man kör bil så finns det
en klocka som visar när bensinen är
slut. Man måste veta hur långt man
kört. Om man inte kan räkna då kör
man superlångt, kanske man kör
ända till Danmark.

Lena Gramstrup Olofgörs
Producent Barnradion
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SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED SERIEN

1. EN PUCKEL OCH MASSOR MED RUTOR

Meka med 1, 2, 3 är en radioserie i tio avsnitt som vänder
sig till barn i förskolan som börjar intressera sig för matematik. Meka med 1, 2, 3 är ett första steg i att upptäcka
den matematiska begreppsvärlden. Serien vill på ett lustfyllt sätt inspirera till nya mattelekar samt få lyssnaren
att fundera kring matematiska problem.

Den schackrutiga zebran Schacklin och den enpuckliga
kamelen Minus knackar på hos Timpani. De berättar sin
historia och Timpani visar sin gamla nedlagda fabrik
som är stor och har en tom rymd ända upp till taket. De
sjunger låten Ett, två, tre, fyra, fem och får veta att Timpani kan räkna.

Ur Förskolans läroplan
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser
samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder,
antal, ordning och talbegrepp samt för 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,

PRATA OM AVSNITTET

• Varför gav sig Schacklin och Minus av från djurparken?
ORD OCH BEGREPP
mönster, större än och mindre
än, tomt och fullt, räkna till
fem, kvadrat (och andra
geometriska former)

MER OM MATEMATIK

• Leta rutigt och randigt
Schacklin är en rutig zebra och Timpani har bara sett randiga zebror tidigare. Men vad är egentligen randigt och
rutigt; och finns det andra mönster? Har någon randigt
och rutigt på sig idag? Vilka mönster hittar du på kroppen och på dina kläder? På dina kompisar? Titta sedan
vidare i rummet och utomhus.

Matematiken är ständigt närvarande i vår vardag. Vi delar lika på frukterna i skålen, räknar steg i trappan, jämför, mäter och bedömer avstånd. Genom att hela tiden
uppmärksamma och samtala om matematiken hjälper
man barnen i deras tankar. Tänk på att börja nära barnen
och arbeta med att visualisera och praktisera matematiken. Handledningen ger förslag på hur man kan arbeta
vidare. Välj en eller flera uppgifter och använd dem som
inspiration. Anpassa varje förslag efter just din grupp
och era förutsättningar.

• Vad är en kvadrat?

Timpani säger att Schacklin har fyrkanter på kroppen.
Leta efter fyrkanter i rummet och jämför dem. Bestäm
om de är kvadrater eller rektanglar.
• Prata mer om former och mönster hos djur
Förbered och klipp ut bilder av djur. Titta tillsammans.
Varför har djur olika mönster? Finns det prickiga djur?
Rutiga djur? Spräckliga djur? Enfärgade? Tvåfärgade?
Flerfärgade?

Gör gärna en stor tallinje tillsammans innan ni lyssnar
på serien - utlagd på golvet eller längs med en lång vägg.
• Hur många barn ska stå vid varje siffra. Lek och lär
genom att ställa er i olika stora grupper vid siffrorna.
• Låt barnen ta steg och räkna längs med tallinjen.
• Arbeta med mängder (använd pärlor, stenar, strumpor, ja vad som finns till hands) och lägg rätt antal vid
varje siffra. Prata sedan om hur siffrorna ser ut och
följ formerna med händer och fingrar.

• Räkna tillsammans till fem
Vad finns det fem av? Vad har du själv fem, två eller
kanske fyra av? Fem fingrar, fem tår, fem hårstrån, två
sockar? En mössa? Gå vidare och räkna olika saker i
rummet och på gården. Uppmuntra barnen att tänka
kring sortering och gruppering. Fem löv, tre stolar, två
träd och fyra leksaker. Räkna röda saker för sig och sådant som växer för sig.
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• Större än och mindre än
Lägg fram 10 olika stora saker (klossar, lego, gem, pennor och så vidare) och visa för barnen. Be dem blunda
och välj sedan ut en sak som du placerar under en duk.
Be barnen titta och håll upp ytterligare en sak från samlingen som ni har framför er. Låt barnen säga om de tror
att det som gömmer sig under duken är större än eller

mindre än det du håller upp. Lyft på duken och jämför.

långt? Mät upp och markera olika avstånd (millimeter,
centimeter, decimeter och meter) på väggen, marken eller golvet. Pröva att hoppa olika högt och långt. Var noga
med att det inte blir en tävling, syftet med övningen är att
barnen ska förstå relationen mellan olika mått.

