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Sammanfattning 
 

Denna rapport har som syfte att öka Specialpedagogiska skolmyndighetens 

(SPSM) och Läromedelsavdelningens kunskap om matematikmetodik i förskolan 

för barn med svår synnedsättning och finna de eventuella behov av lärmaterial 

som finns. Metoden för datainsamling har varit strukturerade telefonintervjuer av 

åtta pedagoger i förskola eller i förskoleklass. 

 

Enligt forskning ska matematiken i förskolan läras i leken, tillsammans med 

andra, fokusera på förståelse och inte formellt räknande, ta till vara de 

matematikproblem som uppkommer i stunden, utmana barnen i deras tänkande, 

vara laborativt och ge barnen många erfarenheter av matematik. Intervjuerna visar 

att pedagogerna jobbar på det viset.  

 

I rapporten visas exempel på material som pedagogerna tillverkat samt 

synanpassat material som finns att köpa i Sverige och internationellt. Även 

exempel på material som efterfrågas av pedagogerna visas. 

 

Nyckelord: förskola, barn med svår synnedsättning, lärmaterial. 
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Syfte och definitioner 
Denna rapport har som syfte att öka SPSM:s och Läromedelsavdelningens 

kunskap om matematikmetodik i förskolan för barn med svår synnedsättning och 

finna de eventuella behov av lärmaterial som finns. För att få kunskap om behovet 

av lärmaterial måste också befintligt lärmaterial som finns på marknaden hittas.  

 

Med förskola avses i denna rapport barn som deltar i förskola och i förskoleklass. 

Inga pedagoger från familjedaghem eller öppen förskola har intervjuats. 

 

I rapporten används begreppet material för pedagogiska lärmaterial. 

 

 

Aktuell forskning och läroplanen för förskolan 
För att täcka in de olika delarna av matematiken har den här rapporten utgått från 

läroplanen för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 (gäller från och med 1 juli 2011) 

som tar upp att förskolan ska sträva efter att varje barn ska ta del av följande 

matematikområden: 

 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, 

Centrumet Nämnaren (NCM) kopplat till Göteborgs Universitet och Chalmers 

Tekniska högskola stödjer svensk matematikutveckling. De ger ut böcker inom 

området. I serien Nämnaren TEMA finns boken Matematik från början och i den 

skriver forskare om små barns matematik. Här nedan redovisas några citat från de 

olika delarna i boken som speglar huvuddragen.  

 

Sammanfattningsvis ska matematiken i förskolan läras i leken, tillsammans med 

kompisarna, i situationen, nära knutet till barnets verklighet, laborativt och att 

pedagogen i stunden ska resonera med barnen för att få dem att reflektera över 

matematik. Stor vikt läggs vid att barn inte får presenteras formellt räknande för 

tidigt. 

Citat: 

- ”Idag ser vi lek och lekfullhet som en dimension i barns lärande, vilket gör 

att man inte kan skilja leken från lärandet” (kapitel: Lekens lustfyllda 

lärande sid. 143) 
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- ”För att barn ska kunna reflektera över sitt tänkande och prata matematik 

krävs att de får möjlighet att arbeta tillsammans… den sociala 

dimensionen bör vara mer framträdande än individualiseringen.” (kapitel: 

Att skapa möjligheter att förstå sid. 184) 

- I lärarrollen ingår att också att utmana eleverna med frågor, uppmuntra 

dem att förklara och diskutera möjliga lösningar, stimulera dem att se 

värdet av kunskaper i matematik, göra egna upptäckter och söka nya 

kunskaper. För att anknyta till barns kunskaper och erfarenheter och för att 

ge möjligheter att se matematikens värde söker vi aktiviteter utanför 

läroböcker och stenciler.” (kapitel: Att stimulera barns intresse för och 

upptäckter i matematik sid. 146) 

- ”…av tradition har skolmatematik handlat mycket om att reproducera 

räkneregler utan krav på förståelse, medan den nuvarande kursplanen 

fokuserar på matematik förståelse och att se matematik istället för att 

”råräkna”. (kapitel: Att skapa möjligheter att förstå sid. 183) 

- ”… i förskolan handlar det inte om någon formellt räknande, utan om att 

skapa situationer, ta vara på olika upplevelser och aktiviteter som kan 

problematiseras och som barn att reflektera över och laborera utifrån och 

på så sätt få erfarenheter av olika grundläggande matematiska begrepp.” 

(kapitel: Lekens lustfyllda lärande sid. 122) 

- ”det är viktigt att inte införa matematiska symboler för tidigt, utan att 

barnen samtidigt ges möjlighet att utveckla sin förståelse. En risk är att 

barnen lär sig manipulera med siffror på ett instrumentellt sätt i stället för 

att behandla själva talen”. (kapitel: Matematik och språk sid. 216).  

- ”…ta vara på problemlösningssituationer som uppstår under dagen. Dels 

blir barnen då medvetna om att de verkligen använder matematik i sin 

vardag och dels är dessa situationer ofta mer meningsfulla för barnen än 

när de möter en konstruerad uppgift på ett papper. Dessutom visar många 

undersökningar att det barn lär sig är situationsbundet. Att barnen kan lösa 

en viss räkne händelse i en bok är ingen garanti för att de klarar av att 

hantera samma händelse i vardagen.” (kapitel: Att skapa möjligheter att 

förstå sid. 194).  

- ”För att barnen ska kunna följa ett resonemang underlättar ett laborativt 

material, genom att barnen från en tydlig visuell upplevelse. Denna 

erfarenhet kan lägga en god grund för kommande mer abstrakta 

representationer.” (kapitel: Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande 

sid. 86) 

- ”Att kunna generalisera är grundläggande för det matematiska tänkandet, 

och det kräver en utvecklad förmåga att se strukturer och mönster hos 
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objekt och i matematik. Barn behöver därför många erfarenheter av att 

t.ex. skapa och uttrycka mönster och att sätta ord på sina upptäckter för att 

så småningom kunna bilda abstrakta begrepp”. (kapitel: Matematik och 

språk sid. 217).  

Metod 
Metoden för datainsamling har varit strukturerade telefonintervjuer. Pedagogerna 

har innan intervjun erhållit intervjufrågorna via e-post. Således har 

intervjupersonerna kunnat rådgöra med sina kollegor innan intervjun och flera har 

även skickat in skriftliga svar på frågorna. I två fall har telefonintervjuerna följts 

upp av besök på förskolan för att bättre kunna dokumentera egenproducerat 

material. I en förskola talade intervjuaren med ett barn och i det fallet kontaktade 

pedagogen föräldrarna för att få ett godkännande. I det andra fallet pratade inte 

intervjuaren med barnet. 

 

Intervjufrågorna har konstruerats utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö98 

reviderad 2010. I den finns fyra områden inom matematiken och utifrån dessa 

områden ställdes fem större frågor varav det första området delades upp i två 

frågor. Dessutom fick intervjupersonerna en öppen fråga om de speciellt ville 

berätta om något som skulle kunna vara av intresse i samband med denna rapport. 

I de fall intervjupersonerna hade svårt att svara på frågorna fick de exempel på 

vad svaret skulle kunna vara, dessa exempel och intervjufrågor finns i bilaga 1. 

 

Urval 
Urval av pedagoger som intervjuats i rapporten har baserats på önskemål från 

SPSM, det vill säga intervjuer av pedagoger till förskolebarn med svår 

synnedsättning och inga ytterligare funktionsnedsättningar. Resurscenter Syn, 

Stockholms pedagoger med inriktning mot förskolan, valde utifrån dessa kriterier 

ut pedagoger till åtta barn som ansågs passa in. Barnen går i förskola eller i 

förskoleklass. Yngsta barnet är fyra år och det äldsta går i förskoleklass. Barnen är 

spridda geografiskt över hela Sverige; Västerbottens län, Stockholms län (tre 

barn), Örebro län, Jönköpings län och Skåne län. Ett barn har Aspergers syndrom. 

Samtliga barn läser eller ska läsa punktskrift. Ett barn föll ur rapporten då 

flerfunktionshinder förekom, vilket betyder att totalt sju pedagoger intervjuades.  
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Sammanställning av intervjusvar 
Här följer en sammanställning av svar från intervjuerna fråga per fråga. Svaren är 

citat och varje punkt indikerar en förskolas/förskoleklass svar. Ibland har 

pedagogerna svarat sammanfattande för flera frågor och då finns svaret under den 

rubrik som är bäst lämpad, det finns således inte alltid sju punkter per fråga. X 

ersätter barnens namn i citaten. När det förekommer parenteser är det författarens 

förtydligande kommentarer. 

 

Fråga 1 och 2 behandlar – Förskolan ska sträva efter att varje barn 

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

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

tid och förändring. 

 

Frågan har delats in i två frågor som i sin tur har flera alternativ. I texten finns 

parenteser och då är det förtydliganden från författaren. 

 
Fråga 1 
Har och i så fall hur har ni jobbat med: rum, form, läge, riktning? 

Önskemål om material? 

 

Rum 

 Vid 2 års ålder började förskolan bygga små kojor av pappkartonger med 

väggar och fönster. Nu bygger vi en gång i veckan till exempel med 

klossar hus och små gårdar med staket och sånt, det är vanliga köpta 

klossar. Form kommer in i leken, huset är en rektangel, vi pratar lite så… 

 Andra barn bygger med klossar men blinda elever funkar inte på samma 

sätt med klossar. Han känner formen och storleken och staplar ibland, vi 

har jobbat mycket med att känna på formerna på klossar. Där kommer 

formerna in.  

 Vardagssaker som rum, form och läge benämns i vardagen. 

  När han var liten på småbarn, gjorde vi koja under en hylla. Sen finns det 

ju långa ormar som de kryper in i, tält, kojor under bord, kartonger som 

ställs på höjden och sen med botten ned osv.  

