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Sammanfattning 
Forskning visar på att allt fler förskollärare anser att det är svårt att lära ut matematik till 

yngre barn. För att bidra till ökad matematikundervisning samt förståelse framställdes 

en produkt, i form av en handledning. Handledningen riktar sig till förskolepersonal 

som arbetar med barns lärande av matematik. Detta gjordes främst för att all 

förskolepersonal ska kunna vara delaktig i undervisningen.  

 

Handledningen innefattade fyra olika matematiska avsnitt med varierande aktiviteter 

som kallades talraden, geometri, mönster samt mätning. De utvalda aktiviteterna stöds i 

handledningen främst av Bishops matematiska aktiviteter och mål från förskolans 

läroplan samt vetenskaplig grund i form av forskning. Handledningen provades av 

intresserad förskolepersonal från tre olika förskolor. De 14 personerna som provade 

materialet svarade sedan på en utvärderingsenkät som handledningen reviderades 

utifrån. Under arbetets gång gavs tillfälle att presentera handledningen för en grupp 

förskolechefer. De lämnade sina åsikter som sedan jämfördes med förskolepersonalens 

svar. Resultatet visade att handledningen fyller en funktion i matematikundervisningen i 

förskolan samt att den fungerar både i teori och praktik. Slutsatsen som dras är att 

handledningen bidrar till att underlätta matematikundervisningen.  

 

 

 

 

Nyckelord: Bishops matematiska aktiviteter, handledning, lärande i tidig ålder, läroplan 

för förskolan, små barns matematik, variation. 
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Inledning 
Förskolans verksamhet ska vara rolig och lärorik för alla barn som deltar, förskolans 

uppdrag är också att lägga grunden för det livslånga lärandet (Skolverket, 2016).  

 

Matematik har en betydande plats i förskolans vardag och det är förskollärarnas uppdrag 

att belysa matematiken i vardagen för barnen. Vi vill tydliggöra och visa på enkelheten 

med matematik, påverka attityder till ämnet i positiv riktning och visa hur matematiken 

kan synliggöras i den vardagliga verksamheten. Att synliggöra matematik kan vara så 

enkelt som att fråga vem som står först eller sist i toalettkön, så enkelt som att fråga om 

någon vill ha en hel eller en halv smörgås till frukost eller om barnet kan visa var 

kläderna finns. Görs detta dessutom lekfullt så blir det förhoppningsvis ett meningsfullt 

lärande.  

 

För att ge en djupare förståelse om hur matematik kan förstås i förskolan och 

förhoppningsvis tillföra ny inspiration för förskolepersonalen1 ska vi därför utforma en 

handledning som stöd i matematikundervisningen. I handledningen ges förslag på 

varierande matematiska aktiviteter som på ett lekfullt och meningsfullt sätt kan utföras i 

förskolan eller i dess närmiljöer (Björklund, 2014; Persson 2006). Handledningen är till 

för alla som arbetar med barns matematiska lärande i förskolan, vikarier, barnskötare 

och förskollärare. All förskolepersonal ska kunna använda sig av denna handledning för 

att utföra aktiviteterna samt få en inblick i vad matematik kan innebära i förskolan. I 

dagens läge i förskolan arbetar utbildade förskollärare ofta med barnskötare eller 

outbildade vikarier. Det betyder att förskolläraren står för den vetenskapliga grunden 

som de har tillägnat sig under sin utbildning och därför vill vi stödja dem samt 

barnskötare och outbildad förskolepersonal i sitt arbete med barns lärande i förskolan.  

 

Efter att ha läst tidigare examensarbeten så fångades vårt intresse vid just en fråga i ett 

examensarbete, deras förslag på vidare forskning var att få in läroplansmålen i deras 

arbete (Holmstedt & Zetterström, 2016). Därför vill vi göra det från början, dels för att 

tydliggöra och direkt koppla till läroplanen men också för att det ska vara lättillgängligt 

för alla. Vare sig en förskolepersonal är utbildad förskollärare eller inte så ska denne 

kunna förstå aktivitetens innebörd och syfte samt kunna använda handledningen i 

undervisningen.  

 

Från idé till problemformulering 
Vårt intresse för ämnet matematik har styrt våra tankar och diskussioner länge inför 

detta examensarbete. Vi har hela tiden varit rörande överens om vikten av tidigt lärande 

av matematik. Möjligtvis har det att göra med den lätthet som ämnet har visat oss i våra 

egna yngre år eller kanske den konkreta delen som gör att det alltid finns en förklaring 

bakom svaret. Oavsett vilket vill vi hjälpa till att föra den känslan och intresset vidare 

till dagens förskolebarn och förskolepersonal. I början av diskussionerna landade vi 

snabbt i att integrera ämnet med IKT (informations och kommunikationsteknik) som nu 

på senare tid har blivit väldigt populärt i förskolan. Vi ville använda oss av våra 

matematiska kunskaper och föra fram dem via en applikation som barnen lätt skulle 

kunna använda sig av med stöd av förskolepersonalen på förskolan. Tanken var att den 

skulle innehålla olika områden inom matematik för att förskolepersonalen skulle kunna 

välja vad de ville fokusera på att arbeta med. Vi fick dock begränsa våra tankar både på 

                                                 
1 Med förskolepersonal menar vi förskollärare, barnskötare samt annan personal som vikarier, det vill 

säga alla som arbetar med att stödja barns lärande i förskolan. 
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grund av bristande kunskaper inom programmering samt den tidsbegränsning som finns 

för detta arbete.  

 

Trots detta så ville vi inte släppa tanken på att göra en produkt utan har istället inriktat 

oss på att använda oss av det mer traditionella sättet att föra ut kunskaper, via 

pappersmetoden. Vi har bevarat samma tankar om vilket område som arbetet ska 

innefatta, nämligen matematik. 