• Tomt och fullt
Ställ tre stolar i ert minsta utrymme – då blir det fullt.
Flytta tillsammans stolarna till ert största rum – ganska tomt, eller hur? Prata om relationer. Leta efter
stora och små saker omkring er. Lägg olika antal små
saker i olika stora burkar och fundera på när en burk
är full respektive tom.

Fler än och färre än
Lägg ut exempelvis klossar eller pärlor i högar med olika
många i varje hög . Be barnen beskriva vad de ser och
uppmuntra dem att använda ”fler än och färre än”. Exempel: ”Jag ser tre röda klossar. Det är fler röda än blå
klossar.”
• Bygg torn av klossar och arbeta med antal och fler än
och färre än. Ge till exempel barnen i uppgift att:
– bygga ett torn med fyra klossar
– bygga ett torn med fler än tre klossar
– bygga ett torn med färre än fem klossar

FUNDERA PÅ
• Minus tycker det finns massor att se inne i Timpanis gamla fabrik,
men Schacklin tycker mest det är tomt. Kan något vara både fullt och
tomt på en och samma gång? Och kan det vara tomt tre gånger om så
som Schacklin säger?

2. EN TVÅ MÅNGA

FUNDERA PÅ
• Jättelångt… hur långt är egentligen det? Och vad är lång tid och
vad är kort tid?
• Hur lång tid tar det att åka jättelångt? Prata om att olika sätt att
färdas tar olika lång tid.
• Timpani förklarar att Afrika är en annan världsdel. Titta tillsammans på en karta och prata om världsdelarna.

Timpani, Schacklin och Minus ska fika och äta kakor. De
har tre kakor att dela på och alla ska få varsin kaka. Hur
många kakor får var och en? Till slut reder det ut sig även
om Schacklin tycker att det blir orättvist med bara en
kaka. Timpani sjunger ”En kaka var”.
ORD OCH BEGREPP
dela, millimeter, centimeter,
decimeter, sortera, meter, fler
och färre

3. TUSEN MIL TILL ÖKNEN

Schacklin tänker att de snart är framme i Afrika och att
tusen mil inte är så långt. Minus uppfattar att de bara har
gått en kort bit, bara några steg. Om tusen är långt tar det
nog lång tid att räkna till tusen tänker de. En mattförsäljare knackar på fabriksdörren. Han säljer allt möjligt. De
resonerar om vad som är dyrt och vad som är billigt och
försöker köpa flygbiljetter till Namibia. Minus sjunger
”Afrikas öken är tusen mil bort”.

PRATA OM AVSNITTET

• Vad hände i förra avsnittet? Minns ni? Repetera gärna
några av de matematiska diskussionerna och samtalen
ni hade efter förra avsnittet.

MER OM MATEMATIK

• En var blir flera tillsammans
Schacklin och Minus har lite svårt att förstå hur en kaka
var kan bli tre kakor på fatet. Dela in barnen i grupper –
variera mellan två och sex i varje grupp. Låt dem hjälpas
åt att räkna hur många de är i sin grupp och sedan lägga
fram pärlor, kakor, frukter eller liknande så att det är en
till dem var. Gör nya grupper och upprepa övningen.

ORD OCH BEGREPP
pengars värde, relation, tid

PRATA OM AVSNITTET

• Minns ni vad som hände i förra avsnittet? Vilka handlar
Meka med 1, 2, 3 om? Hjälps åt att beskriva de tre vännerna – hur ser de ut? vad tycker de om? hur är de till
sättet?

