
Vad skall bort? 
 

Utförande I den här aktiviteten är det diskussionen under själva genomförandet som är 
målet. Här finns det inte något facit. Barnen ska resonera sig fram till varför en 
ska bort med hjälp av matematiska begrepp. 

 
Exempel Leta reda på fyra olika saker och lägg dem i en ring. 

En sten, ett blad, en blomma och ett strå. 
En ska bort, men vilken? Låt barnen samtala om vad de tror och säga varför de 
tror att just den saken ska bort. 
”Grässtrået ska bort för det är längst.” 
”Stenen ska bort för den vissnar inte.” 

 
Den vuxne börjar med att lägga ut sakerna och bestämmer vilken som ska bort och varför. 
Oväntade lösningar dyker oftast upp. Resonemanget kan vara helt korrekt även om det inte 
stämmer överens med det som den vuxne planerade. 
Barnen ska lära sig att finna ord som förklarar egenskaper hos föremålen och fundera över 
förklaringen. 
 
Förslag på uppgifter 

• Fyra olika blad, tre ungefär lika stora och ett litet. Det lilla bladet ska bort för att ..., 
det avlånga bladet ska bort för att ..., det runda bladet ska bort o.s.v. 

• Tre grå och en röd sten där tre av stenarna, inklusive den röda, är lika stora. Den fjärde 
är liten. 

• Tre röda blommor och en gul. Tre av blommorna är lika varandra och har samma form 
medan den fjärde ser annorlunda ut. En triangel, en kvadrat och en femhörning med 
lika långa sidor och en kvadrat med annan sidlängd 

 
I denna övning skall eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  

• samtala om, argumentera och redogöra … 
 
Det centrala innehåll som behandlas i denna uppgift är bl.a.: 

• jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter 
• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, 

trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. 
Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

 