 

Våra egna erfarenheter under tidigare vikariat inom förskola samt på vår VFU, 

verksamhetsförlagda utbildning, har visat att en stor del av förskolepersonalen som 

arbetar inom förskolan har dåliga erfarenheter av matematik som något svårt. Efter att 

ha läst tidigare kurser vid Högskolan i Gävle så har vi fått en tydligare bild av vad 

matematik kan innebära i förskolan. Med den nya kunskapen och insikten om hur 

matematik kan förstås kände vi också ett behov av att inspirera de verksamma i 

förskolorna. Målet med arbetet är att försöka tillföra enkelheten och synliggöra 

matematiken i vardagen, av den anledningen skapar vi en produkt som kan fungera som 

ett stöd i det didaktiska arbetet i undervisningen. Produkten som består av en 

handledning ska visa förskolepersonalen om hur rolig, enkel och viktig matematiken är 

och dessutom belysa betydelsen av matematik för barnens framtid.  

 

Bakgrund  
År 2010 genomgick läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) en större revidering 

(jämfört med läroplanen 1998). En stor skillnad som framkom efter revideringen var att 

matematiken fick en större och mer betydande roll i förskolans vardag. Detta gjorde att 

många fick upp ögonen för matematik samtidigt som de fick sig en tankeställare om hur 

matematik kan omfatta förskolan. Många av de förskollärare som är verksamma idag 

gick sin utbildning innan den stora revisionen av läroplanen som ägde rum 2010. Med 

anledning av detta vill vi med vår kunskap och med den senaste läroplanen lyfta vikten 

av matematik.  

 

Utifrån våra tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen samt 

tidigare vikariat har vi erfarit att okunskapen kring matematik gör det svårt att undervisa 

i förskola. Björklund och Franzén (2015) nämner att många vuxna upplever en stor 

okunskap och osäkerhet samt förknippar ämnet med avancerade taluppställningar och 

svåra begrepp. Detta leder till att många hellre avstår från att undervisa med matematik, 

en jämförelse är att många gärna sjunger fast bara när de är själva hemma. Istället skulle 

de kunna lära av och med barnen och upptäcka alla matematiska fenomen som de 

kommer i kontakt med i vardagen.  

 

Syfte  
Syftet med examensarbetet är att skapa en produkt som stöd för 

matematikundervisningen i förskolan samt att prova ut den i förskolan. Produkten består 

av en handledning innehållande matematiska aktiviteter att använda i förskolan samt 

forskning som är kopplad till förskolans läroplan. Målet är att detta material ska 

användas utan större förberedelser i vardagen samt fylla en funktion för förskolans 

personal i matematikundervisningen.  

 

Vår undersökningsfråga är: Hur kan en handledning utformas för att stödja 

matematikundervisning i förskolan? 
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Litteraturgenomgång 
Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar i databaserna ERIC (EBSCOhost) och LIBRIS. 

Databasen ERIC används för att finna engelska artiklar och LIBRIS efter svenska 

avhandlingar. När vi påbörjade databassökningarna i ERIC använde vi oss av sökorden 

*mathematics in preeschool*, *early childhood education benefits* och *mathematics*. 

Vi fick 59 träffar men när vi valde peer-revived och fulltext så gav det 29 träffar. Den 

andra sökningen gav 518 träffar, orden som användes var *early childhood education* 

och *mathematics in preeschool*. Vi valde sedan att läsa abstract på de artiklar som 

ansågs intressanta och utifrån det laddade vi ner de artiklar som var väsentliga för 

arbetet. I LIBRIS så användes sökorden *matematik för förskola* och gav 15 träffar. 

Sedan valdes en avhandling ut som specificerade sig på yngre barns lärande. Den valdes 

främst för att de övriga avhandlingarna handlade om äldre barn.  

Vi har även valt att använda oss av relevant kurslitteratur från tidigare kurser samt olika 

styrdokument.  

 

Matematik i förskolan 
Historiskt sett så var matematik endast något som ”de lärda” skulle utöva, i dagens läge 

har vi släppt den tanken och ser att det är något som alla människor möter i sin vardag 

redan från tidig ålder (Wernberg, 2017). Det betyder att det inte behövs några tidigare 

kunskaper för att möta matematiken, möjligtvis behövs ämnet introduceras för att kunna 

belysa att det är matematik som finns i vardagen och göra det förståeligt. Emanuelsson 

(2006) menar att matematik är ett livslångt lärande som startar med spädbarnets lek. I 

och med revideringen som läroplanen genomgick 2010 (Skolverket, 2010) så fick 

matematiken, som inte hade varit prioriterad på ett tag, ny plats och nya möjligheter i 

läroplanen.  

 
Matematik är oundviklig i vardagen, den gör sig påmind i flera dagliga situationer än 

många i samhället är medvetna om. Det är inte bara ekvationer och svårlösta tal som 

kategoriseras som matematik utan allt från de yngsta barnens lekar till de första skrivna 

siffrorna handlar om matematik. Bates, Latham och Kim (2013) menar i sin artikel att 

många av dem som arbetar med att lära ut matematik till yngre barn har kvar minnet av 

sitt eget lärande som misslyckad och vissa gånger tråkig. De är därför rädda för att föra 

vidare sin okunskap istället för nya kunskaper till barnen. Flertalet förskollärare som var 

tillfrågade i Bates, Latham och Kim´s undersökning beskrev rädslor för att inte kunna 

svara på barnens följdfrågor, detta stöds även av annan forskning (Björklund & 

Franzén, 2015). Det visar att förskollärares attityder spelar stor roll för vilken 

undervisning barnen får av tidig matematik. Thiel (2010) menar att lärare lär sig 

matematik vare sig de vill eller inte genom sina erfarenheter. Deras attityd kan dock 

styra om de väljer att undersöka olika företeelser eller inte. Vikten av att vara utbildad 

spelar stor roll i hans undersökning då det visar att de som inte är utbildade inte vet vad 

som förväntas av dem när det handlar om ämnet. Medan om man är utbildad så finns det 

kunskap om vad som uttrycks i läro- och arbetsplanen och bör kunna arbeta utefter det. 