• Relationen mellan millimeter, centimeter, decimeter och
meter
Låt barnen använda kroppen för att illustrera relationen
mellan millimeter, centimeter, decimeter och meter. Börja
med att visa en millimeter mellan tumme och pekfinger,
sedan en centimeter och så vidare ända upp till en meter
mellan fingerspetsarna på höger och vänster hand.
• Hoppa högt, långt, lågt och kort
Kan barnen hoppa en decimeter högt? Eller en meter

MER OM MATEMATIK
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• Titta på olika mynt och prata om värde. Låt barnen lägga enkronor i rätt antal till tvåkronor, femkronor och tiokronor. Vad räcker en krona, en tia eller en tvåkrona till?
Hur kan en liten tia räcka till mer än en stor femkrona?

• Bilda par
I Memory handlar det om att minnas och bilda par, men
kan paren hänga ihop på andra vis än vad den som har
gjort spelet har tänkt? Använd några av korten från ett
Memory och låt barnen göra nya par och förklara hur de
tänker att de hör ihop med varandra. Få dem gärna att
tänka utifrån färg, form och funktion.

• Kan man räkna till tusen? Vet ni något som det finns
tusen av?

FUNDERA PÅ
• En tall eller en kaktus – ja, vad är det egentligen som växer i hagen där
Schacklin och Minus vaknar den här morgonen? Och varför växer det
olika saker i olika delar av världen?
• Mattförsäljaren säger att allting han säljer är jättebilligt, men stämmer
det verkligen? Och vad är egentligen billigt och dyrt? Hur vet man?

FUNDERA PÅ
• Minus har klövar och Schacklin har hovar. Vad har Timpani? Titta på
bilder av olika djur och jämför.
• Det är trångt i sängen där de tre vännerna ska sova. Sängen är för liten.
Eller är de tre vännerna för stora? Samtala om att något kan vara för
litet eller för trångt – kläder, skor, rum, kojor…

4. ETT PAR PYJAMASBYXOR
När Timpani, Minus och Schacklin kryper ner i sängen är
det trångt och de trasslar in sig i varandra. De räknar sina
ben. Timpani har två ben. Schacklin och Minus har två
par ben. Timpani förklarar att två stycken är ett par och
att två par är lika med fyra stycken. De sjunger ”Skalbaggar är små men dom har många, många ben”.

5. OÄNDLIGT MÅNGA STJÄRNOR
Det är natt i fabriken. Timpani, Minus och Schacklin
tittar på stjärnorna och filosoferar kring att det går att
räkna hur långt som helst. Det finns inget slut. Det är
oändligt. Det kommer ta flera år att räkna så långt. Eftersom de har svårt att sova föreslår Minus att de ska
räkna får för att bli sömniga. Timpani sjunger ”Stjärnor är brinnande klot”.

ORD OCH BEGREPP
par, addition, relation, antal

ORD OCH BEGREPP
halv, hälften, siffror, dela,
oändligt

PRATA OM AVSNITTET

• Nu är det kväll och dags för de tre vännerna att gå och
lägga sig. Men innan de somnar måste de reda ut det här
med vad ett par är… Hur många är ett par?

MER OM MATEMATIK

PRATA OM AVSNITTET

• Räkna tillsammans
Minus har en puckel. Hur många ben har han? Hur många
ben har du? Hur många ögon, armar, fingrar och näsor?
Räkna kroppsdelar tillsammans.

• Schacklin kan inte sova och tycker det är lite mörkt. Vad
gör hon då?
• Minus föreslår att de ska räkna får för att kunna somna.
Hur gör man det?

• Beskrivning och relation
Kort och lång, liten och stor, långa eller många. Schacklin
blandar ihop det mesta. Plocka fram olika saker och låt
barnen bestämma vilka begrepp man kan använda ihop
med de olika sakerna. En kort sticka och en lång penna
eller en kort penna och ett långt trollspö? En liten stol
och ett stort bord eller en stor stol och en liten dockskåpsmöbel?

MER OM MATEMATIK

• Vad är hälften?
Minus pratar om att man kanske bara hinner räkna hälften av alla stjärnor under en livstid. Passa på att prata om
halv och hälften i samband med måltid eller fruktstund;
en halv banan, fyll glaset till hälften, ta en halv potatis,
lägg maten på halva tallriken och så vidare.