I stugor på gården kommer han in men inte jag, han kan känna taket men 

jag slår i huvudet. Till skillnad från gymnastiksalen där rummet är väldigt 

stort, han får klättra upp i ribbstol för att känna taket. 

 Mest förklarat med ord, x är väldigt verbal. Vi har byggt mycket i kartong. 
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 Vi har jobbat mycket med temat ”Jag” och i detta har vi bland annat 

pratat om hemmet och vilka rum man har. Vi har diskuterat och eleverna 

har i grupper om tre fått bygga varsin modell av något av de rum som de 

önskat. Vi har byggt upp i papplådor där eleverna fått göra inventarier i 

material som de själva valt ex. gipsbindor kartonger tygbitar, filt m.m. Av 

gipsbindor har vi klätt in kartongerna och gjort möbler, bokhyllor, öppna 

spisar. Det har varit jättekul. Småsaker gjordes av modellera, bestick 

leksaker.  Dessa har sedan grupperna fått redovisa för övriga genom att 

berätta vad som finns vilket material de använt osv. Rummen har sedan 

ställts ut i matsalen dit alla skolans elever kommer. Det har varit ett 

mycket uppskattat arbete och eleverna har verkligen engagerat sig.  

 Vi har tränat rumsuppfattning, han hittar sin plats och låda och 

skolgården har gjorts i en skalenlig modell. 
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Två foton av skalenlig modell av skolgård tillverkade i trä. Källa 2. 

 

Form 

 Vi har pussel med geometriska former, det är lite gammalt material med 

cirkel och kvadrat osv, det tycker han om. Pusslet har jag målat svart i 

plattan så att de ska hittas, kontraster är viktiga. 

 Form har vi jobbat med lite med block från Montessori, rektangel, cirkel 

och kvadraten i olika storlekar. 

 Vi har delat in barngruppen i formgrupper, alla 6 åringar finns i någon av 

grupperna: triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, romb, ellips. Börjar man 

med begreppen så får man mycket gratis, X frågar efter antal sidor osv. Vi 

ska börja med kub osv till hösten med klossar i trä. I musiken spelade X på 

en triangel och kom på att han höll hela sin grupp i handen! 

 Vi går ofta ut i naturen och använder oss av naturmaterial samt letar efter 

olika former och samtalar om vad som finns. Vi har i tema jobbat med 

kroppen ”jag” och byggt modell av en elev i naturlig storlek samt gjort 

egna dockor som miniatyrer av respektive elev. 



 

 

 

11 (55) 

 Lite kul, temat i år heter räkna med språk, utgår från cirkeln först, jobbat 

med cirklar i musiken, maten t.ex. köttbullar, kakor och pannkakor. 

Använder mycket maten för form, bröd finns i runda rågbröd och han 

märker skillnaden mot Falu rutbröd och Gammelgårdens triangel.  

Vi har gjort formpromenader och letat former i omgivningen. Det är lite 

svårt för honom, seende barn ser trafikmärken, han har fått känna på 

brunnar men GB-gubben har mycket cirklar och står ute på trottoaren när 

han kommer gående.  

På förskolan finns en skattkista (gammal från en leksaksaffär) som är 

kvadratisk med nycklar i 4 färger, vrid om dem så kommer en form upp.  

Läge 

 Läge tränas med bil och tågbanor, vi har gjort ett bord med tågbana som 

sitter fast, vi tränar att åka i bana som en åtta framåt och bakåt. 

 Läge pratar vi väldigt ofta om: översta hyllan, under pusselhyllan osv. Vi 

är ute mycket, i skogen uppmanas barna: Kan ni samla tre björklöv och 

lägga dem under en sten? Begrepp som tas upp är t.ex. under, bakom, 

framför, vid sidan om. Barnen tycker det är jättekul! Frågor som kommer 

sen är: Hur har du gjort, hur har jag gjort, ligger det bakom eller framför 

mittemellan?  

 Försöker benämna genom att syntolka. X är frågvis och har mycket till 

godo, frågar alltid. 

 Lego är tacksamt både att ställa bakom, framför, uppe på och nedanför. X 

är väldigt förtjust i briotåg, då man bygger upp banan, får man in mycket 

lägesbegrepp. 

Vi använder språket också: nu sitter du på stolen, nu ramla gaffeln under, 

vem sitter bredvid... 

 Vi jobbar mycket verbalt med läge, X har språket bra, hon får hålla i min 

hand och vi känner tillsammans och vi benämner med ord, med riktning är 

det samma sak.   

 Vi är ute i naturen och tränar uppe och nere osv, X tar en kompis bara och 

går runt. 

 Vi har jobbat mycket både i idrott och uteaktiviteter, gjort banor där vi 

kryper rullar, över, under, mellan, bredvid, bakom, framför, svingat sig, 

ålat, hoppat klättrat, etc. 
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Riktning 

 Vi har tränat att ha händerna rätt för att följa punktskriftsraden i 

läsriktning. Gjort material av kartong i A4 storlek som klätts med filt och 

klistrat på tre vaxsnören under varandra med en blomma i vardera änden. 

X drar blomman fram och tillbaka. Vi tränar överst, mellerst, underst, nu 

tar vi nästa, höger, vänster osv. Har varit bra! Vi kör bilar på också och 

då ska det helst vara en ram runt.  

I Rörelselek rör X sig bakåt, framåt, åt sidan och övar riktning och läge 

till exempel i ”Hoppa hage”, hagen är tejpad på golvet. X cyklar själv och 

gungar. Vi benämner mycket och beskriver allt tydligt, X får mycket gratis 

så. 

 Vi spelar Kalaha (även kallat Mancala, ett ”räkna och samla” spel) första 

gångerna for kulorna överallt, när vi jobbat och han känt in alla skålarna 

fungerar det bra. Så småningom ska han spela med en kompis. Spelet 

tränar riktning, turtagning och man måste räkna att alla fyra kulor ligger i 

skålen och när vi slutar räknar vi vem som har vunnit. Alla barnen spelar 

på förskolan! 

 Jag har gjort många böcker med riktningar: 

- En bok med en fågel i vaxsnöre och ett bo med punktskrift emellan, X 

för händerna från fågeln till ett bo. Gjort samma sak med en fjäril och 

blomma. 

- Känselböcker i punktskrift med samma tecken per rad, full cell en rad, 

nästa g osv. Tre blad är ihopsatta med en spiral med rubriken 

Känselbok på första sidan. Vi har gjort den tillsammans för att träna 

på läsriktningen.  

- Sångbok med sången: ”Uppför en backe och över en bro…” satte 

texten på spiralblock, en vers per sida och klistrade tygtejp från 

slöjdaffär som rör sig i samma riktning som sångtexten. Bra att inte 

bara använda vaxsnöre jämt, fördel med tygsnöre är att man kan knöla 

till det så det sitter fast. Sången slutar med att de kommer in på 

skrotbilsföreningens bal. Det är jätte roligt. 
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Bandet är ett tygband med klister som är köpt från en slöjdaffär. Sången löper över flera 

sidor och bandet löper den riktningen som sången anger. Källa 1. 

Önskemål om material? 

 Vi tänker inte: ”nu ska vi jobba med matte” utan fångar tillfället som det 

ser ut, inget material är klart, vi gör det bästa av situationen när den 

kommer. Vi har haft som tema bondgården och räknat mycket, vi har inte 

behövt haft något speciellt material utan, gjort som de andra, istället för 

att rita en ko bygger alla en ko av mjölkkartonger istället, vi tänker att det 

här är bra för alla.  

 Vi känner att naturen ger oss enorma resurser och att vi har enorma 

möjligheter att skapa av detta. Vi plockar av det som finns ute och inne. 

 Befintliga pussel funkar med mer kontraster, vore bra med färdiga pussel 

med svart botten alltså synvänliga pussel med god kontrast, gärna svart 

bakgrund (träfärgat ger inte bra kontrast när man har synrester). 

 Vi har inget material, vi har inte gjort något själva eller köpt något. Vi har 

lånat böcker från TPB men böckerna är för enkla för henne, hon är så 

duktig så vi hinner inte med henne. Vi måste hitta på mer avancerade 

material. Hon får mer ut av att gå på upptäcktsfärd, att gå i skogen på en 

granskogsmatta ger mer än att känna på olika material. Vi jobbat mycket 

med miljön runt omkring, ger henne mycket upplevelser och syntolkar. X 

är frågvis, hon har mycket till godo, frågar alltid. 

 Hela alltet en penningfråga allt vårt material är egentillverkat. Nu kan ju 

jag göra eget. 
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Fråga 2 
Har och i så fall hur har ni jobbat med: mängd, antal, ordning, tal, mäta, tid, 

förändring? Önskemål om material? 

 
Mängd Antal Ordning Tal 

 Vi sjunger räknesånger, räknar på kulram, räknar på fingrarna, läser 

ramsor, räknar pengar i en liten affär vi har där vi säljer varor.  

Vi har räknebjörnar från Ilka. Det är burkar med plastbjörnar i olika 

storlekar: 3, 4, 5 cm, röda gula och blå. Man räknar dem och ställer på 

rad. Jobbar med sortering t.ex. då man värmer en björn i varmvatten och 

barnen ska hitta vilken som är varm i en påse. 

 Vi har stora och bra pärlor i olika färger och former med dem övar vi 

olika begrepp och ordnar dem i en lång rad och sorterar på olika sätt.  

Vi har gjort matteburkar ända upp till 10 burkar. Vi har köpt små burkar i 

olika färger och former och märkt upp med punktskrift och fyllt med olika 

saker. Det finns att köpa färdiga burkar med färdigt material men de var 

inte märkta med punktskrift. Vi har alltid samma sak i en burk, vi tar tre 

burkar åt gången och leker en lek, upprepar och gör överraskningar och 

säger t.ex. – Oj vad är det i burken. Det vore bra att ha färdiga burkar 

med punktskrift.  