Personliga intressen styr således inte arbetet i vardagen utan barnens behov och 

intressen blir det primära.   

 

Matematik är ett ämne som ser likadant ut världen över. Det krävs alltså inte samma 

modersmål för att alla ska kunna förstå varandra när de arbetar med ämnet. Trots det så 

kan förskolepersonalen använda sig av ”olika språk” när matematik utövas. 

Emanuelsson (2006) skriver att det går att använda sig av vardagsspråk med 

matematikord som inslag eller använda sig av bilder och diagram av olika slag. Under 
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tiden som barnen erfar matematik så får de tillgång till flera uttrycksformer. Barn hör 

när vuxna pratar och ser att de ofta använder andra ord och uttryck för föremål än vad 

de själva gör. I och med att barnen lyssnar in och imiterar detta språk gör de språket till 

sitt eget och begripligt för dem själva (Solem & Reikerås, 2004). Ofta när de leker med 

varandra så skapar de egna uttryck för saker och ting, det viktigaste är att den som 

barnet leker med förstår och har samma uppfattning om begreppen.  

 

Bishops matematiska aktiviteter 
Bishop (1992) har formulerat sex fundamentala matematiska aktiviteter (se tabell 1). 

Dessa aktiviteter syftar på att grundläggande beskriva olika matematiska områden i 

förskolans vardag. Med hjälp av dem är det lättare att få syn på matematiken runt 

omkring oss. De sex aktiviteterna är uppdelade i följande kategorier: räkna, mäta, 

lokalisera, designa, leka och förklara.   

 

Tabell 1. Bishops grundläggande aktiviteter (Bishop, 1992)  

 

Räkning  Mätning  Lokalisering  Design  Lek  Förklaring  

Uppfatta 

antal, räkna 

antal, para 

ihop objekt 

med räkne- 

ord  

Jämföra 

olika 

storheter 

(längd, area, 

volym, vikt), 

mäta tid, 

avstånd  

Att hitta, orientera 

sig i relation till 

olika objekt, 

lokalisering och 

placering  

Karaktärisera 

geometriska 

begrepp som 

former och figurer, 

mönster och 

symmetri  

Rollek, 

om så̊, 

räkne-

ramsor 

och spel  

Undersöka och 

förklara, 

motivera, 

reflektera och 

dra logiska 

slutsatser, 

resonera  

 

Den första kategorin benämns räkna och innefattar mängdlära samt att se samband och 

egenskaper hos tal. Det kan till exempel vara när barnen jämför, ordnar eller utforskar 

mängder av ett visst föremål. Att räkna ägnar sig barnen ofta åt under styrda aktiviteter 

när de befinner sig i början av sitt lärande. Till exempel så kan de betyda att 

förskolläraren presenterar konkret material för barnen i form av sånger, ramsor, klossar, 

lekar eller naturmaterial. Den andra kategorin namnges mäta och syftar till att barnen 

börjar uppmärksamma och undersöka olika egenskaper. Det kan exempelvis vara när de 

kan uppfatta att temperaturen skiljer sig eller att olika människor är olika långa osv. 

Förskolläraren kan introducera mätning för barnen genom att även här använda sig av 

konkret material som barnen får sortera utifrån olika aspekter. Den tredje kategorin som 

benämns lokalisera syftar på att barnen ska skapa sig en rumsuppfattning för att kunna 

orientera sin kropp i omgivningen samt öva på lägesord för var föremål är placerade. 

För alla barn som för det mesta föds nyfikna sker denna lokalisering av sig självt. De 

upptäcker och utforskar det mesta i sin omgivning inte minst när de kan börja klättra 

och se saker från en annan dimension. Den fjärde kategorin benämns design, den 

använder sig barnen av när de skapar samt sorterar och karaktäriserar sådant som de 

tidigare har erfarit. De övar på skillnader och likheter hos former, figurer och i olika 

mönster. I förskolan skapar barnen många saker, exempelvis så ägnar sig många av 

barnen åt att rita, måla, baka med deg eller bygga med pärlor. Detta gör barnen för att 

uttrycka den inre bild de har erfarit från olika sammanhang och upplevelser. Den femte 

kategorin benämns lek och syftar bland annat på regellekar, till exempel när de spelar 

spel. I barns lek kommer de ofta på regler själva och det bidrar till den matematiska 

utvecklingen genom att argumentera för och nackdelar med reglerna tillsammans med 

kamraterna. Den sjätte och sista aktiviteten som namnges förklara innebär att barnen 

övar sig på att finna förklaringar genom att skapa hypoteser, testa, experimentera, 



 

 

5 

 

reflektera samt argumentera. De lär sig att sätta ord på sina tankar. I förskolans vardag 

skulle det kunna handla om situationer när barnen beskriver något de har upplevt eller 

former på olika figurer. Det sker även i samtal med den vuxne när de i interaktion med 

varandra resonerar sig fram till något. Ett annat exempel är när barnen provar sina 

hypoteser och argumenterar för vad de kom fram till.  

 

Matematikundervisning i förskolan 
Björklund (2014) skriver i sin artikel om tidig inlärning med fokus på matematik. 