• Hälften av
Använd pärlor, klossar eller något annat som går lätt att
dela. Låt barnen vara två och två och dela olika saker så
att de får hälften var. Börja med låga jämna tal: 2, 4 och
6. Gå sedan vidare och dela upp större antal i två lika
stora delar: 8 och 10. Vad händer när man har ett ojämnt
antal? Det blir en över - pröva tillsammans olika sätt att
dela och låt alla komma med förslag på hur man skulle
kunna göra.

• Leta efter par
Vad är ett par? Hur många är ett par? Titta på dig själv –
har du några par?

• Ta med några olika saker som är i ”par” och titta på dem
tillsammans. Leta sedan efter andra saker som kan vara
par. Ett par skor, ett par strumpor, ett par böcker, ett par
byxor – titta och jämför. Måste par vara två likadana saker? Och hur kan ett par byxor vara ”par” när det bara är
en byxa?
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• Ordningstal
Missa inte olika tillfällen att öva på ordningstalen (första,
andra, tredje och så vidare); när ni ska gå ut, ställer er på
led, vid maten, när ni läser saga.

sedan barnen gissa om det ni väger kommer att väga mer
eller mindre än exempelföremålet.
• 1000 kilo
Timpani säger att en elefant väger 1000 kilo. Det är lika
mycket som tusen mjölkpaket. Finns det något annat
som väger tusen kilo?

• Använd tallinjen
Låt barnen sitta två och två och rita siffror med fingret på
varandras ryggar. Följ deras samtal när de ”ritar”, känner
och gissar, och stötta dem i hur de benämner och talar
om siffrorna.

• Dela kakor
Hur gör man för att dela fyra kakor på tre personer? Låt
alla komma med förslag på lösningar.

FUNDERA PÅ
• Varför syns stjärnor nästan aldrig på dagen?
• Hur långt kan man räkna, frågar Schacklin. Vad tror ni?
• Minus tror att det finns oändligt många stjärnor. Oändligt betyder att
något aldrig tar slut. Vad tror du det finns som är oändligt?
• Schacklin och Minus pratar om livet och om döden. Lyssna på barnen
och fånga deras tankar efter att ni har lyssnat på avsnittet. Kanske
kände de någon som nu är död? Kanske funderar de kring hur långt
livet är? Kanske har de frågor kring hur stjärnor dör?

FUNDERA PÅ
• Vad är stort och vad är litet?
• Hur får man pengar? Var kommer pengar ifrån?
• I det här avsnittet drömmer Minus, Schacklin och Timpani om Namibia
i Afrika och om djuren på savannen. Vad är savannen? Vilka djur lever
där?
• Lek affär. Klipp ut och färglägg egna pengar. Samla saker att sälja i affären och kom tillsammans överens om vad de olika sakerna ska kosta.
Om barnen tycker olika kan ni passa på att samtala om att en saks
värde också hänger ihop med vad man tycker om och behöver.

6. KAKOR OCH KASSAAPPARATER

7. MINUS NIO ÄPPLEN

För att kunna flyga till Namibia i Afrika behöver Minus
och Schacklin pengar. Schacklin får en idé. De kan öppna
en affär i fabriken. I väntan på kunder försöker de tre
vännerna dela på fyra kakor. När en kund kommer för att
handla mat finns det inget att köpa och inget som de vill
sälja heller. Men de bjuder kunden på den fjärde kakan.
Schacklin sjunger ”En affär med kassa- apparat”.

Timpani, Minus och Schacklin leker kurragömma. Timpani räknar. Minus hittas fort eftersom han är så stor och
inte får plats under bordet. Schacklin vill hellre baka en
äppelkaka. Hon har nio äpplen men de försvinner... Vart
tar de vägen? De sjunger ”Nio åtta sju äpplen”.

ORD OCH BEGREPP
dra ifrån/subtrahera,
måttenheter, deciliter, liter

ORD OCH BEGREPP
vikt och viktenheter, lägga till/
addera, dra ifrån/subtrahera

PRATA OM AVSNITTET

PRATA OM AVSNITTET

• I förra avsnittet var det natt, men nu är det morgon och
dags för frukost. Vad äter de tre vännerna till frukost?