Vi har ett Pingvinspel som vi köpt färdigt från någon firma. Bra för honom 

med turordning och att räkna 1 och 2. Spelet är inte anpassat med 

punktskrift. 

 Mängd och antal jobbar vi med hela tiden, alla barn gillar att räkna, hur 

många stolpar finns i staketet osv. Det tycker han också är jättekul, han 

har koll och kommer ihåg allt t.ex. sångbokens antal sidor.  

Kortspel med vanlig kortlek det är fantastiskt framgångsrikt. Treåringar 

spelar vändtia! Vi har punktskrifts kortlek, i början var det svårt, det tar 

lång tid, men vi tar två lock och lägger ”lägghögen” i ett lock och 

”minhögen” i den andra. Att hålla i handen är svårt. Sen går vi åt sidan 

för att känna på korten. Nu är han ungefär på samma nivå som de andra. 

Vi spelar svälta svin och vändtia. 

Utomhus har vi på en vägg med 10 snören med kulor som bildar en sned 

rad. Första snöret är 5 cm och nästa 10 osv. Han tycker det är jättekul. 

Det är fina trevliga färger för de andra barnen. Han känner att det blir 
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längre och ju längre snöret blir desto fler kulor finns det. Det är 45 stycket 

pärlor totalt, han gillar att kunna snabbt summera alla siffror. Älskar allt 

som heter matte! 

 Antal kommer hela tiden, varje dag, idag lekte vi med ett grodspel det är 

16 stycken grodor, 4 av varje färg. Vi lade dem i högar, hur många grodor 

finns det frågade jag, utan att räkna svarar han 16. Det är faktiskt 

multiplikation!  

På samlingen började vi räkna med 10 talen. Varje barn räckte upp 

händerna och vi räknade: 10 20 30 osv. 

 I taxin som vi åker under tre mil har vi jättemycket matteövningar. Han 

gillar det jättemycket, han räknar: 2+2 4+4 och kan hålla på upp till 

512… 1 mindre än hundra, 1 mindre än 1000 osv. Han räknar talserier: 2 

4 6 och 5 10 15 20. Hela tiden räknar han, det är 5 vaser i fönstret, i 

trappan är det först 13 steg sen 5 och nästa gång vet han hur det var!  

 Antal är ju enkelt, dels med spel, i samlingar, i pyssel när vi limmar olika 

många saker. Vi ska göra flera spelt ex. 3 i rad med hål i så som finns på 

SPSM. Men vad behöver man göra i nästa steg?  

 X räknar mycket hela tiden, X mest alert i barngruppen. Material att köpa 

för att användas någon gång finns inte medel till. Vi anpassar och hittar 

på egna saker, då vi har tema med flera barn så kör vi mer taktilt för alla, 

jobbar mycket i kartong, tyg, skinnbitar och målarfärgen häller vi sand i 

så den känns. 

Tärningar har vi gjort själva, gröpt ur hål där prickarna varit på en 

skumgummi tärning. X gillar att slå tärning. Hon kan känna på en vanlig 

tärning! Vi använder tärningen till att spela lusenspel (från leksaks affär). 

 X räknar trappsteg och har koll på vilken våning han är på, tänker 

”yatsy” aha en kåk blir det av de här 5 trapporna (3 lika och 2 lika). 

Han frågar efter allas ålder och vikt. 

Vi har pärlband vid svarta tavlan för att markera dagarna. Röda pärlor 

för helg med skrovlig yta och blå för vardag med slät yta. 
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Bild på ett pärlband med olika taktil känsla för röd och blå (det har varit tre helgdagar denna 

vecka). Källa 2. 

 

Vi räknar och lägger kapsyler i en burk för att ramsräkna, då man släpper 

kapsyler hörs smällen. Alla barn gör veckans gissning: En burk med 10 

kapsyler jämförs med en med 20, 30 eller 40 och barnen får gissa antal.  

 Vi har sorteringslåda med olika grejer: suddgummin, saxar, nallar… 

Jobbar med att hitta fem lika, hittar man en till då blir det 6! 

Spelar Yatsy, då tränar vi på att addera stora tal. Slår med tärningar, två 

tärningar ger ett tal. Från Iris har vi köpt ett ”Fäll upp spel”, på så få 

slag som möjligt ska man klara att fälla upp alla brickor och ”Ormspelet” 

som är lite svårt. 

Vi räknar dagar och tränar på datum i en almanacka. 
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Vi har byggt kroppar/längden med indianpärlor (två pärlor är en cm) 

 Mängd har ingått i det dagliga räknandet av barn i klassen, hur många är 

vi idag? Hur många saknas.? Hur många blir vi om alla är här idag? 

Varje dag har vi en elev som säger vilken dag det är sätter upp taktil lapp 

men dag nummer månad namnsdag på tavlan. 

När vi räknar knackar alltid läraren samma antal på tavlan eller trummar 

på trumman så att barnen hör antalet. Dagligen räknar vi också barnen 

genom antal första, andra o.s.v. 

Vi använder naturmaterial ex. kottar för tal och sorterar i SPSM:s 

sorteringsfack. 

 I samlingen har vi stora fyrkantiga kuddar, jag har sytt på prickar som i 

en tärning. Sen tar vi en stor tärning som barnen får slå, den siffra som 

barnen får ger vilken stor kudde de får sätta sig på. Sen får man se var är 

det flest barn osv. 

 
Bilden visar sittkuddarna och tärningen. Tärningen är i skumgummi och prickarna är 

urgröpningar så att de är taktila. Tyget på de stora kuddarna känns också bra taktilt. Källa 1. 

 

Vi leker med en våg med två skålar t.ex. lägger jag fem knappar i varje 

skål och säger sen: ”Nu är det 7 knappar i den ena. Hur många ska du 

lägga för att det ska vara jämnt?” Så svarar han: Två! Han har kommit 

långt för att vara fem! 
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Bilden visar en våg där barnen experimenterar med olika många ”träpluppar” i skålarna.  

Våg från leksakshandeln. 

 

Mängd pratar vi mycket om, två ögon, en mun, två öron osv. Jag har gjort 

kort som plastats in i format som tärningssidor för att han ska träna 

subitizing – att han bara ska kunna känna på bilden med tre prickar och 

med en gång koppla till tre. Min idé till att träna subitizing. Allt ska vara 

kul! 

 
Bilden visar kort som märkts upp med kardborreprickar från tygaffär. Källa 1. 

 

Jag har tagit gamla 123-böcker och gjort bilderna taktila med reliefpenna, 

klistrat kardborrar eller andra material. Det är stiliserade taktila bilder, trianglar 

och cirklar, materialet ska kännas som en skjorta inte ha formen som en skjorta, 

träd av tandpetare och tändstickor, fåglar i träd är fjädrar, moln är bomull, 

ballongerna är sönderklippta ballonger…  
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I Boken som heter lilla Mys räknebok har jag satt fast en docka, relieftejp för två 

bilar, tre blommor av paljetter, fyra knäckebrödsbitar, klossarna är riktiga 

klossar, skinn för skor, fjädrar för fåglar, kardborrar för moln och för Mys tio tår 

får han räkna sina egna tår. 
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Bilderna visar två olika böcker med siffrorna 1-10 där objekten som ska räknas har markerats 

med olika material. Lilla my har klossar och moln av kardborre, hanarna är klossar och honorna 

är molnen. Ballongerna på bilden har riktig ballongplast klistrat på sig och träden har träbitar. 

Källa 1 
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    Nyckelpigepussel har fyllts i med reliefpenna och kardborrar. 

 

 
Bilden visar ett träpussel på nyckelpigor med olika antal prickar. Man ska räkna och placera 

nyckelpigorna i rätt ordning. Prickarna har gjorts taktila med färg från hobbyaffär.  

Under brickorna finns kardborrepluppar klistrade. 

 

Jag har lagt olika saker i "Kinderägg" så att de går att para ihop genom att 

lyssna. Jag har lagt i bomull, lite papper, lite pärlor och kritor.  
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Bilden visar flera "Kinderägg" som är fyllda med olika material som kan paras ihop. Märkningen 

med tejp är till pedagogen så att man visuellt kan urskilja vilka par som hör ihop. Källa 1 

 

Ordning kommer upp i ramsor, den gamla ett, två tre på det fjärde ska det ske 

säger vi innan han åker rutschkanan. Det är viktigt att träna för att förstå första 

och andra trappen osv. Räkneramsan räknas i samlingen. Hur många barn är det 

idag? Han går runt och känner på huvuden när det är hans tur och räknar. 

X räknar och ordnar med ett Cylinderspel (gammalt som finns på förskolan) som 

har 5 * 5 hål och cylindrar i olika färger som ska placeras i storleksordning. Han 

ser ju inte färgerna, vore bra om det fanns med olika former eller kanske någon 

pärla på sig… istället för färg.  

 
Bilden visar ett cylinderpussel där cylindrar ska sorteras i färg och ställas i storleksordning. 

Liknande finns att köpa från The Braille Book Store. Källa 1 
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Mäta Tid Förändring 

 Vi mäter med måttband, stavar som läggs efter varandra och pinnar i 

rader. Vi bygger med snäckor, stenar och katlastavar. Stavarna finns även 

i färg som vi ska köpa, grundfärgerna är lättare att se. 

Vi har vattenlek i ett rum med handfat, barnen får ösa och hälla i burkar 

som är olika tjocka och runda, vi har också rör i olika former. Vi ska köpa 

in mer för fler experiment. Det är svårt att fästa punktskrift när det är 

vattenleksaker. Vi skriver remsor på Perkins men de ramlar av burkarna. 

Tid har inte hållits på så mycket med. Vi berättar om dagen vid ankomst, X 

har inte varit så intresserad. Vi har inte använt något speciellt. Finns 

klocka med punktskrift? 