Författaren nämner samtidigt vikten av variation som inlärningsmetod och 

lärandeinnehåll men också svårigheten med att fokusera lärandet till ett område när så 

många inlärningsmöjligheter ges. Det kan bli svårt för barnen att förstå vad det är de ska 

fokusera på om det presenteras mycket nytt på en och samma gång. Björklund fortsätter 

sedan att problematisera vikten av materialet som används i undervisningen. Handlar 

det om yngre barn där de inte verbalt kan kommunicera måste de få chansen via visuella 

medel. Det konkreta materialet blir viktigt för undervisningen för att barnen ska förstå 

och kommunicera. Det har också visat sig att konkretisera matematiska problem kan 

underlätta lärandet och problemlösandet genom att flera sinnen aktiveras. För att återgå 

till början av stycket där variationen av inlärningsmetoder var i fokus och knyta an till 

de konkreta föremålen så bör summan vara att lärandeområdet ska vara detsamma men 

metoderna dit ska vara varierande för att ge en bredare förståelse och en djupare 

kunskap. Även innehållet bör varieras för att barnen ska kunna lära sig att se likheter 

och så småningom skapa en nyanserad förståelse av begreppen. I en och samma 

lärandesituation kan flera av Bishops (1992) fundamentala matematiska aktiviteter 

förekomma. Det betyder att man inte behöver arbeta med var och en för sig utan att det 

går att sammanväva de olika aktiviteterna på olika sätt och på så vis skapa variation i 

både metoderna och innehållet.  

 

Notari-Syverson och Sadler (2008) skriver i sin artikel om att matematik kan läras ut till 

barn i tidig ålder så länge barnen får möjlighet till det. De som skapar möjligheterna för 

barnen är vuxna och författarna menar att det är de vuxnas ansvar att skapa specifika 

situationer för barnen där de får möjlighet att lära sig och prova sig fram. Författarna 

fortsätter på samma spår och menar att det är viktigt att skapa miljöer där barnen får 

möjlighet till att lära. De menar också att det befintliga materialet i förskolan bör vara 

pedagogiskt för att barnen under hela dagen ska erbjudas olika aktiviteter som gynnar 

deras lärande. Det är också viktigt att det pedagogiska materialet är varierande, så att 

barnen kan använda sig av material med olika struktur och syfte. Till exempel material 

som är hämtat från skogen, hårda och mjuka föremål samt stora som små föremål. Det 

är inte bara materialet som bör varieras utan också aktiviteterna. Det matematiska 

lärandet går att omfamna på många olika sätt i flera olika situationer, vid pussel, spel, 

lekar, ute, inne, styrda aktiviteter, arbete med lera och så vidare.  

 

Något som barn ofta är ivriga med är att vilja lära sig är att räkna (Sterner & Johansson, 

2006). Författarna beskriver fördelen med konkreta föremål som barnen använder för att 

förhålla sig till något. I texten ges ett exempel där en vardaglig situation i förskolan görs 

till en lärandesituation. Barn tillsammans med en vuxen ska duka fram tallrikar, bestick 

och glas till lunchen. Här ges barnen chansen att tänka efter hur många barn samt vuxna 

som är på avdelningen idag och att varje individ behöver en varsin tallrik, ett glas och 

en kniv och en gaffel. Föremålen som används till dukning fungerar i lärandesituationen 

som ett visuellt stöd för barnen, detta benämns som 1-1 principen (a.a.). I och med ett 

konkret föremål och ett eventuellt stöd av den vuxne om barnet behöver så involveras 

också flera sinnen. Barnen får höra hur många individer det är och ska se till att det 
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finns föremål därefter, barnen använder 1–1 principen när de ställer ner en tallrik för 

varje barn och involverar samtidigt både syn och känsel. Ett annat exempel när barn 

använder sig av matematik i vardagen är när de själva kommer fram och resonerar kring 

att pizzan som de äter hemma är rund. Författarna nämner också barnens eget intresse 

och inflytande som en viktig faktor i att lärandet ska bli meningsfullt och givande för 

dem (ibid.). 

 

Barn erfar nya kunskaper med hela kroppen och är något som bör tas hänsyn till i 

undervisningen. Variationen i lärandet blir viktig för att barnen ska kunna ta till sig 

kunskapen på olika sätt och samtidigt känna att det är meningsfullt. Wernberg (2017) 

belyser vikten av att använda olika och flera sinnen samtidigt under inlärningen. För att 

barnen ska få chansen att använda sig av alla sina sinnen när de erfar ny kunskap är det 

viktigt hur förskolläraren förhåller sig. Doverborg och Emanuelsson (2006) menar att 

lärarens egen utbildning har stor betydelse för hur barnens intressen, tankevärldar och 

frågor tas tillvara på och utmanas. Förskolläraren har ett professionellt uppdrag att 

förhålla sig till vilket gör att egna intressen blir viktiga men det får inte påverka 

verksamheten på ett negativt vis.  

 

Shapiro (2000) menar att alla människor tillägnar sig nya kunskaper genom sina 

sinnesintryck. Denna tanke för med sig att barnen behöver konkreta uttryck för att 

förhålla sin teoretiska kunskap till. Om ett barn aldrig har erfarit en triangel så kan det 

bara namnet men har ingen kunskap om hur den egentligen kan vara utformad på för 

olika sätt. Björklund (2007) menar att kunskap behöver relateras till barns tidigare 

erfarenheter för att ta en önskad riktning. Därför blir variationen en betydande pusselbit 

när man arbetar med barns lärande.   

 

Inspiration till handledningen 
Under detta stycke presenteras det material som vi har läst och gått igenom dels för att 

hitta inspiration och dels för att få tips till våra aktiviteter. Syftet med att ta del av 

befintligt material var främst för att få syn på vilket sätt författarna har valt att 

presentera sina aktiviteter och övningar. 

