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Sammanfattning 

Syftet med studien är att skapa ett material med fokus på olika matematiska aktiviteter, 
matematikinnehåll och uttrycksformer. 

Frågeställningarna för att konkretisera syftet är: 

 

 Vilket matematikinnehåll lyfts fram vid genomförandet av lärandeaktiviteterna? 

 Vilka matematiska aktiviteter synliggörs i de planerade lärande aktiviteterna? 

 Vilka uttrycksformer använder barn vid genomförandet? 

 

För att få svar på frågeställningarna tillämpades aktionsforskning där 14 matematiska 
lärandeaktiviteter planerades, genomfördes och utvärderas. Barnen som genomförde 
lärandeaktiviteterna var 4-5-åringar i en förskola 

Resultatet visar att i dessa lärandeaktiviteter är samtal den uttrycksform som lyfts fram flest 
gånger, därefter följer lek och drama, rörelse, samt bild och form. Uttrycksformerna sång och 
musik respektive dans förkom inte alls. Bland de matematiska aktiviteterna har räkna och 
lokalisera lyfts fram flest gånger och därefter leka, mäta, konstruera och förklara.   

 

Sökord: Matematik, matematiska aktiviteter, lärandeaktiviteter, uttrycksformer, förskola 
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Inledning 
Min nyfikenhet och mitt intresse för matematik på förskolan började under min lärarutbildning 
på Högskolan Dalarna. Under 15 p kursen Matematisk begreppsbildning II fick jag en större kunskap 
och förståelse för matematik än vad jag tidigare haft.  Min erfarenhet från tidigare skolår var att 
matematik var svårt och uppbyggt av regler som elever skulle lära sig. Detta gjorde att min 
upplevelse av matematik som ämne kändes meningslöst och svårbegripligt. 

Förskolans läroplan reviderades 2010 och i den reviderade läroplanen läggs det mer fokus på 
matematiken. I Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10-11) beskrivs att förskolan ska genom lust och glädje 
engagera barnen i grundläggande matematik. För att barnen ska få ett lustfyllt lärande behöver 
pedagogerna utgår från barnens egen erfarenhet och lärandet ska utvecklas i socialt samspel med 
andra barn och med förskolan pedagoger.  

Matematik finns överallt i förskolan och i barnens vardag, men vi pedagoger behöver göra den 
synlig för barnen och skapa en medvetenhet om grunderna i matematik. I förskolans uppdrag 
nämns att förskolan ska vara både trygg, rolig och lärorik för alla barn (Skolverket, 2010 s. 5). 
Förskolan ska ta tillvara på den matematik som finns naturligt i barns lek och i planerade 
aktiviteter. Hur små barn på förskolan möter matematik kan enligt Emanuelsson (2006, s. 43) 
vara avgörande för hur de kommer förhålla sig till ämnet i sin fortsatta skolgång och under det 
livslånga lärandet. 

 Syftet med denna studie är att skapa ett material med aktiviteter med fokus på olika 
matematikinnehåll genom olika matematiska aktiviteter och uttrycksformer.  

Jag vill genom att planera, genomföra och utvärdera ett flertal matematiska lärandeaktiviteter få 
barnen att känna glädje och lust för matematik. Dessa lärandeaktiviteter är planerade utifrån sex 
matematiska aktiviteter: räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara som beskrivs i 
Utbildningsdepartementet (2010, s. 11). Mitt mål med studien är att barnen ska få möta 
matematik på ett stimulerande och lustfyllt sätt. I förskolans läroplan beskrivs: ” verksamheten 
ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnens 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Skolverket, 2010, s. 
9) I den nya reviderade läroplanen finns fyra strävansmål i matematik: 

 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, (Skolverket, 2010, s. 7) .   

 Jag önskar i denna studie förmedla en annan bild än den jag tyckte mig uppleva under 
mina skolår. Min vilja i denna studie är att barnen ska få en positiv bild av matematik som 
ämne genom de lärandeaktiviteter som planeras och genomförs. 
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Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs vad som står i förskolans styrdokument (Lpfö98/10) om ämnet 
matematik och vilka strävansmål som finns inom matematiken. Även Utbildningsdepartementets 
skrift Förskola i utveckling (2010) som handlar om förskolans förstärkta uppdrag i bl.a. matematik 
tas upp. Kapitlet innehåller en beskrivning av de uttrycksformer som nämns i Lpfö 98/10 samt 
de sex matematiska aktiviteter som beskrivs av Utbildningsdepartementet (2010, s 11) och 
slutligen behandlas olika matematikinnehållet utifrån de matematiska aktiviteterna. 

Förskolans uppdrag 
Förskolan ska lägga grunden för barnens livslånga lärande, detta beskrivs i förskolans läroplan 
Där står även att förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Det ska 
vara en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.(Skolverket, 
2010, s. 5). Lärandet ska enligt läroplanen baseras på samspel mellan barn och pedagoger samt ett 
samspel mellan barnen i gruppen. Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom 
sin egen aktivitet utveckla nya kunskaper och därmed få en större kompetens. Det beskrivs även 
vikten av att använda olika uttrycksformer som: bild, sång, musik, drama, rytmik, dans, rörelse 
samt tal och skriftspråk för att främja barnens utveckling och lärande (Skolverket, 2010, s. 7). 
Förskolans läroplan reviderades 2010 och den nya reviderade läroplanen trädde i kraft 1 juli 2011. 
I den reviderade läroplanen så har det blivit förtydliganden av mål och riktlinjer inom språk och 
matematikutveckling samt naturvetenskap och teknik, detta innebär att det pedagogiska 
uppdraget har förstärkts och vikten av att hålla en bra kvalité i förskolan är viktigt för barns 
lärande (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4). För att matematiken ska kunna utvecklas till en 
lek och lustfyllt lärande beskriver att matematiken måste uppmärksammas utifrån barnens egna 
erfarenheter och att sker i ett samspel mellan barn och pedagoger och att varje barn ska utvecklas 
efter sin egen förmåga och efter egna förutsättningar, barnen ska få känna tillfredställelse att 
lyckas och tilltro till sin egen förmåga och därmed kunna använda matematik både i vardagen och 
även i framtida sammanhang. Ett sätt att närma sig läroplanens matematiska mål på ett konkret 
sätt är att utgå från sex historiskt och kulturellt grundade aktiviteter. Dessa sex aktiviteter kan 
fungera som en struktur i sammanhang där matematik på förskolan ska urskiljas, upplevas och 
undersökas. Men de vill även påvisa att matematik på förskolan ska kopplas till andra ämnen som 
språk, naturveteskap, teknik och estetisk verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10-11). 

Förskolan ska enligt läroplanen (Skolverket, 2010, s. 9) främja leken, kreativiteten och det 
lustfyllda lärandet men förskolan ska även ta tillvara och stärka barnen intresse för att lära och 
skaffa ny kunskap och därmed ny erfarenhet och nya färdigheter. I läroplanen för förskolan finns 
fyra olika strävansmål som berör matematik, dessa är: 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn  

 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, 
(Skolverket, 2010, s. 10) 
 

Dessa matematiska mål anger den kvalitetsutveckling som förväntas ske efter att förskolans 
uppdrag förstärkts och förtydligats. 
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Uttrycksformer i barns lärande  
Förskolan ska främja barns lek och skapande för det är i leken som barn utvecklas och lär sig 
samspela med andra barn på förskolan. Grundsynen i förskolan är att barn ska lära genom olika 
uttrycksformer och lek och skapande kan inte skiljas åt i deras lärande då det är samma tanke 
process när barn uttrycker sig i exempelvis dans som när de löser matematiska problem 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5). I förskolans läroplan beskrivs skapande och 
kommunikation med hjälp av olika uttrycksformer som både innehåll och metod för barns 
lärande och utveckling: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 
Detta inbegriper också att forma, konstruera och använda material och teknik. 
Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 
processer som i tillämpning. (Skolverket, 2010, s. 7) 

Nedan följer en presentation av de olika uttrycksformer som tas upp i förskolans läroplan: 

Bild och form 

Barn berättar och uttrycker sina upplevelser när de ritar och målar. När barn skapar och ritar 
använder de ett sinneligt utforskande genom att ta tillvara olika material och olika tekniker i sitt 
skapande (Änggård, 2005, s. 26). Det skiljer sig mellan barnens syfte med sitt skapande och 
pedagogernas, pedagogerna vill att barnen återberätta händelser genom bilder och på detta vis 
kunna se ett lärande hos barnet. Barnen är mer inriktade på att rita det som sker just nu för 
stunden och använder sig gärna av fantasifulla objekt i bilderna (Änggård, 2005, s. 204). Bild är 
ett språkuttryck som barn använder som tankeredskap i matematik när de inte riktigt är förtrogna 
med talsymboler och siffror. Bilder hjälper barn att lösa matematiska problem då bilden 
konkretiserar barnets dilemma (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 18). 

 

Musik och sång 

Barn i småbarnsåren sjunger ofta spontana improviserade sånger, detta beror på att dessa sånger 
är mer logiskt sammanhängande än de sånger som är reproducerande som barn kan tycka är svåra 
att komma ihåg. När barnen sjunger improviserade sånger så stärks deras självförtroende då de 
får uppmärksamhet och uppmuntran (Still, 2011, s. 74). Barn utvecklar sitt språk och begrepps 
bildning när de använder sig av sång, rim och ramsor. Det finns mycket i musiken som stärker 
språkutvecklingen eftersom både musik och språk har gemensamma uttryck som rytm, ton, 
melodi, tempo och klang. Barn behöver rim, ramsor och sång för att upprepa muntligt språk och 
så småningom bli bestående kunskap (Still, 2011, s. 78-81). 

 

Rörelse 
Det är viktigt att barn får möjlighet att lära matematik med hela kroppen och att det inte bara blir 
ett stillsittande lärande. Barn är rörliga och lär sig genom att använda sin kropp (Heiberg Solem & 
Lie Reikerås, 2004, s. 154). Barn får kunskap och erfarenhet av förflyttning och pekfingerteknik 
när de är i rörelse och utvecklar då sin rumsuppfattning. Pedagogens roll är då att låta barnen 
utforska sin omgivning med sin kropp. Att vistas utomhus ger barnen en större möjlighet till 
fysisk rörelse än vad de har till inomhus på förskolan. Utomhus får barnen möjlighet att utforska 
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sin omgivning och använda sin kropp till olika rörelser när de springer i olika hastigheter, gungar, 
kryper och hoppar (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s.74-77). 

Dans 
Det är svårt att hålla isär dansen från sång och musik då de nästan oumbärligt hör ihop. De flesta 
människor börjar mer eller mindre röra sig i takt till musik när de hör sång och musik (Udden, 
2004, s. 69). 

Lek och drama 
När barn leker går de in i en värld som liknar verkligheten men är uppbyggd av barns egna regler 
och strategier. I lek använder barn vardagliga föremål men som i leken blir ett annat föremål, en 
vanlig stol kan i barnens lek vara ett rymdskepp (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 6). Leken är en 
viktig del i barns kognitiva utveckling då barnen i leken kan kliva in i rollen av en annan människa 
och genom detta få andra perspektiv och aspekter av omgivningen (Björklund, 2007, s. 26). När 
barnen leker sker en omedveten inlärning. De undersöker och upptäcker för att bredda sin 
kunskap. Genom att använda sin fantasi och nyfikenhet så ökar möjligheten till utveckling och 
lärande. Barn som leker skaffar sig kompetens. De lever sig in i leken och presterar mer än när de 
inte leker. Om de inte känner några prestationskrav kommer de att leka över sin kunskapsnivå 
(Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 69). 

Samtal 
Barn har redan i tidig ålder ett behov av att kommunicera för att ge uttryck till sin omgivning om 
hur de uppfattar något i sin omgivning (Björklund, 2009, s. 37). Människan har en medfödd 
förmåga att lära sig språk och barn som har språk kan kommunicera med sin omgivning och ingå 
i ett socialt samspel (Sterner, 2006, s. 45). Pedagoger ska samtala mycket med barnen och ställa 
utmanade frågor där barnen kan få resonera och få förklara hur de menar eller upplever saker 
(Björklund, 2009, s. 44).  Barn utvecklar sin förmåga att lyssna först när barnen själva upplever ett 
de blir lyssnade till av pedagoger som både är lyhörda, ställer frågor och därmed för samtalet 
framåt (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 7). 

Matematiska aktiviteter 
Ett konkret sätt att närma sig läroplanens strävansmål i matematik är att utgå från sex historiskt 
och kulturellt grundade aktiviteter (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). Dessa sex aktiviteter 
är de som Bishop (1991, s. 23-48) formulerat och som tolkats och översatts i Det matematiska 
barnet (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 9-12). Dessa aktiviteter är: räkna, lokalisera, mäta, 
konstruera, leka och förklara. Nedan presenteras dessa matematiska aktiviteter:  

Räkna (Counting) - räkning, antalsord, räknesystem och talsystem 
Människan har haft hjälp av att kunna räkna genom hela historien i alla kulturer, detta har hjälpt 
människan att lösa vardagliga problem (Bishop, 1991, s. 23). Att räkna är vanligt hos barn, de 
använder sina fingrar som redskap när de ska visa antal och barn rabblar och sjunger talramsor 
(Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s.12). Aktiviteten räkna är ett sätt att utforska och jämföra 
mängden av ett föremål. Samt att utforska egenskaper hos tal och se samband mellan tal och  
antal (Utbildningsdepartementet, 2010,s. 11).   

Lokalisera (Locating) – att hitta, orientera sig i rummet, lokalisering och placering 
Rumslig förståelse är viktigt i barnens utveckling av matematiskt tänkande (Bishop, 1991, s. 28). 
Barn behöver veta hur de ska ta sig hem, hitta kvarglömda saker ute på gården och även kunna 
förstå föremåls placeringar som t.ex. bilen på nedersta hyllan och dockan på översta hyllan 
(Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 11). Lokalisera är att karakterisera och jämföra 
egenskaper hos rummet både inomhus och utomhus genom upplevelser. Lokalisera är även att 
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utveckla sin kroppsuppfattning och utforska egenskaper hos begrepp för position, orientering, 
riktning, vinkel samt proportion och rörelse (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). 

Mäta (Measuring) – jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, vikt och pengar 
Att mäta är en gammal metod och troligtvis så använde man kroppen som första måttstock, 
människor mätte fot, tum och handfull osv. (Bishop, 1991, s. 34). Barn mäter och jämför vem 
som är längst och vem som har den tyngsta stenen. De får erfarenhet av volym vid 
matsituationen eller vid sandlådan där de jämför mjölkglas och sandkakor med varandra (Heiberg 
Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 12). Mäta är att undersöka olika egenskaper hos föremål, som 
storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och balans 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). 

