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Produktionsstödsmaterial

Finn din matteglädje
Finn din matteglädje är ett läromedel som med hjälp av ett multisensorisk 
arbetssätt syftar till att  lägga goda grunder för lyckad matteutveckling. 
Materialet består av en bilderbok som riktar sig till barn 6–10 år, samt ett 
kopieringsunderlag som vänder sig till alla åldrar. Det passar för  förskola, 
grundskola, vuxenutbildning och särskola. En solid matematiskt grund 
byggs upp med hjälp av den kinesiska abakusen. Varje nytt moment instru-
eras med hjälp av videofilmer så att eleverna kan gå fram i sin egen takt. 

Läromedlet består av två delar –  Boken om Matte – aktivitetsbok för för-
skola och lägre stadier samt ett kopieringsunderlag. Förutom grund-
läggande matematikkunskaper tränas också arbetsminne, koncentrations- 
och visualieringsförmåga. Även kropps- och rumsuppfattning samt finmo-
torisk förmåga tränas.
 
Boken om Matte – aktivitetsbok för förskola och lägre stadier. 
Boken vänder sig till dig som undervisar barn på förskola eller lågstadium 
eller är förälder till barn i dessa åldrar. Tanken är att ge barn de grundläg-
gande kunskaper som behövs för att förstå matematikens grundläggande 
taluppfattning.

Berättelsen är en lämplig inledning till ett fortsatt arbete med materialet 
Finn din matteglädje, där man lär sig räkna med hjälp av världens äldsta 
räknehjälpmedel – den kinesiska abakusen.

I Boken om Matte får du möta herdepojken Matte som uppfinner räkne-
stenarna. Du får också träffa hans dotter Divisa som i sin tur driver utveck-
lingen ytterligare en bit. Till vart och ett av de fyra kapitlen finns förslag på 
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aktiviteter där barnen i lekens form kan förankra kunskaperna. 
I förskolan och på lågstadiet kan Boken om Matte fungera som högläsningsbok 
där man stannar upp och utför de övningar som huvudpersonerna i boken gör. Som 
komplement till bokens handling finns förslag på aktiviteter och lekar som fördju-
par förståelsen. 
Finn din matteglädje! (med den kinesiska abakusen)
kopieringsunderlag (146 sidor) levereras på USB-minne

Grundkurs
Grundkursen riktar sig till dig som är vuxen och som vill arbeta igenom kursen 
för egen del eller för att sedan kunna hjälpa en elev att arbeta igenom samma kurs. 
Den tar upp addition och subtraktion. Här lär du dig också hantera de så kallade 
komplementära talen. Grundkursen kan också användas av elever som vill arbeta 
självständigt i egen takt.

Elevblad
I kursen ingår också 31 elevblad. De riktar sig till en elev som har arbetat igenom 
ett antal uppgifter i grundkursen tillsammans med en lärare eller annan vuxen. 
Elevbladen ger den mängdträning som behövs för att kunna befästa varje moment. 
Eleven kan arbeta med arbetsbladen självständigt. Varje blad innehåller 20 upp-
gifter. Du hittar facit till grundkursen, delkurserna och elevbladen i separata doku-
ment på ditt USB-minne.

Om abakus
Det här avsnittet innehåller metodiska tips för abakusarbete med elever. Här finns 
också tips om hur man kan lägga upp träning kring så kallad mental abakus. På 
hemsidan www.abakusen.se kan du en film från en kinensisk lektion i mental 
abakus.

Filmer
Till grundkursen hör 53 filmer som du kan köra på din dator. De finns på samma 
USB-minne eller i samma nedladdning som resten av materialet. I materialets olika 
moment  hittar du hänvisningar till de filmer som hör till det aktuella avsnittet.

Delkurser
Förutom grundkursen finns också en separat delkurs som tar upp de matematiska 
prefixen och enheter för längd, volym och vikt. Även till denna kurs finns filmer. 
Dessutom finns en separat delkurs i hur man använder abakus för att räkna multi-
plikation och division. 
    
Boken om Matte, 210x260 mm, 48 s
2012
Författare:Pelle Lindblå, Lindblå Läs & Skrivutveckling AB
Formgivning, illustration och omslag:Johan Lorentzon, Snits bilder
ISBN:978-91-637-0328-7 
Pris: 188 kr exkl. moms



2 3

Finn din matteglädje!
Kopieringsunderlag i PDF-format för utskrift samt Axmag-format för bläddring 
på dator, fyrfärg. Texten är markerbar för att kunna använda talsyntes.
A4, 142 s.
Författare:Pelle Lindblå, Lindblå Läs & Skrivutveckling AB
Foto/video/videoredigering: fotograf Ulf Embretsén
Formgivning, illustration och omslag: Johan Lorentzon, Snits bilder
ISBN: 978-91-637-0329-4
I materialet ingår 53 instruktionsfilmer i Flashformat. Inkluderat finns också en 
spelare (VLC) för att kunna se filmerna om man inte har Flashstöd.
Pris: 3 396 kr exkl moms för skollicens

Systemkrav:dator med Adobe Reader för att öppna PDF-filer. Flash för att se 
filmer. I övrigt inga särskilda systemkrav. 

Läs & Skrivutveckling AB , Ols Gustavsv. 1, 78456 Borlänge
Tel: 0243-793104, fax:0243-832 72
info@lindbla.se
www.abakusen.se, www.dyslexi.eu. 