 

Vi har inspirerats av ”Språktåget”, språktåget är ett material som är till för att stimulera 

och utveckla barnens språkliga förmågor och är baserat på Bornholms modellen 

(Bornholmsmodellen, 2015). Språktåget består av olika lådor som riktar in sig på olika 

delar i språkutvecklingen, exempelvis meningsbyggnad, rim och ramsor och språkljud. 

Handledningen ska fungera som ett liknande stöd med fokus på olika matematiska 

områden samt vara lätt att förstå och arbeta med. 

 

Naturskoleföreningen har framställt ett material som de kallar för Leka och lära 

matematik ute, förskola (2008). Materialet består av en mapp med olika uppdragskort 

samt en tillhörande bok, i boken finns det olika övningar och uppdragskorten är som ett 

stöd till boken. Boken med övningar är indelade i olika kapitel beroende på vilket 

område inom matematik de har fokuserat på, i innehållsförteckningen kan läsaren lätt 

navigera till det område som de ska arbeta med. Varje kapitel börjar med en lättare 

förklaring kring området och vad kapitlet handlar om, sedan kommer olika förslag på 

lekar och övningar. Boken är framställd innan de nya revideringarna av läroplanen 

(Skolverket, 2010, 2016) och har därför inte samma utgångspunkt gällande matematik 

som detta arbete kommer att ha.  
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Dahl och Rundgren (2004) har skrivit en bok som heter På tal om matte – i 

förskoleklassens vardag. Boken riktar sig främst till pedagoger i förskoleklass och de 

yngre skolåren och är till för att ge tips på hur matematiken kan synliggöras och fångas 

upp i vardagen. Boken är lik Naturskoleföreningens men den ger mer information om 

ämnet matematik och består dessutom av mera text.  

 

Holmstedt och Zetterström (2016) har gjort ett examensarbete om matematik och 

utomhuspedagogik. Arbetet gick ut på att skapa och utvärdera deras utformade 

matematikmaterial. Författarna nämner i sitt examensarbete om vidare forskning att det 

hade kommit upp i deras utvärdering att läroplanen borde ha synliggjorts i deras arbete.  
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Tillvägagångssätt  
Ambitionen har från början varit att skapa något konkret, en produkt som syftar på att 

underlätta undervisningen i matematik. I diskussionerna med varandra lyftes egna 

erfarenheter av matematiskt material på förskolan och kom fram till avsaknaden av ett 

lättförståeligt material att använda i vardagen. Vi har tagit del av befintlig forskning 

samt övrig litteratur inom området. Utöver det granskades läroplanen som lyfter 

strävansmål inom matematik. Bishops (1992) fundamentala matematiska aktiviteter var 

i fokus under samtliga diskussioner. Med utgångspunkt i detta arbete så har vi undersökt 

vilket material som finns tillgängligt i förskolan samt vilket material som skulle kunna 

underlätta undervisningen. Ambitionen med denna handledning syftar till stor del på att 

arbetet inför och med den sker i interaktion mellan individerna. Dels mellan barn-barn i 

gruppen och dels mellan barn-vuxen. Tanken var att rikta sig till de yngre barnen samt 

de som inte har kommit så långt i sitt lärande av matematik. 

 

Utformning av handledning 
Målet med handledningen är att den ska omfatta olika moment av matematik, främst 

Bishops (1992) aktiviteter som består av räkning, mätning, lokalisering, design, lek och 

förklara. Sidornas uppbyggnad var något som var viktigt när handledningens 

utformning för att få en tydlig struktur på handledningen. Handledningen börjar med att 

introducera innehållet och följs av en innehållsförteckning för att smidigt kunna 

navigera i handledningen (se bilaga 1). För att göra det tydligt för både förskolans 

personal och barn så bestämdes att det vänstra uppslaget skulle bestå av text. Där 

beskrevs vilket material som behövdes, hur de kunde gå tillväga samt en vetenskaplig 

text med tillhörande läroplansmål. Den vänstra sidan med text är noga uttänkt då varje 

nytt avsnitt beskriver syftet och varför den matematiska aktiviteten är bra att utföra samt 

hur det gynnar barnens lärande. Sedan presenteras vilket material som kan komma att 

behövas samt hur de kan gå tillväga för att skapa materialet. Efter det följer en text om 

hur aktiviteten kan genomföras, ibland ges även förslag på hur aktiviteten kan anpassas 

efter barngruppen. Längst ner på sidan så knyts aktiviteten ihop med dels de 

matematiska aktiviteterna från Bishop (1992) som berörs samt ett läroplansmål. Den 

högra sidan består av dokumentation som visar tillvägagångssättet för att ge förslag på 

hur materialet kan skapas. Tanken med att vara konsekvent med detta upplägg var att få 

en tydlig struktur på handledningen i form av ett didaktiskt upplägg (se bilaga 2). Detta 

upplägg svarar på de didaktiska frågorna som lyder vad, varför och hur (Wahlström, 

2015). Det betyder att varje aktivitet får svar på vad aktiviteten går ut på, varför 

aktiviteten gynnar barns lärande samt hur man kan gå tillväga för att utföra aktiviteten. 

 

Mallarna som används bifogades i ett mail tillsammans med handledningen. Mallarna 

ligger inte med i den färdigställda handledningen som lämnas ut då handledningen 

gjordes om till A5 format samt laminerades. Förskolepersonalen kunde på så vis skriva 

ut mallarna i A4 format vilket gör att mallarna blir större än i ett A5 format.  

 

Aktiviteterna som handledningen består av är väl genomtänkta och grundar sig alla på 

Björklunds (2014) tankar om variation. Handledningen består av fyra avsnitt, talraden, 

geometriska figurer, mönster samt mätning. Valet att göra handledningen mer ingående 

i endast ett avsnitt gjordes för att fördjupa och visa på variation inom ett område. Det 

viktiga här var att inte ha samma arbetsmaterial i alla aktiviteter utan ett varierande 

arbetssätt. När aktiviteterna hade fastställts tänktes materialet igenom, tanken var att 

innefatta sådant material som oftast finns tillgängligt på förskolorna. Sedan gjordes 
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mallar till handledningen och under tiden dokumenterades tillvägagångssättet samt 

utformningen av materialet till handledningen. 