Konstruera (Design) former, figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst 
Alla kulturer använder sig av design på något sätt, det kan vara allt från att bygga hus, vägar, broar 
eller göra ordning i sin trädgård (Bishop, 1991, s. 38). Konstruera på förskolan kan handla om att 
barnen ser former, mönster och ser likheter och skillnader. Formen är viktig för barn när de leker 
och ska konstruera saker som t.ex. kojor eller vid lek med klossar (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 
s. 11). Konstruera kan vara att barnen sorterar och karakteriserar föremål med tanke på deras 
egenskaper som storlek, form, mönster. Det handlar även om att utforska geometriska former 
som triangel, kvadrat, cirkel och rektangel (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). 

Leka (Play) – rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategispel, tärningsspel, pussel… 
Leka är viktigt, för leken förekommer i alla kulturer och leken är viktig del i det matematiska 
lärandet (Bishop, 1991, s. 42). Barn leker på olika sätt beroende på hur gamla de är och i vilken 
situation de befinner sig i just då. När barn spelar spel utvecklas barns kunskaper om både tal och 
räkning samt deras logiska tänkande (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 12). Leka är när 
barn använder fantasi, uppfinner, upplever och engagerar sig i lekar med formaliserade regler. 
Det handlar även om att barnen ska resonera kring förutsättningar, strategier, regler, undantag, 
chans och gissningar (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). 

Förklara (Explaining) – motiverar och förklarar, resonemang och logiska slutsatser 
Förklara handlar om att söka svar och argumentera om frågan varför. Vid andra matematiska 
aktiviteter handlar det istället om frågor kring: hur många, var, hur mycket, vad och hur (Bishop, 1991, 
s.48). Förklara handlar om att barn sätter ord på sina tankar, de tänker, resonerar och förklarar 
hur de tänker i olika situationer. Att motivera och dra slutsatser är ett centralt moment inom 
matematiken och därför viktigt för förskolebarnen (Heiberg Solem & Lie Reikerås, s.11). Förklara 
innebär även att barnen ska hitta förklaringar på egna och andras frågor. Detta genom att 
experimentera, testa, förutsäga, granska, argumentera och dra slutsatser. Barnen behöver få 
uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 
11). 

Barns lärande utifrån sex matematiska aktiviteter 
Barn får förståelse för tal och antal långt innan skolåldern enligt Björklund (2007, s. 34), barns 
logiska tänkande har kopplingar till deras matematiska förståelse. I den matematiska aktiviteten 
räkna så kan barn skaffa sig förmågan att se och uppfatta antal (”i ett blink”) genom begreppet 
subitizing. Subitizing innebär att barnen kan uppfatta genom att se på exempelvis en tärning att de 
slagit tre, att fingrarna på en hand är fem. Men det innebär även att barnen ska kunna avgöra 
vilken av två mängder med föremål som är mest föremål (Sterner & Johansson, 2006 s. 72).  För 
att barn ska förstå räknord och hur räknord används behöver de ha en förståelse för fem 
grundläggande principer (Björklund, 2007, s. 50). Dessa fem principer är: 
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 Principen om ett- till – ett korrespondens  

Barnen behöver kunna jämföra föremål i två mängder genom att para ihop dem två och två. 

 Principen om stabil ordning 

Betyder att barnen alltid använder en och samma sekvens av räknord i räkneramsan utan att 

det sker en förändring i ordningsföljden.  

 Kardinalprincipen 

Denna betyder att barnen har en förståelse för att det sista uppräknade räkneordet är det tal 

som anger den uppräknade mängden. 

 Abstraktionsprincipen 

Alla föremål i en mängd kan räknas, oavsett vilka egenskaper föremålet har. 

 Principen om godtycklig ordning  

Med detta menas att barnen kan börja räkna var som helst i en mängd utan att den totala 

mängden påverkas, detta förutsätter att barnen räknar varje föremål en gång.  

(efter Björklund, 2007, s. 50)  

 

På förskolan används ofta räkneramsor av olika slag.  En räkneramsa är ofta uppbyggd utav 
upprepning och räknande av något slag. I ramsor kan barnen få höra en upprepning som leder till 
en ökning av föremål och i ibland en minskning av föremål i ramsan. Barn lär primärt inte att 
räkna eller uppfatta antal genom räkneramsor med barnen får en känsla för rytm, upprepning och 
kontinuiteten av att höra räknetalen upprepande gånger (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2010, s. 44). 

Lokalisera är att ha förmåga att orientera i både tid och rum, vilket är en av de viktigaste 
kunskaperna för en människa. Reis beskriver att lokalisera är en spatial kunskap, spatial kunskap 
handlar om kunskap om var du befinner dig i rummet eller i din omgivning. Barn är engagerade i 
spatiala situationer i leken genom att de jämför och studerar rum, omgivning, placeringar mm. 
Vidare beskrivs att barnen både ser och bedömer avstånd, riktning, läge i förhållande till sig själv 
och objektet i sin omgivning (Reis, 2011, s. 54-55). Barnen får både kunskap och erfarenhet i 
rumsuppfattning när de leker bygg och konstruktionslek i olika material och även genom 
tematiskt arbete (Persson, 2006, s. 89). Lokalisera omfattar även positioner och lägesbegrepp. 
Lägesbegrepp beskriver barnens eller ett föremåls position i rummet eller i sin omgivning. 
Begrepp som förskolan ofta kan relatera till är: uppe, nere, ute, inne, inuti, utanpå, bredvid, 
mittemot, under, över, mitten, bakom och framför (Björklund, 2007, s.80). Barn behöver träna 
och utveckla sin kroppsuppfattning. Barnen tränar sin kroppsuppfattning genom rörelselek och 
blir mer medvetna om sina egna rörelser och skaffar sig därmed erfarenhet om sig själv i relation 
rummet eller omgivningen och får därför en utvecklande rumsuppfattning (Persson, 2006, s. 91). 
 
Mäta är en aktivitet som förskolebarn får tidigt erfarenhet av genom att lek i olika former de 
gräver i sand, fyller hinkar med sand, vatten, löv och häller ut igen. Barnen får även erfarenhet av 
anstånd genom rörelselek (Reis, 2011, s. 62). I denna lek kommer de i kontakt med begrepp som: 
massa, vikt, längd mm. Förskolan använder ofta tre olika strategier för att uppskatta exempelvis 
längd.  Dessa beskrivs som: 

 Perceptuell strategi: Då jämförs två föremål med varandra, exempelvis två stenar. 

 Normativ strategi: Jämför föremål genom tidigare erfarenheter, exempelvis katten är mindre 
än. hästen.  

 Funktionell strategi: Är när barn försöker finna rätt storlek för ett föremål. 
(efter Reis, 2011, s. 63)  
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I en mätningsprocess behöver inte antal och antalsbenämning vara det primära utan barn jämför 
och beskriver större, mindre, tyngre, lättare och barnen kan jämföra och få en förståelse för hur 
de skiljer sig åt. Begreppet längd är ett begrepp som barn ofta kommer i kontakt med och därför 
har lättare att förstå. Barn mäter ofta sig själv och jämför med andra barn under förskoleåldern 
och får då kunskap om begrepp som lång, längre, längst och kort, kortare och kortast mm (Reis, 
2011, s. 66). Tid kan vara ett svårt begrepp att förstå för barn. Detta beror på att barn har lite 
erfarenhet av detta begrepp, minuter, timmar, dagar, veckor upplevs därför som svåra för barn att 
förstå. För barn kan en timme vara lika lång som en minut. När vi vill ange eller mäta tid anger vi 
antingen en bestämd tid- absolut tid, idag, igår, middag, kväll eller relativ tid- avgränsad tidrymd, en 
stund, ett ögonblick, ett dygn, en timme (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 236-237). 

 Den matematiska aktiviteten konstruera handlar om att både klassificera och sortera föremål efter 
föremålets egenskaper som form, storlek, mönster, antal (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10).  
Förskolebarn sorterar ofta efter föremålets egenskaper och skapar egna idéer om hur föremålen 
kan grupperas (Forsberg, 2006, s. 60). Förskolan kan utmana barnen i deras förmåga att sortera 
och klassificera genom att ge dem olika varianter av sortering (Forsberg, 2006, s. 65). 
De olika varianterna kan vara:  

 Barnen sorterar fritt och beskriver och visar hur de tänker och resonerar. 

 Pedagogen föreslår hur barnen ska sortera. 

 Barnen ser på hur andra sorterar och sorterar på samma sätt. 

 Barnet kan beskriva för ett annat barn hur de ska sortera. 

 Sortera efter två olika egenskaper exempelvis färg, storlek 

 Sortera efter flera egenskaper samtidigt. 

 Sortera i komplementmängd, exempel söka knappar som inte är gröna. 

 Sortera i två mängder, exempel de runda knapparna och knappar som inte är runda. 

 Sortera i komplementmängd med flera egenskaper, exempel en knapp som inte är grön 
och inte stor.  

(efter Forsberg, 2006, s. 65) 

När barn sorterar och klassificerar får de kunskap om geometriska former och lär sig se skillnad 
och likheter mellan olika former. Mönster kan barn upptäcka överallt i vardagen både utomhus 
och inomhus, det kan finnas på kläder, gardiner, leksaker och ute på löven, träden osv. För att ett 
mönster ska klassas som mönster innebär det att en sekvens upprepas flera gånger efter en 
bestämd regel. Att se mönster är viktigt för barn då det underlättar deras förmåga att lösa 
matematiska problem då mönster ofta identifieras i matematiska problemuppgifter (Persson, 
2006, s. 120-121).  
 

I matematik handlar aktiviteten leka om lekar och spel som är uppbyggda av regler av något slag. 
Dessa lekar kan vara rollek, rollspel, fantasilek, strategispel, tärningsspel och pussel. Om barn har 
tidigare erfarenhet av att spela spel, så kan de få inspiration och idéer till att skapa egna spel där 
de gemensamt får bestämma hur spelplanen, reglerna och figurer ska se ut (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2010, s. 102). När barn spelar spel så utmanas deras logiska tänkande och 
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de får förståelse för både tal och räkning. En viktig del av matematiken är att kunna resonera och 
motivera sina handlingar och i leken så lyfts denna del fram (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, 
s. 12).  

Den matematiska aktiviteten förklara handla om att argumentera och förklara vilket är viktiga 
delar av matematiken. Barnen ska sätta ord på sina tankar och funderingar kring matematiken. 
Resonera och dra slutsatser om hur saker och ting förhåller sig till varandra är viktigt i 
matematiken (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 11). Barn finner förklaringar genom både 
sina egna och andras frågor när de undersöker, testar, experimenterar, reflekterar och drar 
slutsatser (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10). 

Några examensarbeten med inriktning om matematik i förskola  
 Nedan presenteras två examensarbeten som inspirerat mig till denna studie. Dessa 
examensarbeten presenteras utifrån deras syfte och resultat. 

Att utveckla barns matematiklärande i förskolan 
Niskanen (2012) har i examensarbetet synliggjort pedagogernas arbete med matematik i 
förskolans inomhusmiljö med barn i åldern 4 - 5 år. Utgångspunkt för synliggörande är Lpfö 
98/10 mål och uttrycksformer i matematik. Förhoppningen är att resultatet från undersökningen 
kan ligga som grund för att utveckla verksamheten. Resultatet visar att den matematiska 
aktiviteten räkna och förklara förekommer oftast, följt av lokalisera, mäta och konstruera. Den 
matematiska aktiviteten leka förekommer sällan på förskolan. I resultaten av uttrycksformerna 
dominerar samtal följt av rörelse, lek/drama, sång/musik, bild/form och dans. En slutsats av 
undersökningens resultat (Niskanen, 2012, s. 47) är att pedagogerna behöver ökad kunskap i 
arbetet med barns matematiklärande samt stöd att förtydliga och omsätta de olika matematiska 
strävansmålen i läroplanen för förskolan i verksamheten. 

Att kommunicera och lära matematik genom olika uttrycksformer 
Winther (2012) har i examensarbetet undersökt om äldre barn i förskolan ges möjligheter att både 
lära och kommunicera matematik genom uttrycksformerna som beskrivs i Lpfö98/10. 
Resultatet visar att talat språk, rörelse och bild är vanligast förekommande uttrycksformer när 
barn kommunicerar matematik i sin fria lek men även i pedagogernas planerade matematik-
samlingar. Ofta förekommer dessa uttrycksformer parallellt, där en uttrycksform är primär och 
förstärks av en sekundär. Winthers (2012) slutsats av undersökningens resultat är att det behövs 
en ökad medvetenhet och kunskap om hur förskolan kan stimulera och utmana uttrycksformerna 
i Lpfö 98/10 med tanke på matematik. Även hur miljön och planerade situationer kan vara en 
hjälp för detta ändamål (Winther, 2012, s. 39).  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att skapa ett material med fokus på olika matematiska aktiviteter, 
matematikinnehåll och uttrycksformer. 

Följande frågeställningar används: 
 

 Vilket matematikinnehåll lyfts fram vid genomförandet av lärandeaktiviteterna? 

 Vilka matematiska aktiviteter synliggörs i de planerade lärandeaktiviteterna? 

 Vilka uttrycksformer använder barn vid genomförandet av lärandeaktiviteterna? 
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Metod  
I detta kapitel beskrivs hur denna studie har genomförts och vilka olika verktyg som använts 
under processen till ett färdigt examensarbete. Kapitlet innehåller en förklaring om vad och hur 
aktionsforskning kan går till de forskningsetiska principerna och studiens validitet och reliabilitet 
beskrivs samt även hur materialet i denna studie har analyserats och tolkats. 

Tillvägagångssätt 
För att nå syftet med studien har jag planerat, genomfört och utvärderat lärandeaktiviteter. 
Lärandeaktiviteterna genomfördes av 4- och 5-åringar på en avdelning i en förskola. Inför studien 
har jag varit i kontakt med barnen på den förskola där lärandeaktiviteterna kommer att 
genomföras. Ett informationsbrev lämnades till föräldrarna innan studiens början där de fick 
godkänna om deras barn fick närvara vid de matematiska aktiviteterna (mer om detta, se 
forskningsetiska principer samt Bilaga 1 och Bilaga 2).  