• Schacklin vill inte leka kurragömma. Hon vill baka, men
vad är det hon bakar?
• Vem äter egentligen upp alla äpplen?

MER OM MATEMATIK

MER OM MATEMATIK

• Använd tallinjen
Arbeta med siffran 4. Skriv egna fyror i luften med fingret, gör en stor fyra på golvet och gå balansgång längs
strecken, räkna till fyra, använd pärlor och gör högar
med fyra i varje.
• Våg, väga och vikter
Använd en balansvåg eller en enkel hushålls- eller personvåg och väg olika saker som finns i rummet. Börja
med att väga ett föremål (gärna något som barnen är
bekanta med och ofta håller i/lyfter, till exempel en liter
mjölk, ett margarinpaket, en bok eller en dator) och låt

• Använd tallinjen
Lek och prata om siffran 9. Låt barnen rita nior, sätta ord
på hur en nia ser ut och räkna nio saker inom olika kategorier; till exempel nio frukter, nio klädesplagg, nio pärlor och så vidare.
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• Subtrahera
Minus äter upp ett äpple i taget av de nio äpplen Schacklin ska ha till sin äppelkaka. Räkna tillsammans hur
många äpplen som finns kvar för varje äpple som Minus
äter upp (använd pärlor eller klossar om ni inte har rikti-

• Mät temperaturen
Det är inte bara luftens temperatur vi mäter i grader.
Fyll tre skålar, en med kallt, en med ljummet och en med
varmt vatten. Mät tillsammans temperaturen och prata
om kallt, varmt och ljummet.

ga äpplen att arbeta med). Använd begreppet minus när
ni talar om det ni gör.

• Räkna baklänges
Alla fingrar upp i luften! Räkna baklänges tillsammans
från 10 till 0. Räkna långsamt så att alla hinner med att
vika bort ett finger i taget. Var noga med att inte plocka
bort första fingret innan ni säger nio.

• Större än och mindre än
Minus är störst. Schacklin är mindre än Minus men större än Timpani. Låt barnen berätta vilka favoritdjur de
har (eller använd gosedjur, leksaksbilar eller någon annan kategori saker). Be barnen placera sina favoritdjur
(eller saker) i storleksordning. Använd begreppen större
än och mindre än när ni gör övningen.

• Deciliter och liter
Timpani pratar om deciliter och liter. Passa på att laborera med de två måttenheterna. Låt barnen titta och känna
på, mäta och jämföra de två måtten. Hur många deciliter
behövs för att fylla litermåttet?

• En hel och flera delar
Det blir inte mer banan när man delar en hel banan i åtta
delar - det blir bara fler delar. Laborera med mer och fler,
helhet och delar genom att själva dela olika saker och
jämföra.

FUNDERA PÅ
• Varför behöver vi olika mått och vad händer om man blandar ihop deciliter och liter när man till exempel bakar eller lagar mat?
• Vad behöver man ha när man bakar? Ta gärna fram och visa och träna
ord och begrepp för saker från köket.

FUNDERA PÅ
• Låt barnen komma på ställen och platser där det är kallt respektive
varmt. Kylen, frysen, spisen, nere i marken, i skuggan, i solen, vid Nordpolen, i Medelhavet…

8. BANANPENGAR
När Minus, Schacklin och Timpani vaknar på morgonen är det frost och kallt ute. Det är minusgrader och de
fryser. När mattförsäljaren kommer tillbaka får de bråttom. De behöver pengar för att kunna köpa flygbiljetter
till Namibia i Afrika. Men de hittar inga pengar. Istället
tillverkar de bananpengar av en banan. Mattförsäljaren
sjunger om vad pengar räcker till.

9. PACKA MATTAN FULL
Timpani provflyger mattan på olika sätt innan de packar
för att kunna ge sig av till Namibia i Afrika. De fyller mattan med både stora och små saker. Men mattan vill inte
lyfta eftersom den är för tungt lastad. De får plocka bort
saker för att den ska kunna flyga. Timpani sjunger ”En är
den ensammaste siffran”.