 

Handledningen gjordes i ett A5 format med förhoppning om att den ska vara smidig att 

använda. Efter att sidorna skrevs ut så laminerades de för bättre hållbarhet. Det faktum 

att A5 formatet valdes, att laminera för bättre hållbarhet samt att sätta ihop alla sidor 

med varandra togs fasta på efter att vi hade sett över materialet Leka och lära matematik 

ute, förskola (Naturskoleföreningen, 2008). I detta material var sidorna inte ihopsatta 

med varandra och vi ansåg att det skulle vara lättare att ha ordning på dem om de höll 

ihop. Förhoppningen var att förskolorna ska kunna använda materialet både utomhus 

och inomhus. För att kunna samla alla sidorna i rätt ordningsföljd gjordes ett hål högst 

upp i det vänstra hörnet och sidorna fästes på en nyckelring. Handledningen består av 

totalt 24 sidor. Till varje handledning delades två utvärderingar ut som de som provade 

skulle fylla i efteråt. Utvärderingen skickades även ut digitalt främst för att fler än två 

personer skulle kunna svara.  

Utformning av utvärdering 
För att få synpunkter och förskolepersonalens åsikter kring handledningen ansågs att det 

skulle vara smidigt om de som provade handledningen fyllde i en utvärdering i form av 

en enkel utvärderingsenkät (se bilaga 3).  

 

Enkäten är uppdelad i tre delar, den första delen handlar till största del om 

bakgrundsinformation om förskolepersonalen. Frågorna handlar bland annat om vilken 

utbildning förskolepersonalen har, hur länge de har arbetat i förskolan samt hur gamla 

barnen var som deltog. Den andra delen handlar om aktiviteterna där får 

förskolepersonalen ge ett helhetsbetyg på enskilda aktiviteter och lämna förslag på 

förbättring. Samtidigt så har de chansen att kommentera på alla frågor. Den sista delen 

ger en överblick om hur de har upplevt handledningen i sin helhet.  

 

Enkäten består av mestadels slutna frågor med kommentarsfält. Bryman (2011) menar 

på att det blir lättare att bearbeta svaren då respondenten har ett förvalt alternativ eller 

frågor som kan besvaras med ja eller nej. Dock kan det bli frustrerande för respondenten 

vid slutna frågor om det inte finns ett passande svarsalternativ. För att det ska finnas 

chans till att uttrycka sig på rätt sätt så finns det alltid ett svarsalternativ som kallas för 

annat eller kommentar i anslutning till de slutna frågorna. Svarsalternativen är också 

utformade på ett sätt att de utgör en skillnad, Bryman anser att om svarsalternativen är 

relativt lika varandra så kan resultatet bli felaktigt. 

 

Urval 
För att informera förskolepersonalen om arbetet utformades ett informationsbrev (se 

bilaga 4) som innehöll all praktisk information. Vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets 

(2017) ”God forskningssed” och den ligger till grund för hur det insamlade materialet 

har behandlats. Förskolepersonalen informerades om att de som deltog var anonyma 

under hela arbetets gång. I och med att förskolepersonalens namn, arbetsplats eller kön 

inte efterfrågades så går det inte heller att identifiera deltagarna. Förskolepersonalen 

fick även information om att de när som helst fick avbryta sin medverkan. I 

informationsbrevet framgick det även hur arbetet skulle redovisas. Materialet 

distribuerades sedan till sex olika förskolor. På dessa förskolor togs kontakten direkt 

med förskolepersonalen via mail för att de själva, utan mellanhänder, skulle ha chansen 

att uttrycka sitt intresse. Det var förskolepersonal från tre förskolor som anmälde 

intresse och på dessa tre förskolor arbetade förskolepersonalen på 10 olika avdelningar. 
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Materialet fanns tillgängligt på förskolorna i 12 arbetsdagar. Utifrån det som Holmstedt 

och Zetterström (2016) skrev i sitt arbete om att de som hade provat deras material 

ansåg att en veckas tid var för lite ville vi ge förskolepersonalen mer tid. I efterhand 

blev vi kontaktade av ännu en förskola som hade fått höra om vårt arbete och ville delta. 

Denna förskola inkluderades senare än de andra och lämnade därför in utvärderingen 

senare. De fick fortfarande samma antal dagar att prova handledningen på för att det ska 

vara rättvist. Utvärderingsenkäten besvarades av 14 respondenter.   

 

Analys av insamlat material 
På utsatt datum hämtades utvärderingarna från förskolorna. Utvärderingarna lästes 

igenom och efteråt gjordes en sammanställning där likheter och skillnader eftersöktes 

för att kunna sammanfatta svaren. Utifrån de synpunkter vi fått in har produkten 

förbättrats. Utifrån förskolepersonalen svar på utvärderingsenkätens första fråga som 

handlade om vilken anställningstitel de har la grunden för hur vi kategoriserade svaren. 

Det betyder att varje anställningstitel jämfördes sinsemellan men även mot de andra 

grupperna. På så sätt kunde vi se skillnader och likheter i användandet av 

handledningen.  
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Produktutvecklingsprocess del 1 
Under detta avsnitt lyfts de sammanställda svaren som vi har fått in från 

utvärderingsenkäten som lämnades ut tillsammans med handledningen. Svaren utifrån 

enkäten presenteras genom kategorier samt de olika avsnitt som finns i handledningen. 