Under tre veckor genomfördes lärandeaktiviteter i matematik på förskolan. Planeringen av dessa 
är utifrån Alan Bishops (1991, s. 23) sex fundamentala matematiska aktiviteter. Dessa aktiviteter 
har översatts i boken Det matematiska barnet av Heiberg Solem och Lie Reikerås och beskrivs 
utifrån de matematiska delarna: Räkna, Lokalisera, Mäta, Konstruera, Leka och Förklara.  Dessa sex 
områden beskrivs även av Utbildningsdepartementet (2010, s. 11) som ett konkret sätt att närma 
sig läroplanens alla matematiska mål. I dessa planerade aktiviteter får barnen möjlighet att lära 
genom några av de uttrycksformer som beskrivs i Lpfö98/10, detta för att främja barnens lust att 
lära. De matematiska aktiviteterna är även planerade utifrån Lpfö98/10 strävansmål inom 
matematiken. 

 För att kunna synliggöra barns lärande har alla aktiviteter filmats, fotats samt dokumenteras av 
mig genom logganteckningar. Det har även funnits en medhjälpare till hands för att underlätta 
vid aktiviteterna. Logganteckningarna skrevs som en dagbok, och i denna beskrevs efter varje 
moment den planerade aktiviteten, material, antal barn, miljö och även vilka mål och vilka 
uttrycksformer som berörts. Eriksson (2007, s. 184) menar att dagboksskrivande är ett viktigt 
verktyg som ger kunskap i reflektionsprocessen. Men dagbokskrivandet hjälper även den som 
utför aktiviteten med barnen (pedagogen) att höja sin medvetenhet och kan på detta sätt sätta 
fokus på aktiviteten med barnen och synliggöra matematiken hos barnen i deras lärande.  

Barnantalet varierade under lärandeaktiviteterna, detta berodde på barnens närvaro i förskolan 
och vilka dagar jag kunde utföra aktiviteterna. Men det kunde även bero på att aktiviteten passade 
en mindre grupp barn. Efter varje aktivitet har barnen fått möjlighet till återkoppling, reflektion 
och gruppsamtal genom att se den film som filmats under lärandeaktiviteterna tillsammans med 
mig som observatör. Vid dessa återkopplingar är miljön viktig. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000, s. 25) menar att platsen för reflektion och samtal är viktig. Miljön runt barnen 
ska vara lugn för att barnen ska kunna koncentrera sig på uppgiften. Mitt val av plats inför dessa 
var på en matta i det rum där barnen är vana att ha samling och andra aktiviteter tillsammans.  

Aktionsforskning 
Denna typ av studie är en kvalitativ forskningsansats och benämns som aktionsforskning. 
Eriksson (2007, s. 174) menar att aktionsforskning är vanligt i samband i skolutveckling och 
pedagogisk forskning. I aktionsforskning är jag som student självt aktiv och har som mål att 
förändra och utveckla verksamheten som ska undersökas. Vidare menar Eriksson (2007, s. 183) 
att det är studenten som formulerar de frågor som ska lyftas i studien utifrån vad du sätt som 
student på förskolan men att det sedan är forskaren som har den teoretiska kunskapen och som 
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studenten ska diskutera, samråda med under processens gång med examensarbetet. I en 
aktionsforskning är det främst tre olika verktyg som lyfts fram. Eriksson (2007, s.183) beskriver 
dessa tre: observation, dagboksskrivande och handledning. Andra viktiga delar som påverkar 
aktionsforskningens process är: reflektion, analys och dokumentation. Nedan presenteras vilka av dessa 
verktyg som berörts i denna studie och hur dessa delar använts: 

 Observation: Vid observationer iakttar observatören det som verkligen sker i 
förskoleverksamheten. Observatören utgår inte från hur den tror att något förhåller sig. 
Vid aktionsforskning kan olika observationsmetoder användas exempelvis: systematiska 
observationer, filmobservationer, intervjuer, enkäter. Den deltagande pedagogen använder 
observationer för att öka medvetenheten om vad som sker i den egna 
förskolverksamheten och anses vara ett viktigt verktyg inom aktionsforskning (Eriksson, 
2007, s. 184). 

I denna studie har aktiviteterna filmats helt eller delvis. Jag även fotograferat och skrivit ner 
barnens reflektioner under samtal. Filmerna har senare analyserats. 

 Dagboksskrivande/logg: Dagboksskrivandet är en viktig källa till kunskap i aktionsforskning 
och ett viktigt verktyg i reflektionsprocessen som är den centrala delen i ansatsen. 
Dagboksskrivandet är även ett viktigt underlag vid handledningstillfällena och bidrar till 
givande diskussioner (Eriksson, 2007, s. 184). 

Under och efter varje moment har reflektioner och funderingar skrivits ned. I dagboken finns 
momentet beskrivet, tid, material, antal barn, miljö, mål och uttrycksformer från Lpfö98/10. Här 
återfinns hur lärandeaktiviteten fortlöpt och barnens respons på uppgiften. 

 Handledning: Handledningen är en viktig del av processen och grundar sig på en 
samverkan mellan praktiker (pedagog) och forskare. Vid handledningen får även 
deltagaren hjälp att fokusera på rätt saker, dvs. på det problemområde som valts att 
studera (Eriksson, 2007, s. 185). 

Varje vecka har det funnits tid för diskussioner, reflektioner med handledaren. Handledaren har 
kunnat följa utvecklingen av studien genom att läsa de dokument och den dagbok som skickats 
via mail varje vecka. 

 Reflektion: I aktionsforskning är det självreflektion som betonas som viktig då det är 
genom självreflektion som pedagoger kan få distans till den egna förskoleverksamheten. I 
en aktionsforskning är det viktigt att reflektera både enskilt och i grupp, det är genom 
gruppreflektionerna som erfarenhetsutbyte sker (Eriksson, 2007, s. 186). 

Genom att skiva dagbok/loggbok, filma och genom att ha återkopplande samtal med barnen så 
har det funnits mycket material att reflektera utifrån. Mycket av mina reflektioner kom fram även 
under handledningstillfällena. Även barnen har fått reflektera över sitt lärande i matematik genom 
att se filmerna och via våra återkopplande samtal i grupp. 

 Analys: En viktig del av processen är att få kunskap om hur man kan analysera sin 
erfarenhet och få mer kunskap om vilka analysmetoder som finns att tillgå (Eriksson, 
2007, s. 186). 

Efter aktiviteterna har filmerna analyserats och tolkats av mig som student. I denna analys har jag 
skrivit ner den matematik som synliggjorts och även andra saker som ansågs viktiga för studien. 
Antecknade även när barnen såg filmerna för att kunna få med barnen spontana kommentarer.  
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 Dokumentation: Genom att dokumentera är det möjligt att kommunicera sina erfarenheter 
och kunskaper till kollegor, skolledare osv. (Eriksson, 2007, s. 186). 

Dokumentationen har skett genom att filma, fotograftera och fört dagbok/loggbok och övriga 
anteckningar under hela processen. 

Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002, s.6) har beskrivit vikten av att utgå från de forskningsetiska principerna 
vid en forskning. Dessa principer till syfte att vara riktlinjer mellan forskare och 
underökningsdeltagare. Detta underlättar vid en eventuell konflikt då det kan behöva ske en 
övervägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. Individskyddskravet kan preciseras 
i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Nedan följer en beskrivning av dessa principer samt hur 
denna studie har hanterat de forskningsetiska principerna. 

 Informationskrav: forskaren ska informera individerna som är berörda av den aktuella 
forskningens syfte. Deltagarna ska även få information om sin roll i projektet och vilka 
villkor som gäller för dem. De ska upplysa om att deltagandet är frivilligt och att de har 
rätt avbryta sin medverkan. Informationen måste innefatta alla delar i den aktuella 
forskning som eventuellt kan tänkas påverka deltagarens villighet att delta 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7 ). 

Innan studiens början lämnades det ut informationsbrev till föräldrarna (Bilaga 1) och även till 
berörda pedagoger (Bilaga 2). I detta brev informerades om studien syfte och att det var frivilligt 
att delta samt att deltagarna kan avbryta sin medverkan när som helst under hela processen. 

 Samtyckeskravet: Forskaren måste inhämta deltagarens samtycke till en eventuell 
medverkan, om deltagaren är under 15 år så är det vårdnadshavare/ förälder som 
samtycker till detta. Deltagaren själv har sen rätt att själv bestämma över sin medverkan 
och kan utan vidare förklaring avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

Innan studiens början har samtliga vårdnadshavare/ förälder lämnat sitt samtycke skriftligen på 
förskolan. 

 Konfidentialitetskravet: Forskaren ska ge deltagaren största möjliga konfidentialitet och se till 
att personuppgifter förvaras så att icke obehöriga kan ta del av dem. Obehöriga får inte 
heller ta del av annat material från forskningen där andra individer berörs. Forskaren 
måste se till att skydda individens integritet under hela processen i arbetet. 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

I informationsbrevet finns det beskrivet att all material kommer att behandlas utav mig 
personligen samt av en pedagog på förskolan som skulle närvara vid aktiviteterna. Det finns även 
beskrivet i brevet att barnen inte kommer kunnas identifieras vare sig via fotografier eller via 
annan dokumentation.  
 

 Nyttjandekravet: Uppgifter som är insamlat om enskilda personer får bara användas för 
forskningsändamål och får därigenom inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 
eller för andra syften som inte är vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

I informationsbrevet informerades föräldrar och personal om att allt material och data skulle 
förstöras efter att examensarbetet godkänts. 
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Planering av lärandeaktiviteterna 
Planeringen är utifrån Lpfö98/10 och de sex matematiska aktiviteterna som beskrivs i 
utbildningsdepartementet 2010 dessa är: räkna, mäta, lokalisera, konstruera, leka, förklara. En del 
aktiviteter kan upplevas som korta medans andra tar längre tid att utföra.  För att få till ett 
kompendium med aktiviteter planerade jag in fem aktiviteter till varje rubrik men för att begränsa 
arbetet valde jag att analysera två eller tre aktiviteter under varje rubrik. Urvalet av aktiviteter som 
skulle analyseras gjordes innan jag påbörjade aktiviteterna med barnen tillsammans med pedagog 
på förskolan samt handledare på Högskolan. Detta för att minimera min påverkan på studiens 
resultat. Vid planeringen av lärandeaktiviteterna strävades det efter att olika uttrycksformer skulle 
ingå och även olika miljöer, inomhus och utomhus. 

Presentation av planerade lärandeaktiviteter 
I detta avsnitt presenteras kortfattat de aktiviteter som har genomförts och analyserats i denna 
studie. Samtliga aktiviteter presenteras mer utförligt i Bilaga 3.  

Matematisk aktivitet: Mäta  
Syftet med Mäta aktiviteterna är att barnen ska få uppleva och erfara olika sätt att mäta samt vad 

de kan mäta exempelvis längd, avstånd, tid och även att få jämföra längder med varandra.  

Lärandeaktiviteter:  

 Mäta träd (utomhus) – mäta längd och omkrets 

 Skatboet (utomhus) – mäta tid 

 Grodor (inomhus) – mäta längd och avstånd 

Matematisk aktivitet: Lokalisera 
Syftet med aktiviteterna i Lokalisera är att barnen ska få utveckla sin kroppsuppfattning och 

utforska lägesord och få sortera efter egenskaper.  

Lärandeaktiviteter: 

 Gubben Höst (utomhus) – lägesord och position 

 Alla barn ska …(utomhus) – lägesord och position 

 Klä dockan (inomhus) – lägesord och position 
 

Matematisk aktivitet: Leka 
Syftet med aktiviteterna i Leka är att barnen själva ska få vara kreativa, använda sin fantasi och få 
skapa ett eget spel med egna regler. Men även att barnen ska få leka under formaliserade regler 
och träna sin samarbetsförmåga.  

 Lärandeaktiviteter:  

 Göra egna spel (inomhus) – skapa regler, följa regler och använda strategier 
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 Tre lekar tillsammans (inomhus) – följa regler och använda strategier 

Matematisk aktivitet: Konstruera 

Syftet med aktiviteterna i Konstruera är att barnen ska få möta olika geometriska former och få 

konstruera med olika material och få träna på att bygga efter avbildning.  

Lärandeaktiviteter: 

 Hoppe Hare (inomhus) – geometriska former 

 Julstaden (inomhus) – bygga och konstruera efter avbildning 

Matematisk aktivitet: Räkna 
Syftet med aktiviteterna i Räkna är att barnen ska få räkna på olika sätt, med konkret material och 

få jämföra antal och utforska olika mängder.  

Lärandeaktiviteter 

 Det lilla Loket (inomhus) – antal och ordningstal 

 Spöken (inomhus) – antal och mängd 

Matematisk aktivitet: Förklara 
Syftet med aktiviteterna i Förklara är att få låta barnen samtala, resonera och fundera över 
matematiska uppgifter med konkret material 

Lärandeaktivitet: 

 Hur många glassar? (inomhus) – gissa och uppskatta 

 Kulproblemet (inomhus) – samtala, resonera, undersök 

Analys och tolkning 
Data samlades in under tre veckor då lärandeaktiviteterna genomfördes i förskolan. Dessa 
aktiviteter filmades för att sedan analyserats av mig för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Lärandeaktiviteterna filmades i syfte att synliggöra vilket matematikinnehåll, 
uttrycksformer och matematiska aktiviteter som fanns under genomförandet av 
lärandeaktiviteterna. Vid granskandet av filmerna användes spaltdokumentation som en 
analysmodell. Spaltdokumentationen gör det möjligt att sortera de valda filmsekvenserna, vilket 
gör det möjligt att jämföra vad som händer. (Wehner- Godée, 2011 s. 51). Vid en filmobservation 
ska det som sker beskrivas. Det kan vara svårt att se det som är relevant om det händer mycket 
på en gång. Genom att göra en checklista så är det lättare att få med det som är lämpligt 
(Kihlström 2007 s. 32). Spalterna i spaltdokumentation var utifrån de frågeställningarna som 
kopplar till syftet till studien. I denna spaltdokumentation användes rubrikerna: Lärande aktivitet/ 
vad gör barnen, Kommunikation/ vad barnen säger och Mina reflektioner. I dessa spaltdokumentationer 
skrevs även matematiska begrepp och matematikinnehåll som synliggjorts i lärandeaktiviteterna 
ner. Efter att analyserat vilka begrepp och vilket matematikinnehåll som barnen använt sig av i 
lärandeaktiviteterna analyserades vilka uttrycksformer som synliggjorts i varje lärandeaktivitet. För 
att kunna se vilka uttrycksformer som framkommit under lärandeaktiviteterna jämfördes barnens 
agerande under aktiviteten med de uttrycksformer som beskrivs i läroplanen (Lpfö98/10). 
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Matematikinnehållet som synliggjorts kategoriserades efter de sex matematiska aktiviteterna: 
räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara.  Filmerna från lärandeaktiviteterna fick granskas 
flera gånger för att få med det som jag behövde ha till denna studie. Efter att alla filmerna 
studerats flertal gånger jämförde jag spaltdokumentationen från filmerna med mina 
logganteckningar för att se till att allt väsentligt fanns med. För att få en tydligare struktur 
sammanställdes resultatet i en tabell där det lättare kunde avläsas vilka uttrycksformer som 
synliggjorts och även vilka matematiska aktiviteter som lyfts fram vid genomförandet av 
lärandeaktiviteterna. I och med att uttrycksformerna och de matematiska aktiviteterna 
sammanställdes i en tabell blev det även tydligare att se om det var några av dessa som 
synliggjordes mer under genomförandet av lärandeaktiviteterna. 