ORD OCH BEGREPP
grader, termometer, mindre än
och större än, hel och delar,
addition

ORD OCH BEGREPP
vikt, storlek, sortera

PRATA OM AVSNITTET

• Kommer ni ihåg mattförsäljaren? Men visst verkar han
sälja mer än bara mattor? Minns ni allt de tre vännerna
ville köpa av honom?
• Vad är det de tre vännerna använder istället för pengar?
Berätta att ordet slantar kan betyda både pengar och formen på de skivor man får när man skivar en gurka, morot
eller banan.

PRATA OM AVSNITTET

•Varför packar Minus och Schacklin?
•Är Timpani sjuk? Nej, men det är något annat som är
fel, eller hur?

MER OM MATEMATIK

MER OM MATEMATIK

• Tio kilo är alltid tio kilo
Schacklin säger att hon hellre vill ha 10 kilogram fjädrar
på foten än 10 kilogram sten. Tror ni verkligen att hon
menar det? Använd en påse bomull eller fetvadd och se
hur lite eller mycket sand som behövs för att det ska
väga lika.

• Titta på en termometer
Det är kallt och Schacklin fryser. Timpani säger att det
är fem grader minus, minst. Hur vet hon det? Titta på en
termometer och samtala om att den mäter temperatur.
Använd en vanlig, analog, termometer och visa hur den
är som en tallinje. Jämför med er tallinje.
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• Tungt och lätt
Minus och Schacklin upptäcker att många saker tillsammans blir för tungt – mattan kan inte lyfta. Använd en
balansvåg och laborera med olika saker i vågskålarna.
Hur många lätta saker behövs för att det ska lika med
en tung? Upptäck hur en lite lätt pappersbit kan vara
det som gör att det väger över åt något håll.

• Jordglob
Jämför en världskarta med en jordglob. Om det finns
möjlighet kan ni rita några enkla geometriska former
på en enfärgad plastboll och sedan klippa sönder den
för att se om den går att göra platt som en karta.

• Hur ser världsdelarna ut?
Klipp ut formerna av de olika världsdelarna och arbeta
tillsammans med att lägga ut dem på ett bord som en
karta. Använd en stor badboll eller pilatesboll och placera världsdelarna på den.

• Vinklar och grader
Samtala om att grader kan betyda olika saker. Vad är en
vinkel? Använd till exempel en tumstock för att visa hur
vinkeln ändras och visa hur man mäter hur många grader en vinkel är.

• Visa och prata om hur en kompass fungerar.
Varför är det bra att ha en kompass?

FUNDERA PÅ
• Schacklin och Minus packar allt möjligt, men det blir nog lite för mycket. Vad behöver man tänka på när man packar? Arbeta med bilder och
ge barnen möjlighet att bestämma vad de vill packa för olika slags resor. Till värmen, en vecka, två år, till havs, till fjällen och så vidare.
• När Timpani provflyger mattan svänger hon åt höger och vänster. Hon
åker upp och ner och när hon gör en loop åker hon upp-och-ner. Låt
barnen låtsas att de är mattor och låtsasflyga runt i rummet. Ställ
eventuellt ut stolar, pallar eller byggkuddar. Låt barnen låtsasflyga
runt i rummet. Ropa då och då ut hur de ska flyga: upp, ner, vänster
och höger.

FUNDERA PÅ
• Schacklin, Minus och Timpani är äntligen på väg. Till Afrika och Namibia, men hur ska de komma dit och hur långt det är. Vad tror du att de
skulle behöva för att nå sitt mål? Prata om, och titta på, kartor, jordglob, kompasser och vägbeskrivningar.
• Idag använder man olika instrument (gps, kompass, radar) för att
navigera - hitta rätt - men hur gjorde man förr i tiden innan man kunde använda vår moderna teknik? Prata om hur stjärnor, solen och
månen hjälpte sjömän att hitta rätt på havet och hur man kan se olika
väderstreck i naturen.