 Vi har gjort en mattehörna, ett bord med olika saker på: måttband, våg, 

fina större pärlor och stenar att lägga i mönster.  Måttbandet rullar han 

ihop och rullar ut. Han känner hur långt en cm är. Han mätte en hel del i 

början, vilket är kortare vilket är längre osv. 

Vi uppskattar hur långt det är när vi är ute, jag räknar ner, 7 6 5… nu är 

du framme! För att han ska få en känsla av hur långt en meter är. 

I slutet nu har vi haft mer fokus på tiden, det är viktigt för honom att 

kunna förbereda sig på nästa sak, jag säger t.ex. om 10 minuter ska vi 

avsluta det här. 

 Vi har inte jobbat med klockan direkt men jag gjorde en bok som han 

gillar jättemycket, Ticktack. Jag gjorde en klocka på utsidan av 

glassburkslock och satte en pappersklämma för visarna och punktskrifts 

siffror. Han sitter och snurrar på den känner på den. Bokens text är en 

saga om tid. Jag gjorde 4 - 5 figurer som är med: grisen, kotten osv. 

gjorde dem som fyrkanter. Valde lite olika material: trädet är en bit bark, 

ett glas vatten är en bit overhead plast, bubbelplast som låter som när det 

regnar när man tar i det, figurerna går och lägger sig i lite mjukt och 

ulligt fårskinn.  

Vi jobbat mycket med rytm, vi spelar trumma på borden utomhus, 4 takt, 3 

takt, 5 takt, 6 och 7 takt och jämför dem med varandra. Det blev intressant 

när vi var ute och det var så kallt och vi hade svårt att hitta på någon lek. 

Vi spelar inne också, gitarr och synt där rytmen kommer in. Vi lyssnade på 

en skiva och han noterade i vilka sånger det var 3 takt i!  

Förändring pratar vi mycket om. 
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 Tid och förändring är väldigt svårt. Vi har en äggklocka för att förstå hur 

lång tid är. Svårt att förklara tid. Svårt för oss veta vad för material man 

skulle kunna ha. Vet inte om man behöver något egentligen? Det är så nytt 

för oss.  

Rent fysiskt kan man ta på mätning, vi utgår från henne själv när vi 

förklarar, det här är lika stort som din hand osv. det är enklast för henne. 

 För tid har vi satt upp taktila bilder över dagen: frukost, komma till dagis, 

samling, lunch, vila, mellanmål. De ger struktur på dagen. X får verbalt 

stöd för att uppfatta tiden. X har ett himla minne. 

Mäter gör vi inte, vi har inget måttband. Använder begreppen störst och 

minst vilket också är en typ av mätning. 

 Längd, vikt och förändring har vi inte jobbat med än. 

 Vi har jobbat mycket med mätning, mätt oss själva och klippt snören lika 

långt och mätt föremål med våra egna fotmått som vi klippt i kartong. 

Tiden pratar vi dagligen om dag, månad, tid, vecka etc. Förändring 

kommer också in där, hur många dagar är det kvar i månaden… 

 Vi mäter med decilitermått, X får hålla på och mäta ute med vatten. 

Vi pratar om tid, mikrons tre sekunder, räknar åskan och frågar ”Hur 

mycket är klockan nu”? X älskar tunnelbanan, i mycket av lekarna ropar 

han ut tåget: ”Tåg mot Hagsätra om 4 minuter”. 

Vi har en klocka som är riktigt bra från en dagiskatalog. Snurrar man på 

baksida på den långa visaren ett varv så rör sig korta till nästa siffra. X 

tycker mycket om klockan. 

 Förändring finns i boken om fiskarna som jag gjort. På framsidan är det 

fem fiskar, första sidan i boken finns en fisk och ett nät, andra sidan två 

fiskar och tomt i nätet, tredje sidan tre fiskar och tomt i nätet, osv. upp till 

fem fiskar. Ibland ändrar jag så att vissa fiskar är i nätet, det blir en 

överraskning! Det är bra med fiskar i vaxsnöre som kan flyttas.   
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Bilden visar en taktil bok med flera blad som visar på ett hav med ett fisknät och fem fiskar som 

man kan laborera med, de kan vara i nätet och ur nätet. Källa 1. 

 

Önskemål om material? 

 Vattentålig tejp till Perkins vore bra. 

 Material om tid 

 Klocka med punktskrift och svartskrift. Viktigt att det ska fungera för 

seende också. 

 Taktilt cylinderspel där cylindrar kan urskiljas taktilt istället för med 

färger.  

 Matteburkar med punktskrift som inte ramlar bort att stoppa ner olika 

antal saker i. 
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Fråga 3 

Fråga 3 behandlar - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att använda matematik för att undersöka reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar. 
 

Har och i så fall hur har ni jobbat med problemställningar: att undersöka, att 

reflektera, att pröva olika lösningar. Önskemål om material? 

 

 Vi har inte jobbat så mycket med problemställningar, vi har fokus på 

vardag och vänner, att förstå vardagen.  

 Verkligen en svårighet, med Asperger diagnosen, det är svårt att resonera. 

Öppna frågor är inte så lätt. Vi försöker vara med på vad de andra barnen 

gör, fantastisk förskola som vill mycket och försöker, det gäller att vara 

med, vi har gjort experiment efter hans förmåga. T.ex. experiment med en 

långpanna vatten och diskmedel som är roligt att se, som blind är det svårt 

att göra samma med det är kul att höra hur det bubblar och känna på 

skummet. 

 Vi delar frukt för att förstå ett halvt äpple och en fjärdedels äpple, man 

måste få känna och jämföra. Frågor som fem barn ska dela på något, hur 

gör man då? Kommer vi att arbeta mer med efter sommaren, då kan vi 

lägga fokus på nästa nivå, mer fokuserat arbete.  

 Vi undersöker hela tiden luktar och känner på allt. Känner på olika blad 

osv. vi använder alla sinnen utom synen.  

 

 Vi har haft räknesagor men det är lite problematiskt eftersom X är på så 

mycket högre nivå när det gäller matte så han kan bara svaret med en 

gång. X tycker inte att räknesagorna ger någon utmaning.  

 Vi har jobbat med problemlösningar och gjort praktiska övningar som 

vem är längst, vad i rummet är lika som vår fot, mjukt - hårt, mönstrat, 

randigt, lika olika, vägt, mätt, jämfört smalt-brett, tjockt- tunt, högt-lågt. 

Kavlat och format i lera samt skurit i tunna skivor- tjocka skivor. Allt detta 

har sedan eleverna fått visa och beskriva för varandra och genom 

utställningar på fritids och i matsalen. 
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Fråga 4 
Fråga 4 behandlar - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att urskilja, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp. 

 

Har och i så fall hur har ni jobbat med matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp: att urskilja, att uttrycka, att undersöka. Önskemål om material? 

 

 Urskiljer genom att vi stoppar saker i påsar, t.ex. räknebjörnar och andra 

saker, för att känna på olika saker. Vi har en plastlåda med ärtor som vi 

lagt ner olika saker i botten: bilar, nyckel, tygbit osv. Jättekul att leta! 

Använder olika knappar för att t.ex. hitta största och hitta minsta! 

Vi leker, vad är det här för något? Är det minst eller störst? Är det lika 

långt som din fot? 

Vi har en känselpärm med olika material: tyger, plast, sandpapper, päls 

och bubbelplast som X sitter och känner på. Vi berättar sagor om de olika 

materialen och frågar, vad tror du man använder det här till?  

 Då vi undersöker har vi en burk med nallar av plast i tre olika storlekar. 

Det är roligt att urskilja och hålla i de olika nallarna, det finns 70 stycken 

totalt. Han kan säga: Jag vill känna på de små nallarna. 

 Vi har en burk i pysselrummet med vanliga stenar, han hällde ut alla på 

bordet eller golvet och sen plockade han upp alla. Det tycker han är 

roligt. Mycket i omgivningen är att undersöka hur det känns och hur 

många det är. 

Förskolelärarna har en brist (intervjupersonen är matematiklärare), de 

kan inte skillnader på t.ex. rätblock och prisma. Man skulle ha nytta av att 

kunna benämna sakerna rätt: ”Det här är en pyramid med en tresidig 

bas”. Det är inte fel att kalla det för en prisma när det är en prisma, kub 

och rätblock… svår tankeprocess. Vuxna borde veta så att de ger barnen 

rätt begrepp (förskolan har en lista över mattebegrepp på toan). 

 Bestämt från början att använda rätt begrepp, vi säger cirkel, rektangel 

och kvadrat. Känner på saker och undrar vad det är så benämner vi det 

rätt. 
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 Jag försöker hitta fler ord för att något är t.ex. lent eller kallt för att vidga 

ordförråd och begrepp. Vi har känselböcker med olika tyg/material. 

Pratar hemskt mycket och undersöka hela tiden.  

 X frågar själv och har mycket funderingar t.ex. vad skugga är, vad är 

mörka sanden? Jag tror kunskapen sitter bättre om hon får fråga efter 

eget intresse.  

 Vi har använt barnen själva och gjort diagram över födelsedagar och 

antal tappade tänder. Även lego används för att bygga diagram, först 

sorteras alla bitar efter hur många pluppar de har och sedan sätts de ihop 

i staplar. 

(Samma skola visade även hur de jobbat med mönster.) 

 

Bilden visar ett tanddiagram över tappade tänder, nästa termin ska ett likadant sättas upp som en 

jämförelse. Källa 3. 
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Bilden visar sorteringsfack i trä där träbitar kan läggas för att göra mönsterserier. Källa 2. 

 

 Vi undersöker matteburkar, i dem ligger olika saker så många som det 

står utanpå burken, han får känna sig fram. Det lockar andra barn också 

(se foto nedan).  