Vissa kommentarer som lämnades i enkäten lyfts fram i texten för att ge en fördjupad 

bild av respondenternas svar. Vi har valt att lyfta just de specifika citaten för att dessa 

ger en tydlig bild av vad respondenterna ansåg om aktiviteterna.  

 

Sammanställning av utvärdering  
Utifrån de 14 personer som svarade på utvärderingen så var sex förskollärare, fyra 

barnskötare, tre vikarier samt en lärare. Alla hade olika lång arbetslivserfarenhet och de 

som hade arbetat längst var fyra personer som hade arbetat i förskolan i mer än 25 år. 

Av de resterande så hade sex personer arbetat mellan 15–25 år samt fyra personer som 

hade arbetat 0–7 år i förskoleverksamheten.  

 

Barnen som har varit med och provat materialet var mellan 3–5 år. De allra flesta 

svarade att det var de vuxna som tillverkade materialet, främst på grund av tidsbrist.  

I utvärderingen uppmanades förskolepersonalen att lämna ett betyg till varje aktivitet. 

Det fanns även utrymme för dem att lämna sina förslag till förbättringar. Betygsskalan 

grundades på fem stycken stjärnor där de skulle fylla i så många stjärnor som de ville ge 

aktiviteten, en stjärna var lägst och fem högst. Vi har valt att redovisa 

utvärderingsresultatet genom att börja varje avsnitt med en kommentar från deltagarna.  

 

Avsnitt 1: 

Barnen tyckte att det var roligt och ville göra om det flera gånger. 

 

Ovan citat lämnades på avsnitt 1 som handlar om talraden, utifrån svaren från de som 

hade hunnit prova denna aktivitet så gav majoriteten den fyra stjärnor men den fick även 

någon femma. Kommentarerna som lämnades till denna aktivitet var att det var en bra 

aktivitet. Flera svarade att barnen tyckte att det var roligt. Några svarade att de hade ett 

liknande material på förskolan redan men att de även hade provat vår variant.  

Förbättringar på aktiviteten gavs och handlade dels om hur man skulle kunna utmana de 

barn som har mer erfarenheter och kunskaper. Exempelvis så hade flera barn i 

femårsgruppen klarat att räkna upp till 20. Enligt en kommentar vore det bra att använda 

ett mer hållbart material än glasspinnar. En deltagare hade uttryckt att materialet 

passade bäst till de äldsta i gruppen och valde därför att bara prova med dem.  

Avsnitt 2: 

Vi gick till skolgården och letade former. Vi hittade massor och resten av 

dagen hittade barnen former överallt. 

 

I detta avsnitt föreslogs olika arbetsmetoder för att arbeta med geometri, avsnittet 

innehöll fem aktiviteter. Utvärderingen här var uppbyggd som en tabell (se bilaga 3, 

fråga 9) där svarsalternativen var mycket bra, ganska bra, bra, inte så bra samt vet inte. 

Även här så har majoriteten svarat ganska bra på de flesta aktiviteterna i detta avsnitt. 

Flera har också svarat mycket bra och någon enstaka bra på vissa aktiviteter.  

Kommentarerna till detta avsnitt handlade om att en del av förskolepersonalen tyckte att 

aktiviteterna var för svåra för den åldersgrupp som de arbetade med. Vi har valt att 



 

 

12 

 

bortse från resultat på avsnitt 2.4 på grund av att fel rubrik har använts. I utvärderingen 

skrev vi ”2.4 mätning” medan i handledningen står det ”2.4 symbol memory”. 

Förskolepersonalen har på så vis förvirrats så att de inte har kunnat svara på frågan. 

Under avsnitt 2.3 har det blivit fel i den digitala versionen som förskolepersonalen 

påpekade. Tanken var att barnen skulle kunna träna sig på att följa och fortsätta på 

mönster, felet uppstod när förskolepersonalen skrev ut mönstren och symbolerna 

hamnade ovanpå varandra så att det inte gick att se. Ett förslag till förbättring framkom 

att det skulle vara bra att inleda de geometriska mönstren enklare. I nuläget var det olika 

symboler som de skulle fortsätta fylla i medan personen som har lämnat kommentaren 

menar att det hade räckt att variera färgerna till att börja med.   

Avsnitt 3: 

I skogen valde vi att tillsammans leta på alla stora ekorrar, som en ur 

personalen hade gömt, för att sedan para ihop dem. På det viset fick alla 

känna känslan av att lyckas. 

 

Detta avsnitt handlar om mönster och där har näst intill alla som har provat aktiviteten 

gett den högsta betyg. Flera kommentarer syftar på att barnen tyckte att aktiviteten var 

rolig att utföra. Det har också visat sig att detta är en aktivitet som passar både inomhus 

och utomhus. Många beskriver att de har provat båda alternativen. En kommentar 

handlade om hur gruppen utomhus hjälptes åt att leta ekorrar för att sedan para ihop 

dem med varandra. Detta utspelade sig i en yngre barngrupp och förskolepersonalen 

resonerade att anledningen till att göra så var att alla skulle få känna att de lyckades. En 

annan kommentar är att förskolepersonalen inte har hunnit göra mallarna själva utan att 

de har använt sig av liknande material som de redan hade tillgängligt. Här har inga 

förslag till förbättring lämnats men vi tar till oss av varianten som en av de yngre 

barngrupperna hade provat (se citat ovan).  

Avsnitt 4: 

Bra med roliga figurer och färgglatt så det lockar barnen. 

 

Detta avsnitt handlar om att öva på storleksordning. Majoriteten av de som har provat 

aktiviteten gav betyget ganska bra. De menade att barnen tyckte att det var en rolig 

aktivitet samt att de lockades av figurerna som i det här fallet var elefanter. En 

kommentar handlade om hur barnen efter det avslutade arbetet med elefanterna kom på 

egna sätt att ordna och kategorisera andra föremål. En annan kommentar visar att det 

hade varit bra med flera förslag på diskussionsfrågor att inleda samtalen med. 