10. AFRIKA I 3D
Schacklin, Minus och Timpani reser på den flygande
mattan mot Namibia i Afrika. De har hjälp av en karta
för att se hur de ska flyga och jämför den med verkligheten. De flyger söderut med hjälp av en kompass. Det tar
flera dagar och nätter att flyga över hela Europa. Men
en dag är de framme på savannen i Namibia! De sjunger
”Ett två tre på det fjärde ska det ske”.
ORD OCH BEGREPP
kartan, norr, söder, avstånd

PRATA OM DET SOM HÄNDER I AVSNITTET

• Nu är de äntligen på väg! Vad händer i avsnittet? Låt
barnen återberätta vad de nyss har hört.

MER OM MATEMATIK

• Flygbild
Sök på google och hitta en flygbild över ett område i närheten som barnen känner till. Titta på den och jämför
med vad ni ser och uppfattar av platsen i verkligheten.
• Rita egna kartor
Låt barnen rita egna kartor över en del av rummet, gården eller skogen.
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DEL 1
EN TVÅ TRE FYRA, VAD KOMMER SEN?
Timpani (räknar)
En två tre fyra fem!
Minus och Schacklin
En två tre fyra, vad sa hon sen?
Timpani
Fem!
Minus och Schacklin
En två tre fyra, vad kommer sen?
Timpani
Fem!
Minus och Schacklin
En två tre fyra, vad sa hon sen?
Timpani
Fem!
Timpani, Minus och Schacklin
Fem fem fem fem, en två tre fyr fem
Timpani
En två tre fyra, vad kommer sen?
Minus och Schacklin
Fem!
Timpani
En två tre fyra, vad sa jag sen?
Minus och Schacklin
Fem!
Timpani, Minus och Schacklin
Fem fem fem fem, en två tre fyr fem!
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DEL 2
EN KAKA VAR
TIMPANI
En kaka var
varken mindre eller mer
Ingen får färre
Ingen får fler
En kaka var
varken mindre eller mer
Ingen får färre
Ingen får fler
(om och om igen)
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DEL 3
AFRIKAS ÖKEN ÄR TUSEN MIL BORT
MINUS
Afrikas öken är tusen mil bort
Där skiner solen tills allting blir torrt
Tusen kronor, tusen mil
Vi har inget flygplan, vi har ingen bil
Tusen är för mycket
För mycket
(Schacklin faller in i sången)
Savannen är grön och där springer man fort
Jag längtar till öknen där allting är torrt
Tusen kronor, tusen mil
Vi har inget flygplan, vi har ingen bil
Tusen är för mycket
För mycket
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DEL 4
SKALBAGGAR ÄR SMÅ
MEN DOM HAR MÅNGA, MÅNGA BEN
Timpani
Skalbaggar är små
men dom har många, många ben
jag har bara två
Minus
Tusenfotingar har ben till tusen
Kamelen har längre ben än musen
Musen har lika många
Fast inte lika långa
Timpani
Spindlar, dom är små
men dom har många, många ben
jag har bara två
Minus
Spindlar har två, fyra, åtta ben
Kamelen har längre ben än en ren
Renen har lika många
Fast inte lika långa
Schacklin
Du har längre ben än jag
Minus
För att springa länge, det är bra
Långa ben kan springa länge
Långa ben kan gå så långt
Schacklin
Långa ben springer för länge
långa ben går för långt
Minus och Timpani
Långa ben kan springa länge
Långa ben kan gå så långt
Schacklin
Långa ben springer för länge
långa ben går för långt
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DEL 5
STJÄRNOR ÄR BRINNANDE KLOT
Timpani
Stjärnor är brinnande klot
jättelika och många
dom är så långt lång bort
kan aldrig någonsin fångas
Stjärnor som blinkar
lyser upp det blå
Stjärnor som vinkar
hur många då?
Natten och rymden är svart
stjärnornas ljus kan väcka
sen rusar de vidare, vart?
Kan aldrig någonsin räknas
Stjärnor som blinkar
lyser upp det blå
Stjärnor som vinkar
hur många då?
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DEL 6
EN AFFÄR MED KASSAAPPARAT
SCHACKLIN
En affär
med kassaapparat
en affär
med all sorts mat
Messmör och limpa och päron och fil
kyckling och dipsås potatis och dill
vi kan ha serier
cigaretter
och filmer
Billiga filmer
En affär
med kassaapparat
en affär
med all sorts mat
Kunderna har pengar, plånboken full
sedlar i massor och ett kort av guld
de får betala
tior, femmor
femtilapp
femhundralapp
femtilapp
femhundralapp
femtilapp
femhundralapp
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DEL 7
NIO ÅTTA SJU ÄPPLEN
SCHACKLIN
Nio åtta sju äpplen
sex fem fyra äpplen
tre två ett äpple
sista äpplen borta!
TIMPANI
Nio åtta sju sex fem fyra tre två ett borta
Så blir det varken äppelkaka eller tårta
MINUS
I min mage
där simmar dom runt
ALLA
ett två tre fyra fem sex sju åtta nio
SCHACKLIN
Nio åtta sju äpplen
sex fem fyra äpplen
tre två ett äpple
sista äpplen borta!
SCHACKLIN o TIMPANI (återupprepar)
Nio åtta sju sex fem fyra tre två ett borta
Så blir det varken äppelkaka eller tårta
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DEL 8
VAD KOSTAR MATTAN?
Timpani
Mattförsäljaren
Schacklin
Mattförsäljaren
Minus
Mattförsäljaren