Validitet och reliabilitet 
Denna studie är en kvalitativ aktionsforskning. Patel och Davidsson (2011, s. 105) beskriver hur 
begreppen validitet och reliabilitet tillämpas i dessa sammanhang. De beskriver att i en kvalitativ 
studie så tillämpas dessa under hela forskningsprocessen. Validitet handlar om att det vi 
undersöker överensstämmer med det som vi avser att undersöka. Att vi utgår från syfte och 
frågeställningar i forskningsprocessen och även lyckas samla in data så att studien får en tolkning 
som är trovärdig. Patel och Davidsson (2011, s. 102) menar att om forskaren undersöker det som 
vi avsett att undersöka så har studien en hög validitet. Reliabilitet handlar istället om tillförlitlighet, 
hur tillförlitlig data och material till studien är.  

Detta är en aktionsforskning och i denna studie har filmkamera använts för att synliggöra barns 
lärande. I och med detta har data och material till denna studie en hög trovärdighet då materialet 
har kunnat analyseras flera gånger.  När en forskare använder inspelningar av ljud eller bild så kan 
de enligt Patel och Davidsson (2011, s. 104) lagra verkligheten och se den i repris många gånger 
för att försäkra sig om att vi uppfattat allt korrekt.   

Trovärdigheten och tillförlitligheten i en auktionsforskning har fått kritik då de oftast utför av 
lärare och inte av akademiker. Kritik mot auktionsforskningen säger även att studierna är små och 
resultaten kan inte generaliseras i större sammanhang (Eriksson, 2007, s. 178). 

Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de genomförda lärandeaktiviteterna. Först kommer en 
kort presentation av lärandeaktiviteterna, därefter redovisas vilket matematikinnehåll och vilka 
matematiska aktiviteter som synliggjorts under genomförandet av lärandeaktiviteterna. Även vilka 
av uttrycksformerna som lyfts fram i lärandeaktiviteterna tas upp. Resultaten beskrivs i text och 
genom figurer och avslutas med en sammanfattning. Sammanlagt har 14 lärandeaktiviteter 
analyserats och sammanställts. Dessa har sammanfattats med utgångspunkt från de sex 
matematiska aktiviteterna: räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara. 

Presentation och analys av genomförda lärandeaktiviteter 

Mäta 

Lärandeaktiviteter som genomförts: Mäta träd, Skatboet, Grodleken  

 

 

 

                            Figur 1: matematiska aktiviteter (röd) och uttrycksformer (blå) som synliggjorts under 

lärandeaktiviteterna Mäta.  

Mäta 
Mäta träd 

Skatboet 

Grodor 

Lokalisera Leka Räkna 

Rörelse Lek och drama Sång och musik Samtal 
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Beskrivning av lärandeaktivitet 
Vid genomförandet av lärandeaktiviteten mäta träd och skatboet var vi ute i skogen och vid en 
fotbollsplan. Vid dessa aktiviteter delades barnen in i par med hjälp av parbilder. Inför aktiviteten 
fick barnen ett snöre/rep, alla rep var olika långa och barnens uppdrag var att finna träd eller 
stubbar som repet skulle räcka runt. Därefter samlades vi för att jämföra repens längder med 
varandra genom att placera dem på ett vitt lakan. Efter detta fortsatte vi med skatboet, alla barn 
delades i skatpar (2 och 2, samma som föregående uppgift). De får i uppdrag att uppskatta hur 
många pinnar till ett skatbo de kan hämta på en minut.  Alla skatpar fick 2 minuter på sig att 
hämta så många pinnar som möjligt som vi sedan räknar och jämför. Vi avslutar med leken 
skatboet, barnen får bygga skatbon i form av cirklar på fotbollsplanen och försöka ta varandras 
pinnar under en minut och sen räknade vi för att se om de har fått flera eller färre pinnar i 
skatboet än vad de hade vid starten. Den sista mäta aktiviteten kallades för Grodleken. Denna 
lärandeaktivitet ägde rum inomhus i ett rum på avdelningen. Först sjöng vi en sång om grodan 
Karl – Oskar som hoppade 3-4 meter. Barnen fick sortera grodor i olika färger, dessa grodor 
skulle sen hoppa från en linje (startplats).  

Matematiskt innehåll 
Det matematiska innehållet som synliggjordes under mäta aktiviteterna var turtagning, mätning av 
längd, omkrets och uppskattning av tid. Det skedde med hjälp av rep, stavar och tidtagarur. Barnen 
fick även träna på begreppet ett par och parbildning.  Vid mäta aktiviteten var det flera jämförelser 
ord som barnen samtalade om bl.a. liten, smal, tjock, smal, mindre, kortare, lika långa, stor, hög, större, 
tunnare. Under aktiviteterna jämfördes olika längder och storlekar genom att placera materialet i 
storleksordning med exempelvis den kortaste först. Annat som lyfts fram var jämförelse av antal 
genom begrepp som: fler, färre, flest, mindre, minst, stor, större, störst. Vid uppskattning av längd beskrev 
ett av barnen sin strategi på följande sätt: – Jag vet hur man kan mäta 3 meter, mina steg är stora 
och går jag 3 steg så blir det 3 meter. Han fick prova om det stämde och mätte med en meters 
linjal och fick 3 meter med sina steg. De lägesord som användes var följande: bakom, framför, lågt 
och högt. Under dessa lärande aktiviteter har barnen räknat tal mellan 1- 40. Tal mellan 1-20 kunde 
de flesta barn, medan talen över 20 inte var befästa hos alla barn. 

Matematiska aktiviteter 
 De matematiska aktiviteter som förekom var mäta, lokalisera, leka och räkna. Den matematiska 
aktiviteten mäta innebar mätning både kroppsligt och med annat material som exempelvis rep. 
Lokalisera förkom via rumsuppfattning både inom- och utomhus genom att barnen använde sig 
av olika lägesbegrepp. Skatboet och grodorna är exempel på de lekar som förekom i mäta 
aktiviteterna och i dessa aktiviteter har barnen räknat på olika sätt exempelvis räkneorden. 

Uttrycksformer 
De uttrycksformer som förekom under lärandeaktiviteterna mäta var: lek och drama, rörelse, sång och 
musik och samtal. Lek och drama och rörelse förekom i de olika lekarna. Uttrycksformen sång och musik 
framträdde i Karl – Oskar sången och samtal skedde under samtliga aktiviteter via samtal med 
barnen. 

 

 

  Figur 2: Barn som mäter sitt steg 
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Lokalisera 

Lärandeaktiviteter som genomförts: Gubben Höst, Alla barn ska.., Klä dockan  

 

 

 

Figur 3: Matematiska aktiviteter (röd) och uttrycksformer (blå) som synliggjorts under lärandeaktiviteterna 

Lokalisera. 

Beskrivning av lärandeaktivitet 
I lärandeaktiviteten Gubben höst fick barnen ett brev på samlingen från Gubben Höst. I detta brev 
fanns ledtrådar till ett ställe där barnen skulle finna en påse med olika uppdrag. Gubben Höst 
hade även i brevet bett barnen rita och skriva till honom. Barnen skulle utföra uppdragen i par, 
pardelningen skedde med hjälp av parbilder (bilder på djur). En pedagog valde vilket par som 
skulle utföra vilket uppdrag. Efter att de gjort uppdraget fick de visa och förklara de andra barnen 
hur de löste uppgiften. Alla barn ska… är en lek där barnen ska utföra uppdrag med lägesord. En 
pedagog ropade: alla barn ska… krypa, stå på någonting, stå bakom, framför osv. Vi höll till i 
skogen som tillhör förskolegården där det även finns en lägerplats som är lämplig för samling när 
gruppen är utomhus. Den sista lärandeaktiviteten som gjordes inom lokalisera var Klä dockan. Här 
skulle barnen få klä på kläder på en låtsas docka och då få träna på positioner och placering, 
samtidigt som de praktiskt lär sig i vilken ordning som är bara att ta på sig. 

Matematiskt innehåll 
Det matematiska innehållet som synliggjordes var genom lägesord som uppför, bakom, nedför 
framför, bredvid, mitten, ovanpå, över och under. Genom de uppdrag som genomfördes fick barnen 
erfarenhet av att: jämföra längder, storlekar, föremål, geometriska former, volym och att jämföra vikter och 
egenskaper som mjuk/hård. Annat matematikinnehåll som förekommit är turtagning, mäta avstånd på 
olika sätt och hälften och dubbelt. Ett av paret hade ett uppdrag där de skulle hämta: 3 pinnar och dubbelt 
så många stenar skulle förklara sitt uppdrag så berättade det ena barnet följande: – ”Fröken, jag 
hämta 3 pinnar som vi skulle och sen hämtade jag 6 stenar för det är dubbelt så många, men jag 
tappade 2 stenar och om jag har 6 och tappar blir det ju bara 4:a stenar.” Barnen har även sorterat 
efter egenskaper och fått använda sig av begreppen: högt, lågt, långt, kort.  

Matematiska aktiviteter 
De matematiska aktiviteter som förekommit är lokalisera, mäta, räkna och konstruera. Lokalisera 
skedde genom de olika lärandeaktiviteterna inom- och utomhus. I uppdragen fick barnen 
erfarenhet av mätning på olika sätt exempelvis vikt och avstånd. Räkna förekom hela tiden genom 
att exempelvis hämta ett visst antal föremål. Genom att möta geometriska former och sortera 
efter egenskaper så har barnen fått erfarenhet av konstruera. 

Uttrycksformer 
De uttrycksformer som förekommit är lek och drama, bild och form, rörelse och samtal. Dessa 
lärandeaktiviteter skedde i form av lek och drama samt genom rörelse. Efter varje uppdrag fick 
barnen via samtal beskriva för varandra hur de utfört uppdragen. Uttrycksformen bild och form 
synliggjordes när barnen ritade och skrev till gubben höst. 

Lokalisera 
Gubben Höst 

Alla barn ska.. 
Klä dockan 

Mäta Räkna Konstruera 

Lek och drama Bild och form Rörelse Samtal 
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Figur 4: Bild från Gubben Höst.                                            Figur 5: Klä dockan.                                                     
 
                                                    

Leka 

Lärandeaktiviteter som genomförts: Göra egna spel, Tre lekar tillsammans  

 

 

 

Figur 6: Matematiska aktiviteter (röd) och uttrycksformer (blå) som synliggjorts under lärandeaktiviteterna Leka.  

Beskrivning av lärandeaktivitet 
Göra egna spel var en aktivitet där barnen i små grupperingar tillverkade spelplan och gemensamt 
bestämde vilka regler som skulle finnas och vad spelet skulle gå ut på. Barnen tillverkade även 
egna spelpjäser till sina spel. Tre lekar tillsammans var tre olika gemensamma lekar som lektes i en 
stor lekhall. Lekarna innehöll både instruktioner och enkla regler. När barnen gjorde sina egna 
spel fick de träna på att samarbeta, och lyssna på varandra. 

Matematiskt innehåll 
Det matematiska innehåll som barnen fått erfarenhet av är: form, storlek, antal, längd, riktning, 
avstånd och jämförelse. Genom dessa lärandeaktiviteter har barnen fått träna sin rumsuppfattning 
genom läge position och riktning. I spelen fick barnen öva på turtagning, regler och strategier. I de olika 
spelen användes olika många tärningar och barnen fick träna på att räkna och en del även ”se” 
antal prickar på tärningen och därefter göra förflyttelse av spelpjäsen. Vid användandet av flera 
tärningar fick barnen erfarenhet av att addition. Ett exempel på detta var när ett barn förklarade 
att det behövde två tärningar.  – ”Det ska vara två för 6+6 blir 12, man ska lägga ihop du vet!” 

Matematiska aktiviteter 
De matematiska aktiviteterna som synliggjordes var leka, räkna, förklara och lokalisera. Leka 
synliggjordes genom att barnen skapade egna spel med egna spelregler. Vid spelandet av dessa 
spel fick barnen använda sig av att räkna och se likheter med tärningens symboler och 
förflyttningen av spelpjäsen. Förklara framkom när barnen beskrev spelregler och spelstrategier 
för varandra. Den matematiska aktiviteten lokalisera förekom genom att barnen fick erfarenhet av 
position och rumsuppfattning i både spelen och i lekarna. 

Uttrycksformer 
De uttrycksformer som framkommit vid genomförandet av dessa lärandeaktiviteter är lek och 
drama, bild och form, rörelse och samtal. Lek och drama samt rörelse fick barnen erfara via lekarna i dessa 

Räkna Förklara Lokalisera 

Bild och form Rörelse Lek och drama Samtal 

Leka 
Göra egna spel 

Tre lekar 

tillsammans 
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lärandeaktiviteter. Uttrycksformen bild och form framkom vid skapandet av spelpjäser till de olika 
spelen och vid själva spelandet användes samtal som uttrycksform 

 

 

Figur 7: En av spelplanerna som barnen tillverkat.  

 

 

Förklara 
Lärandeaktivitet som genomförts: Hur många glassar? Kul problemet  

 

 

 

  Figur 8: Matematiska aktiviteter (röd) och uttrycksformer (blå) som synliggjorts under lärandeaktiviteterna Förklara.  