Vi jobbar med halsbands pärlor i olika figurer: bilar, båtar, lok, djur med 

stora hål i. Han och de andra barnen sätter upp dem på piprensare. De får 

instruktionerna: sätt alla djur på piprensaren, sätt sånt som går att köra 

på land, sätt vilda djur, sätt tama djur osv. (se foto nedan).  

Vi väger saker. 

Vi undersöker saker i olika storlekar för att känna och sortera t.ex. 

skruvar, borstar och kammar (se foto). 
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Bilderna visar egengjorda matteburkar där varje burk är numrerad 

och innehåller saker enligt siffran på. Källa 1. 
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Bilden visar hur olika pärlor sorteras och pärlorna träs på en piprensare. 
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Bilderna visar exempel på material som kan undersökas, borstar och kammar av olika slag som 

han ordnas efter längd eller skruvar som kan sorteras. Källa 1. 
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Önskemål om material? 
 

 Material är bra att ha mer av. Montessori material är bra men kostar för 

mycket och klossar är för bleka, de är träfärgade. Det vore bra liknande 

men med starkare färger. Vi behöver stavar med bra kontraster. 

 Det finns inte så mycket pengar. Vore bra att få låna. Lekotek finns inte 

längre. 
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Fråga 5 
Fråga 5 behandlar - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att föra och följa resonemang 

 

Har och i så fall hur har ni jobbat med att föra och följa resonemang? Önskemål 

om material? 

 

 När vi bygger och målar så frågar man ju följdfrågor... Vad händer då 

med den här klossen?  Vad händer om jag tar en tredje pinne… Man vill 

höra vad barnet tänker och förstår.  

Allting kan man göra mer av! Handlar om ett medvetande om att man ska 

föra olika resonemang. Jag frågar: Hur kan man göra då? Man ska inte 

bara servera allt! Förberedande matte är att lämna öppet för barnen att 

prova själv. 

I byggleken blir han mera medveten om hur man kan bygga men det är 

svårt för honom att lära av andra. Även hans bygglek har gått framåt, han 

räknar olika klossar och bygger på olika sätt. Det är konkret på något vis, 

gör man så här så rasar det inte.  

Viktigare för barnen som inte ser att man som pedagog vara med och 

fråga och peppa och ge förslag.  

 Svårt för han, väldigt svårt. Matematiska resonemang har vi inte haft 

direkt. 

 Man kan resonera med henne, fråga vad hon tror kommer hända sen. Man 

måste utmana. X är så nyfiken och undrar varför det blir som det blir. Vi 

har inget specifikt material utan använder allt som händer runt omkring 

henne. 

 Nej, X är inte på den nivån, han bara vet svaret i matte, vi vet inte riktigt 

vilka strategier han använder. Numeriskt är X väldigt duktig men inte 

logiskt. Vid räknehändelserna hakar han upp sig på andra saker. 

 Jobbar i språket med att förklara. 

 Förklarar utifrån hans frågor.  

 Genom vårt sätt att berätta, redovisa, beskriva och tydliggöra får och hör 

eleverna om och om igen uttrycken och lär sig förhoppningsvis att följa 

resonemang.  
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Hur ser det ut? Hur stort är det? Vilken form? Läget? Hur många? 

Varför? Tala tydligt, visa, känn, beskriv, ställ ut, sjung om, etc. 

Önskemål om material? 

 Lånat böcker om hus, pyramider till de andra barnen men det finns inget 

att känna på! Finns bara sagoböcker på TPB. Skulle vilja ha 

grundläggande byggnader: Taktil bok med slott, pyramid, hus, stadshuset, 

tegelstenar, hydda osv. Andra barn tittar på hus i olika böcker.  TPBs 

böcker är ok från a till ö helt ok relief sånt format skulle passa. 

 Bilder och böcker är svårt att förstå, ser lite detaljer, skulle behöva mer 

faktaböcker i relief med bilder.    
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Fråga 6 
Är en öppen fråga där intervjupersonen om den får berätta om något som 

anknyter till ämnet. 

 

Annat som jag gärna vill berätta om: 

 Mer material behövs! Vore skönt att kunna köpa färdigmärkt ibland! Även 

att märka med punktskrift tar tid! Har lånat en Perkins och de är så hårda 

och tunga att jobba med.  

 Vi har inte fokuserat alls på matte, mer på punktskrift och samspel. Matte 

är inte det viktigaste, det är viktigare att fungera med kompisar och att ha 

punkt på samma nivå som barna kan svartskrift i skolan. Lite längre 

framåt ska det bli kul att se hur det går.  

 Just det här när man kommer upp i lite större mängder, du kan lägga upp 

4 bananer och 4 äpplen… hur kan man jobba vidare med nästa steg? Vi 

kommer att hinna in på lågstadiet vad som gäller matematik osv. Finns det 

någon bra väg att gå? Vi har inte lärt oss tillräckligt. Mer fakta om hur 

man lär sig utan synen behövs, en praktisk handledning, vad som är 

lämpliga steg.  Mycket kan man göra själv men jag menar grundprincipen, 

så här kan du göra, allra enklast, hur man ska täcka upp det du har tänkt 

kunna se.  

 Skulle vilja ha tips och idéer, en blogg där man kan tipsa varandra och 

fler träffar på SPSM för utbyte.  

Det jag hade velat ha, är Flexiboard, skulle få den via syncentralen men 

förskolan ska betala överläggen men inga pengar fanns så då blev det 

inget. 

 Plast är inget bra material att jobba i det går sönder t.ex. 

sorteringsfacken. Trä är bättre då det går att sätta fast med kludd t.ex. 

såsom mönster-ramarna (se foto).  

Geobräden borde vara i trä. 

 Jag vill ha systematiska riktlinjer för struktur för färg. Måste vara lättare 

för dem också att alla kör likadant, när hon kommer någon annanstans 

blir det ett nytt system, det är trygghet i sig med likhet.  

Måttband med punktskrift önskas. 



 

 

 

37 (55) 

Hundraruta i trä önskas med punktskrift. På baksidan ska det vara tomma 

rutor så att man kan bygga diagram med klossar som läggs i, magneter 

som gör att klossarna fastnar. 

 

 

Bild på en hundraruta, som den kan se ut i en svartskriftsbok. 

Böcker som handlar om större tal önskas, att få känna på dessa i punkt. 

En tallinje i trä önskas för att bygga med mattekuber på. Kuberna ska 

vara taktila i två olika raster för att känna olika färg (två olika färger 

behövs).  

Små trälådor att bygga mönster i som kan kopieras med samma kuber som 

ovan. 

 Vår elev är mycket intresserad och genom vår dagliga ”Språkverkstad” 

lyssnar och känner han på allt vi jobbar med. Arbetssättet har varit 

mycket bra även för seende barn, då de också naturligt känner på och 

beskriver för att tydliggöra. Vi sjunger mycket och lyssnar på ex. Majas 

alfabet sånger.  Vi har också dagligen någon form av rörelse eller 

massage inlagt under dagen. 

Varje dag har vi högläsning och vår elev har alltid tillgång till taktila 

böcker när han önskar det. Vi försöker också få vår elev så mycket som 

möjligt delaktig i övriga elevers lek och spel. 
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Befintligt anpassat material i matematik  
Material som passar till barn med synnedsättning. 

 

Lärmaterial i Sverige: 
 SPSM har material till barn med synnedsättning i förskolan. Materialet 

kan delas in i två grupper; dels förberedelsematerial för punktskrift och 

dels material/verktyg exempelvis taktila linjaler att använda i skolan från 

förskoleklass och framåt. Läs mer om materialet i Bilaga 2. 

Förberedande material är: 

- Förberedande punkt (elevmaterial) 

- Räkna med ljud (elevmaterial) 

- Räkna med punkt (elevmaterial) 

- Textila böcker (elevmaterial) med bl.a. siffrorna 1-5 och Former. 

- Att undervisa punktskriftsläsande elever i matematik 

(lärarhandledning) 

- 20 kronor (elevmaterial, anpassad bok utgiven av SPSM) 

- Flexiboard, mattedelen 

Material/verktyg (se vidare i bilaga 3 för ytterligare beskrivning): 

- ploppark (svarstalonger) 

- sorteringsfack (plast) 

- plastark (att skriva på med Perkins och andra klippa i) 

- taktil linjal (21 och 30 cm) 

- klocka i relief (plast) 

- taktila talblock 

- pengar (ej äkta) 

 

 Iris har material såsom måttband, tärning och spel. Spel såsom kortlek, 

kortspel, pinnspel, schack, rävspel, vippspel, yatzy, Domino, Fia, fyra i 

rad, kinaschack och så vidare. Se mer på www.butiken.iris.se.  

 Galleritaktil säljer taktila färger, ark med färgpapper i relief. Läs mer på 

www.galleritaktil.se 

 Ilka säljer de räknebjörnar som några pedagoger har använt. Läs mer på 

www.ilka.se 

 UR säljer de räkneburkar som är förlaga till de som pedagogerna själva har 

gjort i rapporten. Läs mer på www.ur.se 

 MTI säljer geobräden i trä. Läs mer på www.mti.m.se  

http://www.butiken.iris.se/
http://www.galleritaktil.se/
http://www.ilka.se/
http://www.ur.se/
http://www.mti.m.se/
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Lärmaterial internationellt  
 Braille book store (USA) har anpassat material med punktskrift. Läs mer 

på www.braillebookstore.com. Här finns många taktila spel i trä 

(backgammon, Othello, schack mm.) för äldre barn och vuxna. Värda att 

nämna speciellt är: 

- Braille Math Blocks – Träklossar med punktskrift och svartskrift 

- Magnetic Construction Set – Stavar att bygga tredimensionella former 

med. 

- BraillePhun Math Set – Klossar med punktskrift och svartskrift som 

fästs samman, för lärare och elev att bygga tal med (för barn 5 år och 

uppåt). 