En matta
Det blir två
Parfymen
Det blir tre
Och så korven
Det blir fyra
Två o tre o fyra det blir nio allt som allt

Schacklin
Minus
Timpani
Schacklin
Alla tre

Har vi nio?
Nej bara åtta
Skär upp mer banan
Akta kniven
Nu har vi råd!

Timpani
Mattförsäljaren
Minus
Mattförsäljaren
Schacklin
Mattförsäljaren

En brödrost
Det blir två
En chokladglass
Det blir tre
Och så tofflor
Det blir fyra
Två o tre o fyra det blir nio allt som allt

Schacklin
Minus
Timpani
Schacklin
Alla tre

Har vi nio?
Nej bara sju
Skär upp mer banan
Akta kniven
Nu har vi råd

Schacklin

Det var den sista bananen.
Köp fort innan pengarna tar slut!

Timpani
Mattförsäljaren
Schacklin
Mattförsäljaren
Minus
Mattförsäljaren

En ballong
Det blir två
En gummianka
Det blir tre
Och så kritor
Två o tre o fyra det blir nio allt som allt

Schacklin
Minus
Timpani
Mattförsäljaren
Alla tre

Har vi nio?
Ja det har vi
Då blir det jämt så
Tackar tackar
Pengarna slut!
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DEL 9
EN ÄR DEN ENSAMMASTE SIFFRAN
TIMPANI:
En är den ensammaste siffran
SCHACKLIN OCH MINUS:			
Två är dubbelt mer
SCHACKLIN, MINUS OCH TIMPANI:
Tre är lagom många
SCHACKLIN, MINUS OCH TIMPANI:		
Tre är många fler
TIMPANI: 				
En är solo
SCHACKLIN OCH MINUS:			
Dubbelt är duo
TIMPANI: 				
Men tacka vet jag
SCHACKLIN, MINUS OCH TIMPANI:
Trio
SCHACKLIN, MINUS OCH TIMPANI:		
Trio är tre
SCHACKLIN OCH MINUS:			
Duo är två
TIMPANI: 				
Solo en ensam stämma
TIMPANI: 				
Ensam är en
SCHACKLIN OCH MINUS:			
Duo ett par
SCHACKLIN, MINUS OCH TIMPANI:		
Trio triangel är tre tre tre
SCHACKLIN, MINUS OCH TIMPANI:		
Trio triangel är tre, oooo, tre
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DEL 10
ETT TVÅ TRE
PÅ DET FJÄRDE SKA DET SKE
Ett två tre
på det fjärde ska det ske
på det femte gäller det
på det sjätte smäller det
SCHACKLIN
TIMPANI
MINUS

Landa då!
Där!
Nej hitåt!

Ett två tre
på det fjärde ska det ske
på det femte gäller det
på det sjätte smäller det
SCHACKLIN
TIMPANI

Sväng vänster!
Neråt!

Ett två tre
på det fjärde ska det ske
på det femte gäller det
på det sjätte smäller det
SCHACKLIN

på det sjunde säger det PLASK!
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