Beskrivning av lärandeaktivitet 
I lärandeaktiviteten Hur många glassar? skulle barnen försöka resonera och testa hur många olika 
glassar de kan sätta ihop med hjälp av strutar och olika smaker av glass (smakerna var gjorda av 
cirklar i olikfärgat papper). Barnen fick i instruktionen veta att glassarna skulle se olika ut och det 
skulle vara tre kulor på varje strut. När första gruppen kom (de var i små grupperingar) så fick de 
börja med att gemensamt bestämma vilka smaker det skulle vara. Det fanns röda, blå, gula och 
gröna cirklar som var till glasskulor. Barnen fick pappersstrutar av mig och kunde sen börja skapa 
olika smaker av glassar. I Kulproblemet skulle barnen försöka ta reda på om de sju gosedjuren som 
vi hade tagit fram var flickor eller pojkar. För att ta reda på detta lade jag ett visst antal glaskulor i 
mitten på mattan som vi satt runt, barnen fick reda på att gosedjuren som var flickor skulle ha 3 k
ulor var och pojkarna 2 kulor var. 
 

Matematiskt innehåll  
I dessa lärandeaktiviteter fick barnen räkna mycket, dels hur många olika glassar de gjort och även 
hur många kulor det fanns på alla glassar tillsammans. De har fått erfarenhet av att ”lägga ihop” 
olika föremål och räkna ut den totala mängden.  De har tränat på att räkna på olika sätt, med olika 
strategier.  Ett barn räknade tyst i huvudet, eller som hon själv beskrev: – ”Jag räknar först i mina 
tankar sen berättar jag för er!”. Barnen jämförde glassarna med varandra för att se vem som gjort 
flest glassar. Andra delar som belysts i dessa aktiviteter är att barnen ska fått resonerat och förklarat 
vilka strategier de haft för att lösa uppgifterna. I lärandeaktiviteterna har barnen fått träna på att se 
likheter och skillnader och även att följa ett mönster. 
 

Matematiska aktiviteter 

De matematiska aktiviteterna som synliggjordes var: förklara, räkna konstruera. Förklara i dessa 
lärandeaktiviteter handlar om att barnen skulle få resonera och diskutera fram olika strategier för 
att klara den uppgiften de fått. Räkna förekom ofta i aktiviteten då barnen räknande och jämförde 

Förklara 
Hur många glassar? 

Kul problemet 

 

Räkna 

Bild och form Samtal 

Konstruera 



 

23 

 

antalet glassar och glasskulor med varandra. Den matematiska aktiviteten konstruera innefattas i att 
barnen fått erfarenhet om att se skillnader, likheter och mönster. 

 

Uttrycksformer 
De uttrycksformer som framkommit under genom genomförandet av dessa lärandeaktiviteter är: 
bild och form och samtal. Uttrycksformen bild och form framträdde under den del av aktiviteten där 
barnen skapade olika glassar i olika smaker. Samtal som uttrycksform framkom under båda 
lärandeaktiviteterna då en stor del av aktiviteten handlade om hur barnen skulle lösa uppgiften. 
Samtalen skedde både till mig som pedagog och till de andra barnen.                                                

 

Figur 9: Barnen byggde så många glassar de kunde utan att de skulle bli lika.     

Räkna 

Lärandeaktivitet som genomförts: Det lilla Loket, Spöken  

 

 

 

Figur 10: Matematiska aktiviteter (röd) och uttrycksformer (blå) som synliggjorts under lärandeaktiviteterna 

Räkna.  

Beskrivning av lärandeaktivitet 
Det lilla loket är en saga med laminerade bilder till, sagan berättades först muntligt med bilderna 
till, sedan samtalade vi om sagan. Sedan fick barnen själva dramatisera sagan och vara loket med 
tillhörande vagnar. Spöken hade fler olika delmoment: en spökramsa, spökjakt och jämföra antal 
och rita spöken. 

Matematiskt innehåll  
I dessa lärandeaktiviteter kom barnen i kontakt med ordningstal som: första, andra, tredje, fjärde. Vi 
samtalade även om olika positioner och lägesbeskrivningar som exempelvis vilken vagn som var först, 
sist, vilken vagn som var framför den röda. Vid sagan gjorde barnen jämförelser mellan vikt och 
storlekar på vagnarna beroende på vilken last de hade. Vid dramatiseringen av sagan döptes 
vagnarna efter barnens färg och mönster på kläderna. Det matematiska innehållet som barnen mer 
fått erfara är att räkna både framlänges och baklänges, de har fått träna på en matematisk ramsa, jämfört 
likheter mellan symboler på kort och det antalet spöken som barnen skulle leta efter på avdelningen. 
Barnen har även fått träna på att rita och skriva samma mängd föremål som visas på symbolkortet. 

Räkna 
Det lilla loket 

Spöken 

Lokalisera Leka 

Samtal Sång och musik Lek och drama Bild och form Rörelse 
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Matematiska aktiviteter 
De matematiska aktiviteterna som synliggjorts i dessa lärandeaktiviteter är: räkna, lokalisera, leka. 
Räkna förekom i dessa aktiviteter genom att barnen fick erfarenhet av räknetal, ordningstal och 
även positionstal. Lokalisera synliggjordes när barnen tränade på rumsuppfattning, position och 
lägesbeskrivningar. Den matematiska aktiviteten leka förekom när barnen genomförde 
gestaltningen av sagan då de använde sin fantasi och använde sig av rollspel. Leka förekom även 
under spökjakten där barnen skulle följa enkla regler och även använda sig av strategier för att 
hitta sin a spöken. 

Uttrycksformer 
De uttrycksformer som framkommit under dessa lärandeaktiviteter var: lek och drama, bild och form, 
rörelse, sång och musik, samtal. Lek och drama samt rörelse inträffade både under gestaltningen av sagan 
och under spökjakten. Sång och musik förekom vid den matematiska ramsan och bild och form 
använde barnen när de ritade och skrev till symbolkorten. Uttrycksformen samtal synliggjordes 
främst vid genomförandet av sagan då barnen var med i dialogen av hur och vart vagnarna till 
loket skulle placeras. 

 

Figur 11: Bilder till sagan: Det lilla loket                       

 

 

 

 
 
 
 
Figur 12: räknar spöken så att det stämmer med symbolkort.  
 

 

 

Konstruera  
Lärandeaktiviteter som genomförts: Hoppe Hare, Julstaden  

 

 

 

Figur 13: Matematiska aktiviteter (röd) och uttrycksformer (blå) som synliggjorts under lärandeaktiviteterna 

Konstruera.  

Konstruera  
Hoppe hare 

Julstaden 

Mäta Lokalisera Räkna 

Bild och form Samtal 



 

25 

 

Beskrivning av lärandeaktivitet  
I lärandeaktiviteten Hoppe Hare berättades en saga om en hare som behövde bygga hus inför 
vintern, barnen fick sedan bygga ett hus av olika geometriska former till haren och välja form till 
taket på huset. Julstaden har varit ett projekt under två veckor på förskolan. I projektet skulle 
barnen av bygga en stad av återvinningsmaterial, de fick inför detta rita en skiss för hur de ville att 
deras hus skulle se ut och vad som mer skulle finnas i staden. 
 

Matematiskt innehåll  
I dessa lärandeaktiviteter har barnen fått möta olika geometriska former som: cirkel, rektangel, 
triangel och kvadrat. Under aktiviteterna fick barnen träna på att se skillnader och likheter formerna 
kvadrat och rektangel. Annat innehåll som synliggjorts vid genomförandet var att barnen vid 
husbygget fått mäta, avbilda (skissa), resonerat hur de ska bygga och vilket material som behövs för 
att tillverka julstaden. Barnen har även fått erfarenhet av att räkna mängder och antal till fönster 
och dörrar. Vid husbygget framkom även begrepp som mitten, kanten, längst ner, högst upp och 
barnen fick genom detta träna på position och läge. 

Matematiska aktiviteter 
De matematiska aktiviteterna som synliggjorts i dessa lärandeaktiviteter är: konstruera, mäta, 
lokalisera, räkna. Konstruera fick barnen erfara genom att de byggde efter avbildning och genom att 
de fick möta de olika geometriska formerna. Vi dessa husbyggen fick barnen även träna sig att 
mäta och jämföra längder till sina hus. Lokalisera framkom när barnen placerade ut sina dörrar och 
fönster och fick genom etta träna på rumsuppfattning, position och lägeplaceringar. Den 
matematiska aktiviteten räkna framkom både vid mätning och när barnen räknade hur många 
fönster de skulle ha.  

Uttrycksformer 
De uttrycksformer som framkommit under genomförandet var: bild och form samt samtal. Hela 
aktiviteten julstaden var genom uttrycksformen bild och form, då barnen har skapat och konstruerat 
via olika material och form. Även uttrycksformen samtal skedde dels genom samtalen om hur 
julstaden skulle se ut och hur de skulle gå tillväga vid skapandet och vid sagan om Hoppe hare, då 
fokus var att samtala om hur de skulle bygga och vilken typ att tak haren skulle ha på huset. 

 

 

Figur 14: Barnen bygger hus till Hoppe Hare.            

 
 

  

 

Figur 15: Skiss inifrån hotell bygget. 
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Figur 16: Hotell med balkong.                        

 
 

 

 

Figur 17: Katthus med ingång till kattungar och vuxna 
              katter.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Sammanfattning av resultat 
I dessa lärandeaktiviteter har barnen fått möta olika matematikinnehåll. Detta matematikinnehåll 
är synliggjort utifrån de matematiska aktiviteterna: räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka, förklara. 
Kortfattat beskrivet så har barnen fått erfara ett matematikinnehåll som att: räkna på olika sätt, 
kunskaper om positioner, lägesord, mäta avstånd, tid och jämföra längder. Barnen har lekt, 
använt sin kropp via rörelser, fantiserat, följt regler samt tränat på att förklara om hur saker och 
ting förhåller sig. 

  Resultatet visa även att barnen fått variation i sitt lärande genom olika uttrycksformer och även 
att flera matematiska aktiviteter kunnat synliggöras under samma lärandeaktivitet. De 
uttrycksformer som synliggjorts flest gånger under lärandeaktiviteterna är samtal och därefter 
kommer lek och drama, rörelse, bild och form och sång och musik. I dessa lärandeaktiviteter förekom 
inte dans vid någon aktivitet. Resultatet visar att bland de matematiska aktiviteterna så är det räkna 
och lokalisera som lyfts fram flest gånger, därefter kommer leka, mäta, konstruera. Den matematiska 
aktivitet som lyfts fram minst antal gånger är förklara. Det resultat som tolkats i denna studie är 
utifrån de planerade lärandeaktiviteterna som planerats av mig som blivande förskollärare och i 
detta fall även observatör. Det resultat som i denna studie synliggjorts behöver inte vara 
detsamma om observationer gjordes på en annan förskola, i en annan barngrupp. Däremot tyder 
resultatet på att pedagoger i sin planering behöver utgå från de uttrycksformer som finns i 
förskolans läroplan för att kunna tillgodose alla barnens behov. Om barnen får detta kan de 
utveckla sin nyfikenhet och lust till att lära på förskolan. Resultatet tyder på att det i barngruppen 
inte finns någon generell uttrycksform som barnen visar mer intresse av vid genomförandet av 
lärandeaktiviteterna utan det är individuellt bland barnen vilken uttrycksform som uppskattas 
mest vid lärandet. Resultatet tyder på att pedagogen genom bl.a. planering och lämpligt material 
kan påverkar barnens lärande vid lärandeaktiviteterna men att det även finns andra aspekter som 
miljön och gruppstorlek som påverkar hur en lärandeaktivitet fortlöper. I flera av 
lärandeaktiviteterna innefattas flera matematiska aktiviteter och även flera olika uttrycksformer. 
Det som kan avläsas i tabellen är att det är stor spridning av hur många av de matematiska 
aktiviteterna och uttrycksformerna som synliggörs i varje enskild lärandeaktivitet. Exempelvis går 
det att avläsa att i lärandeaktiviteten Spöken synliggörs tre olika matematiska aktiviteter och hela 
fem av sex uttrycksformer innefattas i denna lärandeaktivitet, att jämföra med lärandeaktiviteten 
Mäta träd där två matematiska aktiviteter och tre av sex uttrycksformer som synliggörs. 
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Tabell 1: Uttrycksformer och matematiska aktiviteter som innefattas i lärandeaktiviteterna. 

Uttrycksform/ 
Matematiska 
aktiviteter  

Lek och 
drama 

Bild och 
form 

Rörelse 
 
 

Sång och 
musik 

Dans 
 

Samtal 

Mäta träd 
Mäta; Räkna 

 
X 

  
X 
 

   
X 

Skatboet 
Mäta; Lokalisera; 
Leka; Räkna 

 
X 

  
X 

   

Grodor 
Mäta; Leka; Räkna 

 
X 

  
 

 
X 

  
X 

Gubben Höst 
Lokalisera; Mäta; Räkna 

  
X 

 
X 

   
X 

Alla barn ska.. 
Lokalisera; Leka 

 
X 

 
 

 
X 

   
 
 

Klä dockan 
Lokalisera; Konstruera 

     
 

 
X 

Göra egna spel 
Leka; Räkna;  
Förklara 

 
X 

 
X 

    
X 

Tre lekar 
tillsammans 
Leka; Lokalisera 

 
X 

  
X 

   

Hoppe Hare 
Konstruera; Mäta; 
Lokalisera 

 
 

 
X 

    
X 

Julstaden 
Konstruera; Mäta; 
Lokalisera; Räkna 

  
X 

    
X 

Lilla Loket 
Räkna; Lokalisera; 
Leka;Förklara 

 
X 

  
X 

   
X 

Spöken 
Räkna; Lokalisera 
Leka 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Hur många glassar? 
Förklara; Räkna; 
Konstruera 

 
     

 
X 

    
           X 

Kul problemet 
Förklara; Konstruera;  
Räkna 

      
X 

 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion och därefter en resultatdiskussion. Avslutningsvis 
kommer studiens slutsats, en avslutande reflektion och förslag på fördjupande studier om 
matematik i förskolan att presenteras. 
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Metoddiskussion 
Den metod som använts i denna studie är aktionsforskning vilket är en kvalitativ 
forskningsansats. I en aktionsforskning är det den deltagande pedagogen (i detta fall, jag) som 
utför olika aktiviteter med barnen och forskaren som kommer med teoretisk kunskap (Eriksson, 
2007, s. 174-175). I denna studie har min handledare agerat forskare och tagit del av material från 
genomförandena av lärandeaktiviteterna genom loggböcker och mailkontakt och handledarträff 
varje vecka Denna studie är en liten då den riktats till 4 och 5 åringar på en avdelning med max  
10 deltagande barn. 

