
Matematikprat 

Du kan göra varje ögonblick till ett matematiskt ögonblick genom att använda "Matematikprat" Nedan hittar du matematiska ord och fraser, ord-
nade efter matematiska begrepp, som du kan använda med barn i åldrarna 2-5 år för att hjälpa dem att utveckla sina matematikkunskaper. 

SIFFROR:  

Räkna varje objekt och inse att sista 
numret  är det totala antalet 

✓ hur många 
✓ räkna för att kontrollera hur 

många 
✓ hur många är det tillsammans 
✓ hur många finns kvar 

EN TILL EN FÖRHÅLLANDE:   

Att matcha ett objekt till motsva-
rande tal eller objekt 

- varje 
- samma mängd 
- annan mängd 
- samma antal 
- olika antal 
- färre än 
- mer än 

ADDITION OCH SUBTRAKTION:  

Sätt ihop och ta bort föremål från 
en uppsättning,  räkna det totala 
antalet; alla tillsammans eller hur 
många  är kvar 

✓ hur många tillsammans 
✓ hur många fler 
✓ hur många är kvar 
✓ ta bort / lägga till 
✓ mer än / färre än 
✓ mindre än 
✓ subtrahera 

MÖNSTER:  

En sekvens som upprepas 
minst två gånger 

✓ mönster 
✓ låt oss göra ett  

mönster 
✓ vad kommer nu 
✓ hur visste du det 
✓ låt oss kolla 

RUMSLIGA FÖRHÅLLANDEN:  

Placering av föremål i  förhållande 
till andra 

✓ nära/avlägset 
✓ framför/bakom  
✓ över/under 
✓ överst/längst ner 
✓ låg/hög 
✓ upp och ner 
✓ mellan 
✓ framåt/bakåt 
✓ rotera 
✓ inuti/utanför 

MÄTNING:   

Användning av informella och for-
mella mätenheter för att mäta före-
mål. 

✓ låt oss mäta hur lång, hur 
bred, hur vid 

✓ vilken är längre, bredare, 
längre 

✓ höjd 
✓ bredd 
✓ få/färre/minst 
✓ fler/mest 
✓ gissa 
✓ låt oss kolla 
✓ uppskatta 
✓ längre än 
✓ kortare än 

GEOMETRISKA FORMER: 

Grundläggande former (cirkel, 
kvadrat, rektangel, triangel), och 3D-
former (sfär, kub, cylinder, kon) och 
hur de är olika (vinklar, sidor, ytor) 

✓ form  
✓ sidor 
✓ ytor 
✓ hörn  
✓ vinklar 
✓ längd 
✓ matcha 
✓ storlek 
✓ rak  
✓ rund 
✓ lika 
✓ samma 

RELATIONELLA  
BEGREPP:   

Jämförelse och differentie-
ring mellan objekt 

✓ stor/störst/störst 
✓ liten/smalare/smalast 
✓ kort/kortare/kortast 
✓ stor/högre/högsta 
✓ lång/längre/längst 
✓ snabb/ snabb-

bare/snabbast/ 
snabbast 

✓ långsam/långsam-
mare/långsammast 

✓ samma/annorlunda 
✓ öppen/stäng 

 