- Braille Sudoku Set – Sudoku som har en träplatta med hål där siffror i 

braille kan fästas på. 

Pussel finns för förskolan, i trä och med punktskrift. Djurens olika delar är 

märkta med punktskrift. De djur som finns är björn, kamel, katt, hund, delfin, 

anka, elefant, giraff, häst, pelikan och människa. För de minsta barnen finns 

pussel likt traditionella ”plupp pussel” det vill säga pusselbitar med små 

piggar som ska passas in i en skiva med hål i samma form. Här finns pussel i 

trä med punktskrift med följande teman: gården, staden, former, djungeln och 

landet. Observeras bör att märkningen är på engelska. 

 

Det finns också lådor att sortera klossar i, i trä dock inte med punkskrift. Det 

finns traditionella klosslådor med olika former som ska passas i hål. Det finns 

även klosslådor speciella för 3D kunskap, ”3D learning” i form av att 

klossarna finns i olika storlekar. Även sorteringsbräden, Count ’n’ Stack, finns 

så att barnen kan sortera flera cirklar, trianglar, kvadrater och rektanglar. 

 

 Playwork har även de ovan nämnda Braille Math Blocks. Läs mer på 

www.playworks.net  

 

 Vision Australia har spel för barn, bland annat tre i rad, domino, schack, 

backgammon och så vidare. Läs mer på: www.visionaustalia.org. Speciellt 

fina för barn kan nämnas: 

- Beetle Game – i trä med delar som ska byggas ihop till en kackerlacka 

(jämför med lusenspelet) 

- Texture dominoes – domino men olika textila ytor ska paras ihop istället 

för siffror. 

 

 

http://www.braillebookstore.com/
http://www.playworks.net/
http://www.visionaustalia.org/
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 Amerika Printing House for the Blind har material som är förberedande 

matematik. Läs mer på www.alh.org. Värda att nämna speciellt är: 

- Lots of Dots Counting 1 2 3 – Denna bok innehåller siffrorna 1-30 i 

punktskrift. 

- Quick Pick Math – Kortspel med matematikfrågor och utvecklat för 

barn från ca fem år och uppåt. Finns i varianterna: addition, 

subtraktion, multiplikation och division.  

- Hundreds Boards and Manipulatives Kit – Hundraruta i kraftig plast 

med siffrorna 1-100 i punkt- och svartskrift och olika taktila figurer 

som kan fästas på brädet. 

- Chang Tactual Diagram Kit – 104 geometriska former i olika storlek 

som tränar area, sortering, bråk, vinklar osv. 

- Pop-A-Cell- Plastbitar som är stora punktceller som man kan göra 

olika siffror eller bokstäver med. 

- Brannan Cubarithm Cubes – Plastkuber med siffrorna 0-9 i punktskrift 

och som kan användas för att sätta upp tal. Till dessa finns en 

gummiplatta där kuberna kan fästas i. 

 

 Exeptional Teaching, inc har ”verktyg” för i matematik. Läs mer på 

www.exceptionalteaching.net 

 

 Braille Dot-to-Dot – Siffror i punktskrift och taktila grundformer. 

 

 I read with my fingers – Taktila böcker i tyg för barn i förskoleålder. Fem 

av dem finns att köpa från SPSM och som översatta till Svenska. Läs mer 

på www.tactilegraphics.co.za Värda att nämna inom matematik området är 

också: 

– Positions – Textil bok om läges begrepp. 

– Different – Textil bok om att undersöka det som skiljer sig. 

– Opposites – Textil bok om motsatser i form av storlek. 

– Games – Textil bok med spel med räkning. 

 

 Hungry fingers har laborativt material för barn med synskada. Läs mer på 

www.hungryfingers.com. Inom matematik kan också nämnas: 

– Miss or-Match – Taktila spelkort med grafiska former. 

  

http://www.alh.org/
http://www.exceptionalteaching.net/
http://www.tactilegraphics.co.za/
http://www.hungryfingers.com/
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Kommentarer till sammanställningen av 
intervjuer  
Enligt forskning ska matematiken i förskolan läras i leken, tillsammans med andra 

och fokusera på förståelse och inte formellt räknande, ta till vara de 

matematikproblem som uppkommer i stunden, utmana barnen i deras tänkande, 

vara laborativt och ge barnen många erfarenheter av matematik. Intervjuerna visar 

att pedagogerna jobbar på det viset. 

 

Fråga 1 och 2 
Intervjusvaren visar att det skiljer sig gällande hur mycket pedagogerna jobbar 

med de olika delarna i läroplanen. Fokus på förskolorna ligger på fråga 1 och 2, 

där man jobbar med förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande 

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

förändring.  

 

Rummet upplevs genom kojbyggen, både inne och ute. Några förskolor har byggt 

modeller av rum och skolgården, i en skalenlig modell. De flesta bygger mycket 

med till exempel klossar eller kartong. Form upplevs i pussel, i naturen, i 

omgivningen och i maten, det vill säga hela tiden i barnets vardag. Läge upplevs 

genom tågbanor, lego och när pedagogerna syntolkar världen runt barnen. 

 

När det gäller riktning har flera pedagoger utformat eget material som syftar till 

att underlätta punktskriftsläsning och allt är egentillverkat. Materialet 

”Förberedande punkt” och Textila böcker med siffrorna 1-5 och former finns att 

beställa från SPSM, men ingen har angett att de har jobbat med detta.  

Anledningen till det uppges vara förskolans brist på medel och det är orsaken till 

att mycket material tillverkas på egen hand.   

 

Mätning, antal, ordning och tal jobbar pedagogerna med ”hela tiden” och allt kan 

räknas; antal stolar, sidor i en bok, pärlor, tärningar, i kortspel och så vidare. 

Barnen frågar hur gamla personer är och hur mycket de väger, barnen räknar antal 

steg det tar att vara framme till ett visst ställe i orientering och förflyttning, hur 

många trappsteg trappan har osv. Några pedagoger har köpt in spel från Iris. 

Dessa spel är anpassade taktilt och med punktskrift. Två förskolor har gjort 

matteburkar med förlaga från UR.  

 

Fråga 3 
Fråga 3 tar upp att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 

att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar 

av egna och andras problemställningar. Några pedagoger uppger att de inte har 

jobbat med detta och en annan uppger att det är ett svårt område då upplevelsen är 

att det är svårt att föra resonemang med barnet. Man iakttar då de andra barnens 

aktivitet. Detta kan jämföras med andra förskolor som jobbar aktivt med 
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problemställningar i samlingen, praktiska övningar och räknesagor. Här skulle 

förskolorna kunna lära av varandra.  

 

Fråga 4 
Fråga 4 tar upp att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 

att urskilja, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp. Här jobbar pedagogerna med att utvidga barnens ordförråd och stor vikt 

läggs vid korrekta begrepp. En skola har delat in grupperna i formgrupper och kan 

på så sätt befästa begrepp. En annan förskola har en begreppslista för personalen 

så att alla benämner begreppen korrekt. Undersöka får barnen göra med olika 

material som pedagogerna själva tillverkat/samlat och lagt i påsar/burkar/lådor. 

Här anges att ett av de få material som förskolorna köpt in från en producent, som 

inte är riktat till barn med synskada speciellt, är räknebjörnarna från Ilka.  

 

Några pedagoger har en stor produktion av eget anpassat material. Anledningen 

till att det är egentillverkat är att förskolan inte har medel för att köpa in anpassat 

material. Pedagogerna återanvänder material och gör det taktilt. En förskola 

uppger att de vare sig anpassar eller köper material utan bara använder språkstöd 

till barnen. En annan förskola anger att de anpassar verksamheten så att de seende 

barnen får jobba mer taktilt. En annan poängterar att det finns fantastiska resurser 

i naturen som alla barn kan jobba med.  

 

Fråga 5 
Gemensamt för samtliga av de intervjuade är att barnen ges språkstöd och detta 

tas speciellt upp då det inte finns något material/lek att tillgå, till exempel när det 

gäller fråga 5, att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

föra och följa resonemang. Istället förklarar, syntolkar och diskuterar pedagogen 

med barnet istället. Det är även genom språket som barnen blir utmanade att tänka 

vidare. Pedagogen leder barnen vidare genom frågor som Vad händer då? 

Forskningen menar att det är genom laborativt material som barnen utvecklar 

resonemang. Resonerandet ska leda till utvecklande av mer abstrakt tänkande. Två 

förskolor anger i fråga 5 att de arbetar på detta sätt, det vill säga med att laborera 

med material och samtidigt ställa resonerande frågor till barnen. Flera pedagoger 

har efterfrågat stöd i matematikundervisningen. Det här är ett område där några 

pedagoger har uppgett att de inte jobbar så mycket med eller att det är svårt. 

Några uppger att de jobbar medvetet med området. Förskolorna skulle kunna dela 

med sig av sina arbetssätt och utvecklas tillsammans. 

 

Kommentarer till befintligt anpassat material  
Pedagogerna efterfrågar material med punktskrift och i god kontrast. På den 

svenska marknaden finns spel men inte speciellt för matematikmaterial. Aktuell 

forskning visar att det inte ska förekomma formellt räknande i förskolan, utan att 

matematiken ska finnas i vardagen och i leken. För barn med synnedsättning 

uppkommer emellertid dilemmat att de inte stöter på punktskriftssiffror på samma 
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vis som seende barn ser siffror. Det skulle i så fall motivera att det ska finnas 

speciellt material i matematik, med punktskrift, i förskolan. 

 

När man söker efter material på den internationella marknaden finns det laborativt 

matematikmaterial, i trä eller hård plast med punktskrift dock inte alltid med hög 

kontrast. Ett kriterium för att material ska vara värt att köpa in för 

förskolan/skolan i Sverige är att det bör likna det material som finns 

internationellt, det vill säga att det ska innehålla punktskrift och även vara i god 

kontrast.  