 Att utföra ett sådant projekt är tidskrävande då alla aktiviteter ska planeras in och sedan få tid på 
förskolan att utföra dem och till sist analysera alla lärandeaktiviteter. Samtliga lärandeaktiviteter 
har dokumenterats med hjälp av filmkamera och vanlig kamera. Vid lärandeaktiviteterna var ofta 
en till pedagog med för att stötta och hjälpa med dokumentationen men det är svårt att frigöra en 
pedagog på förskolan och vid en del lärandeaktiviteter var det bara jag som deltagande pedagog 
med vid genomförandet. Vid dessa tillfällen var barnen delade i olika grupperingar för att 
aktiviteterna skulle fungera smidigt. Att ha allt dokumenterat som filmobservationer är ett enormt 
stöd vid analyserandet. I filmerna framkommer så mycket mer än det du sett vid genomförandet 
och filmerna kan ses i flera omgångar för att få med allt väsentligt. Att använda sig av 
observationer är ett vanligt inslag och ett viktigt verktyg i en aktionsforskning då det ökar 
medvetenheten hos den deltagande pedagogen om vad som sker i förskoleverksamheten (Eriksso
n, 2007, s. 184). 

En del nackdel med att utföra en aktionsforskning är att metoden är tidskrävande och detta 
påverkar möjligheten att samla in olika typer data till studien. 

 De olika lärandeaktiviteter som planerades in och genomfördes har fungerat bra i barngruppen. 
Det har varit många olika lärandeaktiviteter som genomförts, en del långa och lite större och en 
del har varit lite kortare. Julstaden var ett lite större projekt som även planerades tillsammans med 
annan pedagog på den förskola där lärandeaktiviteterna genomfördes. Denna lärandeaktivitet 
upplevdes som tidskrävande då det var mycket annat planerat på förskolan under denna period.  

Det som varit svårast att planera in på förskolan var återkopplingen med barnen. Vid denna 
skulle barnen få se filmerna som vi spelat in och få möjlighet att reflektera med både mig och 
kamrater. Detta har medfört att flera återkopplingstillfällen uteblivit. För att ändå få med barnens 
reflektioner och tankar valde jag att efter varje aktivitet stanna kvar på förskolan för att skriva ner 
mina iakttagelser och reflektioner samt få tid att sitta ner med barnen för att få reflektioner från 
dem om lärandeaktiviteten. Ett annat sätt för att kunna få med barnens reflektion från 
lärandeaktiviteterna skulle kunna ha varit att göra intervjuer med barnen. Tanken fån början i 
denna studie var att genomföra intervjuer med barnen. I detta fall skulle det kunna ha passat att 
göra gruppintervju. Gruppintervjuer passar när intervjuaren vill ta reda på hur en grupp resonerar 
kring en händelse eller ett fenomen. En viktig del som ska tänkas på vid gruppintervjuer är att det 
är en trygg grupp där alla individer får komma till tals och få uttrycka sina tankar (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2000, s. 29-30). Valet att utesluta intervjuerna i denna studie var för att 
tillräkligt material samlats in för att kunna svara på forskningsfrågorna kopplade till syftet med 
studien. 

Under genomförande har det varit stor variation på barnantal då barnen varit lediga och sjuka, 
detta har dock inte påverkat resultatet. Det har varit frivilligt för barnen att delta i 
lärandeaktiviteterna och det var bara under någon aktivitet som ett av barnen avstod. Alla 
lärande aktiviteter utfördes på förmiddagarna (utom en som gjordes en eftermiddag).  
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Förmiddagar upplevdes vara en lämplig tidpunkt på dagen för barnen då det vanligtvis brukar ha 
samling eller temaarbete vid denna tidpunkt på dagen.  

Den del av studien som tagit allra mest tid är själva analysen av filmobservationerna och från 
mina anteckningar från varje lärandeaktivitet. Utgångspunkten för analysen är utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. Att observera tar tid och kan ses som negativt (Patel & Davidsson, 
2011, s. 92) och det kan vara svårt att få med allt som barnen gör och säger vid vanlig 
observation. Men i och med att observationerna filmats i denna studie så är tillförlitligheten stor 
då materialet kunnat granskas flera gånger och därmed kunna fånga det väsentliga för denna 
studie.  

Resultat diskussion 
Syftet med denna studie var att skapa ett material med fokus på olika matematiska aktiviteter, 
matematikinnehåll och uttrycksformer. I denna diskussion kommer resultat diskuteras utifrån 
studiens forskningsfrågor som kopplar till syftet. Forskningsfrågorna som ska diskuteras är: 
Vilket matematikinnehåll lyfts fram vid genomförandet av lärandeaktiviteterna, Vilka matematiska 
aktiviteter synliggörs i de planerade lärandeaktiviteterna? och Vilken uttrycksform använder 
barnen vid genomförandet av lärandeaktiviteterna? Diskussionen kommer att delas upp i två 
delar varav den ena tar upp matematikinnehåll samt matematiska aktiviteter och den andra tar 
upp vilka uttrycksformer som lyfts fram. 

Matematikinnehåll och matematiska aktiviteter 

Resultatet av denna studie visar att barnen via dessa lärandeaktiviteter fått möta olika 
matematikinnehåll. Det matematikinnehåll som synliggjorts är utifrån de matematiska 
aktiviteterna: räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka, förklara. I denna studies resultat har räkna varit 
den matematiska aktivitet som synliggjorts flest gånger.  Jag har noterat att räkna som matematisk 
aktivitet förekommer ofta på förskolan i olika vardagliga situationer, vid lek, maten och även ofta 
vid planerade samlingar. Niskanen fick i sin studie samma resultat; även där var det räkna som 
lyfts fram flest gånger vid de aktiviteter som pedagogen planerat (Niskanen, 2012, s. 26). Det 
matematikinnehåll som synliggjorts inom räkna är olika. Flera av barnen har när de räknat kunnat 
”se” antalet på exempelvis tärningar och bilder. Denna förmåga att kunna ”se i blink” kallas 
subitizing och när barnen kan detta så kan de även avgöra vilken av två mängder föremål som har 
flest föremål (Sterner & Johansson, 2006, s. 72). I denna barngrupp som genomförde 
lärandeaktiviteterna var det ganska varierat om de kunde räkna och hade förmåga till subitizing. 
Vid uppräknade var det flera barn som kunde räkneramsan både framlänges och baklänges, men 
det fanns även barn som inte befäst räknetalens ordning. Barn som befäst räknetalens ordning 
kallar Björklund för principen om stabil ordning, vilket innebär att barnen har förmågan att alltid 
använda samma frekvens av räkneorden utan att ordningsföljden berörs (Björklund, 2007, s. 50). 
Annat inom räkna som synliggjorts är att barnen fått tillfällen att träna på ordningstal som 
exempelvis: första, andra tredje. Ordningstal förkommer inte så ofta på förskolan men barnen hade i 
denna grupp stor kunskap om detta och de flesta barn kunde utan större problem både se och 
peka ut den första och andra i flera lärandeaktiviteter. Vid Kul problemet så låg kulorna i en hög 
vilket försvårade räknandet för några barn. Om jag istället valt att lägga dem på rad så hade 
barnen kunnat pekräkna. Att lägga kulorna i en hög var ett medvetet val från mig då jag ville se 
hur barnen skulle lösa uppgiften. De barn som klarade att lösa uppgiften kunde börja varsomhelst 
i kulhögen och ändå komma ram till en total mängd. Att kunna räkna och börja varsomhelst i en 
mängd utan att den totala mängden ändras kallas: principen om godtycklig ordning (Björklund, 2007, s. 
50). I räkneramsan fick barnen räkna både framlänges och baklänges med talen mellan 1-10. Under 
denna lärandeaktivitet var barnen med på själva räknandet, men inte så delaktiga i texten till 
ramsan. Detta berodde på att ramsan var ny för barnen och texten ännu inte var befäst hos dem. 
Räknandet kunde de följa med på genom att jag använde ett konkret material och de kunde se 
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förändringen i antalet i räkneramsan. Barn lär generellt sig inte att räkna och uppfatta antal 
genom räkneramsor, men det är en viktig kunskap att få höra räkneramsor och känna rytmen och 
även genom att de lär sig genom den upprepningen av siffror som sker i en ramsa (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2010, s. 44).  

Den matematiska aktiviteten lokalisera framkom även den vid flera tillfällen. Lokalisera är att 
karakterisera och jämföra egenskaper hos rummet både inomhus och utomhus genom 
upplevelser. Lokalisera är även att utveckla sin kroppsuppfattning och utforska egenskaper hos 
begrepp för position, orientering, riktning, vinkel samt proportion och rörelse 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). I lokalisera aktiviteterna har barnen bl.a. fått träna sin 
rumsuppfattning och fått orientera sig i sin omgivning. Förmågan att kunna orientera sig i tid och 
rum är en av de viktigaste kunskaperna hos människan och kallas för spatial kunskap vilket är 
något som förskolebarn oftast får kunskap och erfarenhet av lek i olika former (Reis, 2011, s. 54-
55). I mitt resultat av dessa lärandeaktiviteter fick barnen både träna sin rumsuppfattning både 
inomhus och utomhus. Utomhus skedde det främst genom att de genom rörelselek i skogen. De 
barn som var närvarande i utomhusaktiviteterna fick även träna sin kroppsuppfattning. Persson 
menar att när barn tränar sin kroppsuppfattning genom rörelselek blir de mer medvetna om sina 
egna rörelser och får därmed erfarenhet om sig själva i position till sin omgivning (Persson, 2006, 
s. 91). Barnen i denna studie var rörliga och hade en god kontroll på både position, riktning samt 
olika lägesbegrepp. Under lärandeaktiviteten Alla barn ska… noterades att flera av barnen gjorde 
som de andra barnen. Om jag exempelvis sa: ”alla barn ska ställa sig bakom ett träd” så sprang 
barnen iväg och flera tittade då hur de andra löste uppgiften istället för att själva ställa sig bakom 
trädet. Detta gjorde att det kunde stå flera barn bakom ett träd, vilket inte var tanken då jag ville 
att de skulle arbeta mera självständigt. Å andra sidan så ska barnen lära sig i både grupp och 
enskilt. I förskolans läroplan beskrivs att barnens lärande ska baseras både genom samspel mellan 
barn och pedagoger samt mellan barn och barn. Barngruppen ska ses som en viktig del i barnens 
lärande (Skolverket, 2010, s. 7). I detta fall tyder resultatet på att de barn som inte riktigt hade 
kunskap om de olika lägesbegreppen följde gruppen och i och med detta så fick de bekanta sig 
med de nya begreppen och börjat bygga på sin förståelse för begreppen. Den matematiska 
aktiviteten mäta är en aktivitet som förskolebarn får tidigt erfarenhet av genom att lek i olika 
former de gräver i sand, fyller hinkar med sand, vatten, löv och häller ut igen. Barnen får även 
erfarenhet av avstånd genom rörelselek (Reis, 2011, s. 62). Trots detta så var det inte en av de 
matematiska aktiviteterna som lyfts fram så ofta i dessa lärandeaktiviteter. I dessa 
lärandeaktiviteter fick barnen erfara att mäta på olika sätt. Barnen mätte både med kroppen och 
med hjälp av föremål. Min tolkning av resultatet är att barnen visar förståelse för vad mätning 
innebär genom att de i lärandeaktiviteten mäter avstånd, jämför föremål och staplar. Reis menar att det 
finna tre olika strategier i förskolan när barn ska uppskatta exempelvis en längd: perceptuell strategi, 
normativ strategi och funktionell strategi (Reis, 2011, s. 62). I de lärandeaktiviteterna som genomfördes 
tolkade jag det som att det främst var perceptuell (jämför två föremål) och funktionell strategi (försöker 
finna rätt storlek för föremål) när barnen mätte. Att använda kroppen till att mäta upplevdes 
positivt av barnen. De fick erfarenhet av att ”stega” ett avstånd och använda kroppen som 
måttstock. Båda dessa sätt att mäta har förekommit i barnens lek efter att de fått prova på detta 
genom lärandeaktiviteterna. Det som upplevdes som svårast vid mäta aktiviteterna var att 
uppskatta tid som även det är en del inom mäta som matematisk aktivitet. Barnen skulle här 
uppskatta hur lång 1 minut var. Resultatet varierade väldigt och flera av barnen hade ingen 
uppfattning om detta begrepp. Många barn har ingen uppfattning om exempelvis relativ tidsrymd 
som innebär: om en stund, en timme och en minut. Dessa svårigheter beror ofta på att barnen har 
mindre erfarenhet av tid begrepp (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 236-237). 

Matematikinnehållet i den matematiska aktiviteten konstruera handlar bl.a. om att sortera, 
klassificera föremål efter egenskaper (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). Sortera gjorde 
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barnen i lärandeaktiviteten klä dockan där de valde själva efter eget tycke hur de ville sortera och 
de valde alla olika egenskaper att sortera efter. Forsberg menar att barn kan använda många olika 
sätt när de sorterar, exempelvis: barnen sorterar fritt och beskriver och visar hur de tänker och 
resonerar (Forsberg, 2006, s. 65). I denna lärandeaktivitet valde alla barn olika egenskaper att 
sortera efter och beskrev för mig och de andra hur de resonerade. Konstruera på förskolan kan 
handla om att barnen ser former, mönster och ser likheter och skillnader. Formen är viktig för 
barn när de leker och ska konstruera saker som t.ex. kojor eller vid lek med klossar (Heiberg 
Solem & Lie Reikerås, s. 11). Detta fick barnen erfara vid bl.a. konstruktionsbygget av Julstaden 
där de skulle avbilda efter avbildning. I denna aktivitet kom de i kontakt med olika geometriska 
former. I arbetet med Julstaden noterade jag att barnen hade svårigheter att upptäcka skillnader 
mellan kvadraten och rektangeln då båda har fyra sidor. Men genom att barnen gjorde spontana 
jämförelser mellan dessa former så kunde de lättare se skillnaden.  

I lärandeaktiviteterna inom den matematiska aktiviteten Leka skapade barnen egna spel och sen 
lekte vi lekar tillsammans i dessa aktiviteter. Barnen fick träna på att följa regler av olika slag vilket 
inte är lätt. Det märktes att barnen hade olika mycket erfarenhet av att spela spel och följa regler. 
Medan en del hade lätt för att ta spelreglerna och även att förflytta spelpjäserna hade andra svårt 
att hålla sig till reglerna och ville ge upp spelandet. Spela spel är viktigt för barn; när barn spelar 
spel utvecklas deras kunskaper om både tal och räkning och även deras logiska tänkande (Heiberg 
Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 12). När de skapade spelplanen och spelpjäserna var de i små 
grupperingar och fick då gemensamt bestämma vad som skulle finnas med i spelet och vilka 
spelregler som skulle finnas. Om barn tillsammans ska skapa ett spel är det bra om de har en 
gemensam upplevelse att utgå ifrån eller också får de utgå från fantasier och använda sig av 
tidigare erfarenheter av spel vid skapandet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010, s. 102) Min 
erfarenhet från att arbeta i förskola är att spela spel med barnen har minskat väsentligt då det är 
större grupperingar och mindre egentid med barnen. Vid de tre lekarna fick barnen även där 
erfarenhet av att följa regler och kunna lyssna på instruktioner. Vid dessa lekar var barnen 
engagerade och de allra flesta klarade av att följa de reglerna och även använda strategier för att klara 
lekarna bättre. Leka som matematisk aktivitet förekom ofta i dessa lärandeaktiviteter. Niskanen 
fick i sin studie ett helt annat resultat då leka förekom väldigt sällan (Niskanen, 2012, s. 44). Vad 
denna skillnad beror på är svårt att avgöra, men planeringen av lärandeaktiviteter påverkar detta 
och även hur jag tolkat observationerna från de genomförda lärandeaktiviteterna.  

I lärandeaktiviteterna förklara ville jag lyfta fram samtalet för att höra hur barnen resonerade. Att 
barn få sätta ord på sina tankar, träna på att argumentera, resonera och dra slutsatser är viktiga 
delar av matematiken (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 11). Den matematiska aktiviteten 
förklara förekom väldigt sällan i dessa lärandeaktiviteter. Detta resultat stämmer inte överens med 
Niskanens studie där förklara ofta förekommer i både planerade samlingar och vid barns fria lek 
(Niskanen, 2012, s. 26). Vad denna skillnad beror på är svårt att säga, men det kan vara så att vid 
planeringen av dessa lärandeaktiviteter (i min studie) så gavs denna aktivitet för lite utrymme, 
men det kan också vara så att förklara funnits med på flera lärandeaktiviteter och att jag sen inte 
tolkat det som den matematiska aktiviteten förklara då jag upplever den relativt lik uttrycksformen 
samtal som framkommit desto oftare vid genomförandet av lärandeaktiviteterna. Det var väldigt 
varierat hur barnen mottog lärandeaktiviteterna inom förklara. Flera av barnen blev lite blockerade 
av att jag inte sa exakt hur de skulle göra utan att de genom att testa och undersöka skulle lösa 
uppgiften. Medan andra barn såg direkt hur de skulle lösa uppgiften och hade förklaringar på hur 
de tänkte och hur de resonerade för att lösa uppgiften. Utbildningsdepartementet beskriver att 
förklara innebär även att barnen ska hitta förklaringar på egna och andras frågor. Detta genom att 
experimentera, testa, förutsäga, granska, argumentera och dra slutsatser. Barnen behöver få 
uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 
11). Att barnen mottog uppgiften på olika sätt kan bero på många olika aspekter, men en teori 
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kan vara att barnen i denna barngrupp inte fått erfara matematiska uppgifter på detta sätt så ofta 
förut och därmed hade svårt med att förstå hur de skulle göra. En annan sak som kan ha påverkat 
hur barnen mottog uppgiften var att barnen skulle prata och resonera mer självständigt i denna 
aktivitet. I många av de andra lärandeaktiviteterna har barnen varit i grupp vilket kan ha 
underlättat för de barn som känner sig osäkra på matematik eller att prata inför andra, detta kan 
ha medfört att de inte tog för sig så mycket i dessa aktiviteter. 

Uttrycksformer som synliggjorts 

I förskolans läroplan beskrivs att barn ska utveckla sin nyfikenhet och lust samt sin förmåga att 
både leka och lära, detta lärande ska utvecklas genom att kommunicera olika uttrycksformer 
(Skolverket, 2010, s. 9-10). I dessa lärandeaktiviteter har barnen vid genomförandena fått möta 
uttrycksformerna: Lek och drama, bild och form, rörelse, sång och musik och samtal. Uttrycksformen dans 
förekom inte alls i dessa lärandeaktiviteter. Vid dessa lärandeaktiviteter kan jag inte upptäcka att 
det finns någon uttrycksform som barnen generellt visar mer intresse för i gruppen utan det är 
väldigt individuellt hur barnen bemötte aktiviteterna. Vid någon lärandeaktivitet (grodorna) 
fungerade inte läraktiviteten så bra som jag hoppats, men detta kan mer bero på hur jag som 
pedagog planerat aktiviteten än vilken uttrycksform som användes vid lärandet. I detta fall 
(grodorna) påverkade storleken på barngruppen, platsen vid genomförandet och även att det var 
för många delmoment i aktiviteten. Det jag kunnat se under lärandeaktiviteterna är att en del av 
barnen tar till sig matematiken oavsett vilken uttrycksform som använts medan andra inte är lika 
aktiva i alla situationer.  Resultatet visar att uttrycksformen samtal förekommer vid flest tillfällen 
och därefter lek och drama, rörelse. I Niskanens (2012, s. 37)) och även i Winthers (2012, s. 35) 
resultat framkommer även där att samtalet och talat språk är den uttrycksform som lyfts mest på 
förskolan. Samtal är viktigt på förskolan, pedagoger ska samtala mycket med barnen utmana dem 
med frågor där de får resonera och förklara hur de upplever saker eller händelser (Björklund, 
2009, s. 44). 

Lek och drama var även den en uttrycksform som framkommit ofta i dessa lärandeaktiviteter. När 
barn leker sker omedvetet en inlärning och via leken breddar barnen sin kunskap. När barn inte 
känner några prestationskrav kommer de att leka över sin kunskapsnivå (Knutsdotter Olofsson, 
2003, s. 69). Dessa uttrycksformer har fungerat bra i denna barngrupp, även de barn som i andra 
uttrycksformer varit lite avvaktande har genom lek och drama varit engagerade och framåt. Rörelse 
framkom även den ofta och rörelse är även den en uttrycksform som kan framträdda i andra 
uttrycksformer som exempelvis lek och drama. I barngruppen som genomförde dessa 
lärandeaktiviteter fanns det stort behov av rörelse för att tillgodose barnens behov. Heiberg Solem 
och Lie Reikerås menar att det är viktigt att barn får möjlighet att lära matematik med hela 
kroppen och att det inte bara blir ett stillsittande lärande. Barn är rörliga och lär sig genom att 
använda sin kropp (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 154). Flera av dessa lärandeaktiviteter 
var förlagda utomhus. Utomhus får barnen möjlighet att utforska sin omgivning och använda sin 
kropp till olika rörelser när de springer i olika hastigheter, gungar, kryper och hoppar (Heiberg 
Solem & Lie Reikerås, 2004, s.74-77).  Även bild och form som uttrycksform har framkommit 
frekvent i dessa lärandeaktiviteter.  Bilder hjälper barn att lösa matematiska problem, bilden 
konkretiserar barnets dilemma (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 18).  Den uttrycksform 
som förkommer väldigt lite i dessa lärandeaktiviteter var sång och musik. Dans förkom inte alls i 
dessa lärandeaktiviteter vilket kan tyckas vara konstigt, men samtidigt förekom andra fysiska 
uttrycksformer som lek och drama samt rörelse i högre utsträckning. Dans kan även tolkas in i sång 
och musik då det är svår att hålla isär dans, takt och rytmik från sången och musiken (Udden, 200
4, s.69). Att dessa har framkommit i färre utsträckningar än andra uttrycksformer beror främst på 
den som planerar lärandeaktiviteterna och vilket material, metod som användas vid 
genomförandet. I detta fall är det jag som planerat och har i och med detta brustit i att få med 
dessa uttrycksformer. Hur kommer det sig att jag då inte planerat in dessa uttrycksformer vid fler 
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tillfällen? Min teori är att pedagogens intresse och kunskap om uttrycksformerna påverkar vilka 
uttrycksformer som framhävs på förskolorna. Detta anser jag är synd då det påverkar barnen. 
Barn lär på olika sätt och genom olika uttrycksformer så för att tillgodose alla barns behov 
behöver samtliga uttrycksformer finnas på förskolan. 

Slutsats 

Resultatet visar att uttrycksformen samtal är den uttrycksform som lyfts fram flest gånger, 
därefter kommer: lek och drama, rörelse, bild och form samt sång och musik, dans förkom inte 
alls. Bland de matematiska aktiviteterna så har räkna och lokalisera lyfts fram flest gånger och 
därefter leka, mäta, konstruera och förklara. Resultatet tyder på att det inte finns någon 
uttrycksform som barngruppen generellt visar mer intresse utav, utav det är individuellt hos 
barnen vilken uttrycksform som barnen visar intresse av vid genomförandet av 
lärandeaktiviteterna. Under genomförandet av lärandeaktiviteterna har barnen fått möta olika 
matematikinnehåll genom olika matematiska aktiviteter. I dessa aktiviteter har barnen fått arbeta 
både enskilt och i grupp och har genom detta fått träna sig i att samarbeta med andra och även 
fått utveckla deras självständighet. Barnen har genom dessa övningar även fått erfarenhet av att 
arbeta med hela kroppen och träna sin kroppsuppfattning. I dessa lärandeaktiviteter har barnen 
även fått träna sig på att lyssna och reflektera på både andra barn och vuxna. 

Avslutande reflektion 
Denna studie var en aktionsforskning där metoden varit att filma genomförandet av 
lärandeaktiviteterna. Att analysera filmobservationer har varit väldigt lärorikt då jag som pedagog 
ser aktiviteten, barnen och processen med andra ögon. I dessa filmer framkommer så mycket 
mera än det matematiska som även det är en viktig kunskap för mig som blivande förskollärare. 
Att utföra en sådan här studie har varit både roligt och spännande även om det bitvis varit 
oerhört slitsamt. 

Barnen har i dessa lärandeaktiviteter varit väldigt positiva till matematik och har förknippat mig 
med matematik på ett positivt sätt. Vid flera tillfällen har barnen berättat för mig eller annan 
pedagog om hur de visat sina föräldrar vad de lärt sig. Vid planeringen kände jag en osäkerhet på 
om det skulle bli för mycket matematik för barnen under så kort tid. Men vid samtal med barnen, 
genom att ha analyserat filmmaterialet och läst mina loggböcker så verkar barnen ha uppskattat 
aktiviteterna och visat stort engagemang under alla lärandeaktivitet. Det känns positivt att få ha 
genomfört dessa lärandeaktiviteter med barnen i varierad miljö, både inomhus och utomhus för 
att främja deras lärande. En viktig del av detta arbete som jag tar med mig är att använda olika 
uttrycksformer och varierade arbetsmetoder då barnen behöver variation i sitt lärande för att 
bygga upp en förståelse för matematik och även för att få känna glädje och lust till att lära 
matematik. 

Fördjupade studier inom matematik i förskolan 
Då det är jag själv som både planerat, genomfört och utvärderat lärandeaktiviteterna i denna 
studie, skulle jag se det som intressant att få reda på hur resultatet skulle stå sig vid observationer 
av andra pedagogers matematikarbete på andra förskolor. Skulle samma uttrycksformer 
synliggöras? Vilka matematiska aktiviteter främjar andra pedagoger i sina planerade aktiviteter 
med barnen för att tillmötesgå strävansmålen i Lpfö98/10? 
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   Bilaga 1. Informationsbrev till föräldrar 

 

 

                                    Till föräldrar med barn på förskolan 

               Förfrågan om barns deltagande i matematiska aktiviteter. 

Under hösten ska jag inom utbildningen vid Högskolan Dalarna till förskollärare genomföra ett 
examensarbete om matematik i förskolan. Syftet är att försöka bidra till att utveckla förskolans 
arbete med barns matematiklärande och skapa idéer som kan leda till verksamhetsutveckling för 
barn i åldern 4-5 år. Förskolans reviderade läroplan har väckt mitt intresse för matematik på 
förskolan och för att arbeta med matematik genom olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 
sång, musik, dans och drama. 

Som en del av examensarbetet kommer jag tillsammans med förskolläraren XX att under vecka 
46 – 48 genomföra aktiviteter med 4–5-åringarna som innehåller olika matematiska utmaningar. 
För att kunna utvärdera aktiviteterna och redovisa resultatet av dem i examensarbetet behöver jag 
använda filmkamera och digitalkamera under aktiviteterna.  

Intervjuer med barnen genomförs med ljudupptagning om det behövs för att förstå barnens 
lärande och resonemang om de matematiska aktiviteterna. 
 
 För att kunna genomföra och dokumentera dessa aktiviteter behöver jag föräldrars medgivande om att ditt/ert 
barn får delta i de matematiska aktiviteterna. 

Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till det insamlade materialet som förstörs 
efter att examensarbetet är godkänt. I det godkända examensarbetet kommer det inte att finnas 
med några namn på barn och heller inte framgå i vilken kommun undersökningen är genomförd.  

Ev. kommer det att finnas foton på de matematiska aktiviteterna men det kommer inte att finnas 
foton där barnen kan identifieras.  

Deltagandet är frivilligt och barnen eller du/ni som förälder kan när som helst utan motivering 
avbryta ert barns deltagande. 

Vänligen fyll i bifogad blankett senast den 5/11 om ert barn får delta i aktiviteterna och ev. vara 
med på fotografier i examensarbetet.   

Vid frågor kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar  

Student                                                      Handledare 

Linda Lindberg                                           Maria Bjerneby Häll  

Mail: X                                                        Mail: mbh@du.se  

Tel: X                                                    Tel: 073-778274 

mailto:mbh@du.se
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Deltagande i matematiska aktiviteter till examensarbete 

 

Barnets namn: 

 

 

Vårdnadshavare: 

 

 

Mitt/vårt barn får 

delta i aktiviteterna: 

 

 

JA NEJ 

Mitt/ vårt barn får 

intervjuas med 

ljudupptagning: 

JA NEJ 

Mitt/ vårt barn får 

finnas på foton i 

examensarbetet där 

barnet inte kan 

identifieras: 

JA NEJ 
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                                                 Bilaga 2. Informationsbrev till pedagogisk personal 

 

                                      Till pedagogisk personal på förskolan 

Under hösten ska jag inom utbildningen vid Högskolan Dalarna till förskollärare genomföra ett 
examensarbete om matematik i förskolan. 