 
Kommentarer till önskemål av material 
 

Handledning, blogg och träffar 
Till varje fråga har pedagogerna fått underfrågan om det finns önskemål om 

material. Att noteras bör att även om pedagogerna inte har jobbat med frågan 

önskar de inte något nytt material. De önskemål som framförs är att de vill få 

handledningar i matematik, tips från andra pedagoger via en blogg eller fler träffar 

på SPSM för kunskapsutbyte. Förskolorna använder mest material som redan 

finns runt barnen på gården, i naturen och runt omgivningen med mera. Sådant 

som forskningen påpekar är bra. 

 

En del förskolor har en stor produktion av eget material medan andra jobbar mer 

med språkligt stöd och med lite eller inget eget material alls. Detta beror på vilka 

behov de olika barnen har och vilka förutsättningar förskolan ger för produktion. 

Om förskolorna delade idéer med varandra via handledning, bloggar eller träffar 

skulle sannolikt mer material produceras på förskolorna. Idéer om att samla ihop 

och jämföra skruvar, kammar och borstar; anpassa svartskriftsböcker taktilt; 

gömma saker i burkar och lådor och så vidare är enkla metoder men även bra 

pedagogiskt. 

 

Låneverksamhet 
Av de önskningar som uppkommit om material finns några av dem redan på 

marknaden; till exempel cylinderspel, klossar i trä med punktskrift (dock ej i 

kontrastrika färger), geobräden i trä, färger i olika raster och måttband med taktila 

markeringar. Detta tyder på att materialet inte kommer fram till förskolan, vilket 

dels kan bero på att förskolorna inte vet om att de finns och dels på att förskolan 

inte kan köpa in material på grund av inköpstopp. Önskemål om en 

låneverksamhet framförs också med anledning av att det är svårt att veta hur länge 

ett material används. Problemet med att material inte är kända på förskolorna 

skulle också kunna försvinna i och med en låneverksamhet. 

 

Anpassning av producents material 
Några av de framförda önskningarna finns redan att köpa, men det kan vara i fel 

material till exempel de sorteringsfack från SPSM som är i plast men som önskas i 



 

 

 

44 (55) 

trä. SPSM har även en klocka i plast men önskemålet är att den ska tillverkas i trä, 

med både punkt- och svartskrift.  

 

I rapporten framkommer att pedagoger har använt sig av montessori material 

såsom klossar och stavar. Pedagoger önskar liknande laborativt material som inte 

är träfärgat, utan i starka färger, för att få mer kontrast för de barn med synrester 

liksom att sakerna ska vara punktskriftsmarkerade. Ett sätt att tillgängliggöra mer 

material för barn på förskolan är att anpassa befintligt montessorimaterial med 

annan färg och punktskrift. Det finns ett behov av en genomgång med SPSM och 

montessoripedagog angående vilket material som skulle kunna fungera för barn 

med synnedsättning och naturligtvis ett samarbete med Montessoris producent. 

 

Dessa önskemål om material återstår: 

– pussel med bra färg i kontrast med svart bakgrund 

– vattentålig punktskrift för vattenleksmaterial 

– bok om olika typer av hus 

– hundraruta i trä 

– tallinje i trä 

– bok om stora tal i punktskrift 
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Förslag på produktion av material till barn med 
svår synnedsättning utifrån pedagogernas idéer 
 

 Faktabok om byggnader i relief; till exempel flerfamiljshus, villa, radhus, 

parhus, affär, kyrka och moské.    

 Exempel på egenproduktion i förskolorna, som direkt skulle kunna komma 

i produktion, är Boken om fiskar.  

 
Bilden visar en taktil bok med flera blad som visar på ett hav med ett fisknät och fem fiskar 

som man kan laborera med, de kan vara i nätet och ur nätet. Källa 1. 

 

 Bok om stora tal i punktskrift. Punktskriftstalen kan kombineras med 

svartskriftstal så att kan barnen titta och känna tillsammans. 

 Serie med burkar/mätinstrument märkta med punktskrift (som inte faller 

av) för att kunna laborera med volym, mäta och hälla.  

 Material till förskoleklassen och de första årskurserna är en serie med 

mattekvadrater, klocka med punktskrift och tallinjer i mer hållbart material 

än svällpapper. Trä är ofta önskemål även för sorteringsfacken som idag är 

i plast och som vissa pedagoger upplever inte håller. Fina förlagor finns 

från USA (se rubriken Befintligt anpassat material). 

 Mönster är något som de andra barnen ritar i sina böcker och enligt 

forskningen leder detta till ett generellt tänkande. En utveckling av Stefan 

Danielssons fack med plattor skulle vara att göra dessa och ha många 

plattor med ett fåtal olika reliefer som pedagogen kan konstruera mönster 

med, som eleven kan upprepa.  
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Bilden visar början på ett mönster i sorteringsfack av trä, uppgiften till eleven blir  

att fortsätta mönstret. Källa 2. 

 

 Något som inte finns producerat är pussel nära knutet till 

punktskriftscellen. En pedagog visades ett gammalt pussel med en 

nyckelpiga och lägger man om det så kan det bli en bild av 

punktskriftscellens olika delar. Här finns det en möjlighet att jobba mer 

med kontrast, genom att ha en svart platta som bakgrund. 

 
Bilden visar pussel från resultatgenomgången, men med bitarna lagda såsom 

 punktskriftscellens numrering. 
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Egna reflektioner 
Förutsättningarna på de olika förskolorna skiljer sig mycket. En pedagog 

berättade att personalbyten och arbetsbelastningen på förskolan har gjort att de 

inte hunnit med barnet med synnedsättning i den omfattningen som de hade 

önskat. De har inte beställt eller gjort något eget material. Rapporten visar att det 

verbala stödet är något som förskolorna/pedagogerna lutar sig tillbaka mot och tar 

till när de inte kan stimulera taktilt.   

 

En förskola har mycket material trots inköpstopp. Här ges pedagogen tid att 

utforma och samla in eget material och samtidigt driva det pedagogiska arbetet på 

förskolan. Verksamheten blir inkluderande för barnen. För SPSM kan det vara 

intressant att fånga upp denna pedagog för att arbeta med material i matematik för 

den här åldersgruppen (källa 1). 

 

En förskola har anställt en pedagog som är matematik- och musiklärare i grunden, 

till barnet med synnedsättning. Det visar sig vara lyckat då barnet har ett intresse 

för dessa ämnen. Pedagogen kan utmana barnet eftersom hon har kunskap om vad 

som är nästa steg utvecklingsmässigt inom matematik och musik.  För SPSM kan 

det vara intressant att fånga upp denna pedagog för att arbeta med material i 

matematik för den här åldersgruppen (källa 4). 

 

Pedagogerna har blivit inspirerade av produkter från SPSM:s utställningar. 

Utställningarna på SPSM är således ett sätt att nå ut med material till pedagoger. 

Intressant vore att ta reda på om pedagogerna tar del av SPSM:s hemsida. 
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Referenser 
NCM (2000) Nämnaren Tema, Matematik från början, Göteborgs universitet 
Utbildningsdepartementet (1998) Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Fritzes 
 

Material 
Ilka www.ilka.se   
Iris www.iris.se  
SPSM  www.spsm.se, telefon order: 020232300  
UR:s www.ur.se   
Montessorimaterial: www.nienhuis.com 
MTI www.mti.m.se  
Vision Australia www.visionaustralia.org 
America Printing House for the Blind www.alh.org 
Braille book store www.braillebookstore.com. 
Playworks www.playworks.net 
Exceptional teaching www.exceptionalteaching.net 
I read with my finger’s www.tactilegraphics.co.za 
Hungry fingers www.hungryfingers.com 
 
 
 
 

 

  

http://www.iris.se/
http://www.spsm.se/
http://www.nienhuis.com/
http://www.mti.m.se/
http://www.visionaustralia.org/
http://www.alh.org/
http://www.braillebookstore.com/
http://www.playworks.net/
http://www.exceptionalteaching.net/
http://www.tactilegraphics.co.za/
http://www.hungryfingers.com/
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
 

1. Har och i så fall hur har ni jobbat med (exempel inom området kan vara 

kojor, bygge av modeller osv):  

a) rum  

b) form 

c) läge  

d) riktning 

Har ni använt något material/läromedel? Om ja, är det 

egentillverkat eller köpt? Kort beskrivning:  

Någon del som inte gick att göra:  

Önskemål om material: 

 
 

2. Har och i så fall hur har ni jobbat med (exempel kan vara räknesånger): 

a) mängd 

b) antal  

c) ordning  

d) tal 

 

e) mäta 

f) tid 

g) förändring 

h) Har ni använt något material/läromedel? Om ja, är det 

egentillverkat eller köpt? Kort beskrivning:  

Någon del som inte gick att göra:  

Önskemål om material: 

 
 

3. Har och i så fall hur har ni jobbat med problemställningar (t.ex. dela frukt 

på samlingen): 

a) att undersöka 

b) att reflektera över 

c) att pröva olika lösningar 

d) Har ni använt något material/läromedel? Om ja, är det 

egentillverkat eller köpt? Kort beskrivning:  
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Någon del som inte gick att göra:  

Önskemål om material: 

 
 

4. Har och i så fall hur har ni jobbat med matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp (t.ex. undersöka former på promenad, på brunnar, 

vägmärken osv.): 

a) att urskilja  

b) att uttrycka  

c) att undersöka 

Har ni använt något material/läromedel? Om ja, är det 

egentillverkat eller köpt? Kort beskrivning:  

Någon del som inte gick att göra:  

Önskemål om material: 

 

 

5. Har och i så fall hur har ni jobbat med att föra och följa resonemang? 

Har ni använt något material/läromedel? Om ja, är det egentillverkat eller 

köpt? Kort beskrivning:  

Någon del som inte gick att göra:  

Önskemål om material: 

 

6. Annat som jag gärna vill berätta om: 
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Bilaga 2 – Befintligt material på SPSM 
 

Titel: Förberedande punkt 

Gravt synskadade barn måste få hjälp att lära sig även de mest grundläggande 

begrepp, hjälp att förstå vad orden står för, vad de betyder. De behöver få 

meningsfulla konkreta upplevelser där saker och händelser benämns. Denna hjälp 

är en förutsättning för att förstå talspråk och sedermera lära sig läsa och skriva.  