Syftet är att försöka bidra till att utveckla förskolans arbete med barns matematiklärande och 
skapa idéer som kan leda till verksamhetsutveckling för barn i åldern 4-5 år.  
Förskolan reviderade läroplan har väckt mitt intresse för matematik på förskolan och att arbeta 
med matematik genom olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. 

Som en del av examensarbetet kommer jag tillsammans med förskolläraren XX att under vecka 
46 – 48 genomföra aktiviteter med 4-5-åringarna som innehåller olika matematiska utmaningar.  
För att kunna utvärdera aktiviteterna och redovisa resultatet av dem i examensarbetet behöver jag 
använda filmkamera och digitalkamera under aktiviteterna.  
Intervjuer med barnen genomförs med ljudupptagning om det behövs för att förstå barnens 
resonemang om de matematiska aktiviteterna. 

För att kunna genomföra dessa aktiviteter behövs pedagogernas medgivande om att du kan och vill vara med vid 
genomförande av de planerade matematiska aktiviteterna. 

All dokumentation kommer att förstöras efter examensarbetet är godkänt. 

Det kommer heller inte finnas med några namn och heller inte i vilken kommun undersökningen 
är genomförd. Ev. kommer det finnas foton i uppsatsen men det kommer inte finnas foton där 
pedagoger kan identifieras.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst utan motivering avbryta ditt deltagande.  

Vänligen meddela mig senast den 5/11 om du har möjlighet att delta i undersökningen samt ev. 
vara med på fotografier i uppsatsen.  

Vid frågor kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar  

 

Student    Handledare 

Linda Lindberg               Maria Bjerneby Häll 

Mail: X                                  Mail: mbh@du.se  

Tel: X                           Tel: 023-778274 

mailto:mbh@du.se
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Bilaga 3. Lärandeaktiviteter som genomförts 

 

 
Mäta      
Mäta träd (ute) Tid: 30 minuter 
Aktiviteten hämtat från: Molander, K. m.fl.(2007). Leka och lära matematik ute, förskola. Falun: 
Naturskoleföreningen, Ljungbergsfonden. 

Tillvägagångssätt: Barnen delas in par och får ett snöre/rep av mig. Alla rep är olika långa och 
deras uppdrag är att finna träd eller stubbar som repet räcker runt. Därefter jämför vi repen och 
lägger dem på ett lakan med den kortaste först, och sen den näst kortaste osv. 
Material: Parbilder: bilder på olika djur som barnen fick plocka ur en låda, rep i olika längder(ett 
rep till varje par). Papper, penna, kamera, filmkamera och ett lakan. 

 

Skatboet(ute) Tid: 30 minuter 
Aktiviteten hämtat från: Molander, K. m.fl.(2007). Leka och lära matematik ute, förskola. Falun: 
Naturskoleföreningen, Ljungbergsfonden. 
Tillvägagångssätt: Alla barn får delas i skatpar  
De får i uppdrag att uppskatta hur många pinnar till ett skatbo de kan hämta på en minut.  
Därefter får alla skatpar 2 minuter på sig att hämta så många pinnar som möjligt, som vi räknar 
och jämför. Vilken grupp hade flest pinnar? Stämde barnens uppskattningar?  
Barnen får bygga skatbo cirklar på fotbollsplanen och leken avslutas med att barnen leker 
Skatleken. Barnen försöker ta pinnar av varandra under i minut och sen får vi se om de har fått 
flera eller färre pinnar i skatboet än vad de hade vid starten. Hur många fler eller färre har de nu? 
Material: Timglas, äggklocka eller någon annan klocka att ta tid med, 
filmkamera, kamera. 

 
Grodspelet  Tid: 45 minuter 
Sång om groda Karl- Oskar  
Aktiviteten hämtat från: egen skapad aktivitet 
 sång från: http://www.ingelaslekstuga.se/sanger9/sanger9.htm 
Tillvägagångssätt: Grodorna finns i olika färger som sorteras upp av barnen. Därefter får varje 
barn en groda som skall hoppa från en linje (startplats). Efter hoppningen så är det dags att mäta 
vilken färg av grodor som hoppade längst. Vi mäter med pappers stavar, vilken grodfärg som 
hoppade lägst (stapeldiagram för att visa barnen konkret vilken färg som hoppade lägst). 
Material: Plastgrodor i 4 olika färger, röd, gul, blå, grön. Textil tejp till startlinje, pappersstavar 
eller liknade för mätning.  Papper, penna, filmkamera och kamera 

Lokalisera 
Gubben Höst (ute) Tid: 40-50 minuter  
Aktiviteten hämtat från: Molander, K. m.fl.(2007). Leka och lära matematik ute, förskola. Falun: 
Naturskoleföreningen, Ljungbergsfonden. (även egen skapad aktivitet)  
Tillvägagångssätt: Barnen får ett brev av Gubben Höst som innehåller ledtrådar fram till stället 
där uppdragen ligger. I brevet står även att barnen ska utföra uppdragen i par. Paren delas in med 
hjälp av våra parkort. Vid målet ligger uppdragen och pedagogen väljer vilket par som får vilket 
uppdrag. Det finns 10 uppdrag så varje par får 2 olika uppdrag. Efter alla uppdrag får barnen visa 
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och förklara för varandra vad och hur de gjort uppdragen. 
Material: Parbilder, brev från Gubben höst, uppdragskort till alla par, filmkamera, kamera, 
papper, penna. 

 

Alla barn ska.. (ute) Tid: 15 minuter  
Aktiviteten hämtat från: Molander, K. m.fl.(2007). Leka och lära matematik ute, förskola. Falun: 
Naturskoleföreningen, Ljungbergsfonden. 
Tillvägagångssätt: Lek ute i skogen där barngruppen ska följa de instruktioner som pedagoger 
beskriver. Det är lägesord som: kryp över, under, ovanpå, bredvid osv.  
Material: Kort med lägesord, filmkamera, kamera. 

 

Klä dockan   Tid: 20 minuter  
Aktiviteten hämtat från: www.lektion.se  
Tillvägagångssätt: Tag fram en massa kläder och lägg på golvet (underkläder, byxor, t-shirt, 
tröja, jacka, termobyxa eller liknade, mössa, vantar, strumpor, skor) Barnen ska med hjälp av 
pedagogers instruktioner klä på en osynlig docka. I leken lär barnen de olika kroppsdelarna, 
stimulerar och utvecklar dessutom deras språk och matematiska tänkande. Barnen lär sig att 
räkna, sortera, se mönster och färger, antal, begrepp för placering/lokalisering (först ― sist, 
vänster ― höger, ovanpå ― under, i mitten/mellan, högst upp ― längst ner, ovanför, överst ― 
nederst, nära ― långt ifrån). Barnen lär sig praktiska saker som hur man ska klä på sig: Vad ska jag 

ha på fötterna, på händerna och på huvudet? Vad ska jag ta på mig om kroppen, upptill och  
nedtill?  
Material: Kläder av olika slag, vi använde oss av: kalsonger, byxor, regnbyxor, t-shirt, långärmad 
tröja, jacka, mössa, strumpor och stövlar, kamera, filmkamera, papper och penna. 

 

Leka  Tid: 15 minuter/ grupp (spelplanerna ca 1 förmiddag) 
Göra eget spel  
Aktiviteten hämtat från: Doverborg, E. & Pramling Samuelsson I, (2010). Förskolebarn i Matemat
ikens värld. Stockholm: Liber AB 
Tillvägagångssätt: Dela gruppen så att det blir ca 3 i varje grupp. Varje grupp gör tillsammans 
en spelplan och sätter tillsammans upp gemensamma regler och uppdragskort som händer under 
spelets gång (en pedagog är med och spelar). 
Material: Stora papper eller kartongark, färgpennor, kritor till att färgsätta spelplanen och rita ut 
spelvägen. Stansar (barnen stansade ut stjärnor i olika färger som klistrades på spelvägen), 
cernitlera till att göra spelpjäser, klister, tärningar, filmkamera, kamera, papper och penna 

 
Tre lekar tillsammans Tid: 30 minuter 
Pepparkakskull  
Aktiviteten hämtat från: annan pedagog i förskolan 
Tillvägagångssätt: Barnen är i par och håller varandra i handen under leken. Paren ska springa 
runt i rummet och akta sig för den som kullar. Kullaren ska ta ett av barnen i paret så att det blir 
ett nytt par och ny kullare. 
Ekorrar byter bo 
Mattor läggs ut i rummet så att det finns mattor till alla utom ett barn. Barnet utan matta ropar: 
Alla ekorrar byter bo! Alla ekorrar ska då snabbt byta till ett annat bo och roparen ska även den 
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försöka hitta ett bo så att det blir en ny som ropar. Barnen får inte stå still utan måste byta bo 
med varandra. Lade till lite uppdrag i slutet, de skulle byta bo: hoppandes, krypandes, ålandes, gå 
baklänges. 
Fruktsallad 
Barnen får ett varsitt fruktnamn som de ska komma ihåg. Vi tog: apelsin, äpple och banan. 
Barnen satte sig sen på de mattor som vi placerat ut (en var). Pedagog ropade t.ex. apelsiner byter 
plats. Då ska apelsinerna byta plats med varandra (kan lika gärna vara banan och äpple) 
Ropar pedagogen: Fruktsallad, ska alla snabbt byta plats med varandra.  
Material: Mattor eller rockringar till alla barn. Filmkamera till dokumentation. 
 
Konstruera 
Mattesaga: Hoppe Hare  Tid: ca 60 minuter, saga + bygga hus  
Aktiviteten hämtat från: www.lektion.se  
Tillvägagångssätt: Leta former i samlingsrummet, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Berätta 
mattesagan för barnen. Bygga egna hus till Hoppehare med de olika geometriska formerna. 
Material: Matte sagan om Hoppe Hare, laminerade bilder till sagan, färgat papper, sax, klister, 
filmkamera och vanlig kamera 

 

Julstaden  Tid: ett projekt på 2-3 veckor beroende på barn grupp storlek 
Aktiviteten hämtat från: Egen planerad aktvitet 
Tillvägagångssätt: Ett projekt under december månad där barnen ska bygga upp en Julstad. 
Barnen ritar en skiss på ett papper som de sedan ska avbilda.  
Material: Mjölkkartonger och andra kartonger, färgat papper, sax, penna, klister, kamera till 
dokumentation (återvinningsmaterial). 
 
Räkna  Tid: saga 15 minuter, dramatisering 20 minuter 
Matte Saga: Det lilla Loket  
Dramatisera sagan: Barnen får själva gestalta loket och vagnarna.  
Aktiviteten hämtat från: http://www.ingelaslekstuga.se/loket/loket.htm 
Tillvägagångssätt: berätta sagan och låt barnen själva gestalta sagan. 
Material: Laminerade bilder och text (eller hitta på en egen), filmkamera och kamera till 
dokumentation. 

 
Spöken  Tid: 60 minuter 
Ramsa: 10 små spöken, Spökjakt, Rita spöken 
Aktiviteten hämtat från: egen planerad aktivitet 
Tillvägagångssätt: Vi sjunger ramsan om de 10 små spökena, räknar dem framlänges och 
baklänges. Därefter blir det spökjakt, där barnen ska leta rätt antal spöken. Till sin hjälp har de 
fått ett kort med en siffra och en symbol på som symboliserar samma mängd som siffran på 
kortet. Barnen placerar sedan lika många spöken som siffran visar (t.ex. 6 spöken = siffran 6). 
Därefter få de rita lika många spöken på ett papper. 

Material: 10 spöken av valfritt material (jag använde flörtkula, vittyg, blompinne, äggkartong för 
att kunna stå). Laminerade spöken eller utklippta spöken (tal 1-10 = 55 spöken), bilder med 
symboler som visar antal t.ex. 6 = 6 prickar, pennor och ritpapper, filmkamera och kamera för 
dokumentation  
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Spök ramsan 

Tio små spöken ville gå på bio 
Ett kom inte fram, så var de bara nio. 

Nio små spöken satt på en potta 
Ett ramla i, så var det bara åtta. 

Åtta små spöken, spöka och sa bu 
Ett blev rädd själv, så var de bara sju. 

Sju små spöken mötte hunden Rex 
Ett sprang iväg, så var de bara sex. 

Sex små spöken skulle åka hem 
Ett stanna kvar, så var de bara fem. 

Fem små spöken retade en myra 
Myran blev arg, så var de bara fyra. 

Fyra små spöken träffade en fe 
Hon vifta med sitt spö, så var de bara tre. 

Tre små spöken hoppa i en å 
Ett flöt bort, så var de bara två. 

Två små spöken skulle hänga tvätt 
Vips försvann det ena, så var det bara ett. 

Ett litet spöke blev så rädd för mig 
Det ylade högt och sprang sen hem till sig. 

 
Förklara 
Hur många glassar? Tid: 15 minuter/grupp  
Aktiviteten hämtat från: Emanuelsson, G. & Wallby, K. m.fl. (1996). Matematik ett Kommunikatio
nsämne. Göteborg: NCM 
Tillvägagångssätt: Barnen ska föröka gissa och fundera på hur många olika glassar de kan 
skapa. De ska ha tre kulor glass i struten och det finns fyra olika smaker med glass (gärna mindre 
grupper) 
Material: Massor av cirklar i rött, blått, gult och grönt (glasskulor), urklippta glasstrutar, 
filmkamera och kamera för dokumentation, papper och penna 

 
Kul problemet Tid: 15 minuter/ grupp  
Aktiviteten hämtat från: Emanuelsson, G. & Wallby, K. m.fl. (1996). Matematik ett Kommunikatio
nsämne. Göteborg: NCM 
Barnen ska lösa ett matematiskt problem genom att resonera och förklara tillsammans i små 
grupper. På golvet finns sju olika gosedjur och ett visst antal glaskulor, barnens uppgift är att ta 
reda på vilka av djuren som är flickor respektive pojkar. Till sin hjälp får de reda på att flickorna 
ska ha 3 glaskulor medans pojkarna ska ha 2 glaskulor (gärna mindre grupper) 
Material: Glaskulor, 7 gosedjur, kamera, filmkamera, papper och penna för dokumentation. 
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