Förberedande punkt tar bl.a. upp kropps- och rumsuppfattning, 

begreppsutveckling, taktil och auditiv diskrimination, finmotorik och 

braillecellen. Här ges tips på förberedande övningar inför den egentliga läs- och 

matematikinlärningen för barn som skall lära sig läsa punktskrift.  

Materialet vänder sig till förskolepersonal.  

Specialarbete, gren 2 syn 

 1986 

 Författare: Sonja Ekwall, Clara Höglund, Åsa Karlsson 

 A4, 36 s, sv/v, häftad 

 

Titel: Matteplopp 

Ett arbetsmaterial i form av ett plastark med olika antal "ploppar" som eleven kan 

använda som svarstalong.  

Plastarkens upphöjda "ploppar" trycks ned för att markera svar. De finns i två 

utföranden, med små eller stora ploppar. Ploppark finns även utformade för 

användning i matematikundervisning t.ex. vid addition och för den första 

bokstavsinlärningen. 

Plopparken kan återanvändas. Stora ploppar, 5 ark 

Ploppark, Rätt/Fel, 6 svar, stora, 5 ark 

 Ett arbetsmaterial i form av ett plastark med olika antal "ploppar" som eleven kan 

använda som svarstalong. Svarstalongerna kan fås med rätt/fel.  

Plopparken kan med fördel användas vid tipspromenader. Plastarkens upphöjda 

"ploppar" trycks ned för att markera svar.  

 
Titel: Plastark tunna 

vita 20 st. 

På plastarken kan du skriva med hjälp av Perkinsmaskin eller reglett. Den tjocka 

plasten kan t.ex. användas för att producera spel i svensk- och 

matematikundervisning eller du kan klippa ut olika former och göra ett 

formbingospel.  

Plastark, tjocka färgade, 25x35 cm 

Kraftiga plastark, format 23x35 cm. Förpackad 4 och 4 i olika färger - blå, gul, 

röd och grön. 

Kan användas för att klippa olika former till spel i t.ex. svensk- och 

matematikundervisning. 
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Titel: Räkna med ljud 

 Räkna med ljud innehåller övningar i form av små berättelser med ljud för den 

första matematikundervisningen. Ljuden är tänkta att ersätta den stimulans bilder 

ger i en svartskriftsbok. 

 Eleven uppmanas att räkna hur många ljud som hörs. Materialet omfattar 

talområdet 1-10. Räkna med ljud ingår i materialet Räkna med punkt av 

Margareta Agélii men kan även beställas separat. 

 Lämpligt även för seende. 

 1995 

 Författare: Mariana Wiik 

 

Titel: Räkna med punkt, elevmaterial 

 Gravt synskadade elever har svårt att följa klassens takt och undervisningsgång i 

den första matematikundervisningen. Metodiken i svartskriftsböckerna bygger i 

stor utsträckning på färger och bilder vilket ytterligare försvårar för den 

synskadade eleven.   

Räkna med punkt är ett läromedel i matematik som tagits fram för 

punktskriftsläsande elever på nybörjarstadiet. Läromedlet ersätter den första 

svartskriftsläroboken i år 1 och omfattar talområdet 1-10. 

 Elevmaterialet är framställt i punktskrift med dubbelt radavstånd och enkelsidigt 

tryck. Räkna med punkt består av nio delar, Böckerna om talen 0-5 och om talen 

6-10, Övningsboken 1 och 2, Plusboken 1 och 2, Minusboken 1 och 2 samt cd:n 

Räkna med ljud av Mariana Wiik. 

 Lärarens bok 

 1995 

 Författare: Margareta Agélii 

 6 volymer, spiralbundna, 2 pärmar, 1 kassett, speltid 40 min 

 1 cd, speltid 40 min 
 

Titel: Sorteringsfack 

Sorteringsfacken i hårdplast med olika fackindelning kan användas i 

matematikundervisningen, liksom av elever som behöver träna sin finmotorik, vid 

olika sorteringsövningar och begreppsinlärning. 

2x5 djup 

Övriga sorteringsfack: 

Sorteringsfack 3x6 cm grund 

Sorteringsfack 2x5 cm grund 

Sorteringsfack för styrplatta 

 

Titel: Taktila talblock 

– ett laborativt räknematerial 

 Taktila talblock i plast är ett pedagogiskt stöd i den grundläggande 

matematikundervisningen. Materialet kan användas av elever i förskola, 

grundskola, särskola samt i specialundervisningen.  
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Talblocken är speciellt lämpade för elever i de tidiga skolåren och för elever med 

funktionsnedsättning, t.ex. synskada och/eller motoriska svårigheter. 

Varje talblock har vita "knappar", lika många som det tal blocket representerar. 

Materialet är utformat så att flera sinnen ska stimuleras och därmed förstärka 

varandra. 

Talblocken är i första hand avsedda som ett stöd vid talens uppbyggnad och 

lämpar sig bäst för additionsräkning. Avsikten är att eleverna ska bli väl förtrogna 

med uppbyggnaden av talen 1–10. 

 Talblocket 1, 10 st. orange 

 Talblocken 1–9, 2 st. orange och blå 

 Talblocket 10, 11 st. orange 

 1 förvaringsram med 10 fack 

 1 liten byggram med entals- och tiotalsfack 

 1 stor byggram med entals- och tiotalsfack för tal upp till 100 

 2004 

 Manus, foto och layout: Margareta Agélii 

 

Titel: Textila böcker, hel sats 

I serien Textila böcker ingår sex böcker, Räkna! Känn!, Hitta, Mina sinnen, 

Former och Ljud. 

Böckerna är taktila i tyg med punktskrift och svartskrift. 

De riktar sig till förskolebarn med synnedsättning och syftet är att stimulera 

barnens finmotorik, sinnen och begreppsuppfattning. Materialet är översatt från 

engelska. 

200x180x80 mm, 5 s 

2009. Idégivare, utvecklare: Lynette Rudman. 

Böcker i serien: Räkna! Känn! Hitta Mina sinnen Former Ljud 

 

Titel: Fatta och uppfatta begrepp 

Ett magnetmaterial för kreativ och konkret begreppsinlärning som passar alla barn 

i förskola och skola. 

Materialet, som består av 72 geometriska figurer i klara färger, stimulerar barnen 

att använda flera sinnen och att lära genom att göra. 

Figurerna är tillverkade i mjukplast med magnetfilm på baksidan och levereras 

tillsammans med en whiteboardtavla och en välgjord och fyllig pedagogisk 

handledning. 
 

Titel: Pengar: 

 Sedlarna är producerade i färg och lackade. 

De säljs i förpackningar med 15 sedlar i varje.  

50 kr sedel 

1000 kr sedel 

500 kr sedel 

10 kr mynt 

20 kr sedel 
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Titel: Tjugo kronor 

Tjugo kronor är en arbetsbok om pengar och pengars värde. Boken har många 

enkla och varierade arbetsuppgifter där summan i alla övningar finns inom 

talområdet 1-20. Valörerna som behandlas är enkrona, femkrona, tiokrona och 

tjugokronorssedel. Begrepp som mindre än och mer än tas upp liksom begreppen 

billigast och dyrast. Boken innehåller många färgillustrationer på saker som kostar 

20: - eller mindre, ex glass, godis, serietidning, tandkräm, limpa, sockar och läsk.  
 

Titel: Tärning 

Tärning tillverkad i plast. Punkterna som markerar siffra är upphöjda och kan 

avläsas taktilt.  

20 mm  
 

Titel: Att undervisa punktskriftsläsande elever i matematik 

Denna handledning vänder sig till lärare och annan personal som undervisar i 

matematik i grundskolan. Här kan du hämta inspiration när du ska planera och 

anpassa din undervisning till punktskriftsläsaren. 

Exempel ur innehållet: 

Kort beskrivning av punktskriftssystemet. 

Exempel på hur matematiska uttryck skrivs. 

Tabell med matematiska symboler i punktskrift. 

Vilka anpassade läromedel finns att tillgå för elevgruppen punktskriftsläsare? 

Olika sätt att konkretisera matematikundervisningen. 

2002 

Författare: Ulf Aldener, Gunilla Brundin, Marianne Lerenius, Elisabet Melin, 

Mariana Wiik 

Illustrationer: Chris L Mattsson 

105 s 
 

Titel: Klocka i relief 

Reliefbild av fyra klockor i plast, med rörliga visare. 

 

Titel: Linjal, 21 cm 

Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och på den 

motsatta sidan är var femte centimeter markerad med punktskrift. 

Linjalens undersida är försedd med glidstopp. 

Linjalen har tagits fram för att underlätta för synskadade och synsvaga att använda 

den i till exempel matematik. 

2007 

210x30 mm 

Primärt utvecklad för elever med grav synskada 
 

Titel: Linjal, 30 cm 

Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och var femte 

centimeter markerad med punktskrift. På motsatta sidan är varje centimeter 
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markerad med ett jack samt en svart punktmarkering. Var femte centimeter är 

också punktmarkerad. Linjalens undersida är försedd med glidstopp. 

Linjalen har tagit fram för att underlätta för synskadade och synsvaga att använda 

den i till exempel matematik. 

2007 

300x45 mm 

Primärt utvecklat för elever med grav synskada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