Ytterligare en deltagare beskrev hur barnen har kopplat samman begreppen liten, mellan 

och stor med sagan om Bockarna Bruse. Förskolläraren valde i detta fall att läsa sagan 

om Bockarna Bruse men hade elefanter istället för bockar.  

Övergripande kommentarer  

Utvärderingen avslutades med frågor om handledningens uppbyggnad och tydlighet, om 

förskolepersonalen kommer att rekommendera handledningen till någon annan samt 

övriga kommentarer om helheten. Alla kommentarer visade att deltagarna var positiva i 

frågan om handledningen underlättar det vardagliga arbetet. Förskolepersonalen menade 

på att det var bra att ha aktiviteterna samlade i ett häfte samt i formatet A5. De ansåg 

även att kopplingen till Bishops aktiviteter var tydlig och bra att påminnas om då de 

själva mest hade tänkt på läroplanen innan. Merparten av förskolepersonalen skulle 

kunna tänka sig att rekommendera handledningen till någon kollega. 



 

 

13 

 

Utifrån de övriga kommentarerna som lämnades sist på utvärderingen så menade de att 

det var enkelt att framställa materialet eftersom det material som handledningen 

innefattade fanns tillgängligt på förskolan. Det underlättade både praktisk och 

ekonomiskt då de inte behövde köpa nytt material för att kunna använda handledningen. 
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Produktutvecklingsprocess del 2 
Under detta avsnitt redovisas vilka förslag till förbättring som vi fick in från 

utvärderingsenkäten och även ta del av vad vi själva har valt att förändra både utifrån 

egna synpunkter men främst från utvärderingarna. Här presenteras också den revision 

för avsnitt 1 som har utökats.  

 

Det framkom några enstaka förslag till förbättring utifrån kommentarerna från enkäten. 

Ett av förslagen var att använda sig av mer hållbart material. Den kommentaren syftar 

på aktiviteten som handlade om talraden där tanken var att använda sig av glasspinnar. 

Vi har funderat på vilket material som skulle kunna ersätta glasspinnarna men vi har 

valt låta den aktiviteten vara som den var tänkt från början. Däremot är ett förslag att 

arbeta med den aktiviteten utomhus där möjligheten finns att använda sig av annat 

material. Ett förslag är att måla upp talraden på en lång bräda och göra brickor med de 

siffror som saknas som barnen sedan får placera ut. I merparten av utvärderingarna så 

lämnades kritik utav förskolepersonalen då mallen för avsnitt 2.3 – Geometriska 

mönster har blandats ihop i den digitala versionen vilket vi har åtgärdat.  

 

Utifrån vad vi själva har upptäckt så har vi kommit fram till några förbättringar och 

förändringar som vi har åtgärdat. Sidnummer har att lagts till för att lättare hitta i 

handledningen. Utifrån den variation som Björklund (2014) förespråkar, som arbetet 

grundas på, så hade vi gärna gjort samma ingående aktiviteter under alla avsnitt. Tyvärr 

var tiden för begränsad för att hinna med det men det hade förbättrat handledningen 

ytterligare och vi kommer därför att utveckla ännu ett avsnitt.  

 

Med utvärderingsenkäten som utgångspunkt så utvecklades avsnitt 1 i handledningen. 

De faktorer som vi har tagit fasta på är att aktiviteterna bör anpassas främst till de yngre 

barnen mellan 1–3 år samt att få in mer lek i aktiviteterna. Detta val görs dels för att vi 

anser att talraden är något som är mer attraktivt för dem som arbetar med yngre barn 

samt för att tanken med handledningen är att det ska finnas aktiviteter som passar alla.  

 

Utformning av avsnitt 1 
Tillvägagångssättet såg ut som tidigare, upplägget och mallen var redan befintlig så vi 

utgick ifrån dem. Vi sökte mer specifikt i den befintliga litteratur som vi har använt efter 

just talraden.  

 

Sterner och Johansson (2006) tar upp abstraktionsprincipen och ett till ett-principen. 

Författarna förklarar att ”abstraktionsprincipen innebär att föremål, i väl angränsande 

och definierande mängder, kan räknas” (s. 72). Samt att ”ett till ett-principen innebär att 

ett föremål i den ena mängden för att bilda ett par med ett och endast ett föremål i den 

andra mängden” (ibid.). Dessa två principer är viktiga för att kunna bilda par. 

Människor har alltid haft ett behov av att räkna, redan från stenåldersmänniskan som 

behövde veta hur många getter de hade. För varje get som släpptes ut på bete så gjorde 

människan ett streck, parbildningen i detta fall representeras av en get = ett streck. 

Matematik och räkning har ett system, det finns en förutbestämd ordning. Räkneorden 

kommer alltid i samma ordning, vid räkning kommer siffrorna alltid 1,2,3 aldrig 1,3,2 

(ibid.).  

 

Utifrån de principer som Sterner och Johansson (2006) tar upp så utformades två nya 

aktiviteter som handlar om talraden. Målen med aktiviteterna var att ge barnen nya 

lekfulla erfarenheter av tal, ett till ett-principen användes när avsnittet 1.1 Hoppa på 
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talraden skapades. Vid avsnitt 1.2 så fokuserades det mer på lek i handledningen då 

några kommentarer från utvärderingen menade att de saknade just leken. Leken ”Hur 

mycket är klockan herr/fru lejon?” presenterades. Materialet sågs över till de båda 

avsnitten och handledningen formaterades. 

 

Presentation av handledning 

Under arbetsprocessen så blev vi kontaktade av en skolformschef för förskolorna i en 

kommun i Mellansverige. Personen i fråga hade fått höra om handledningen och var 

intresserad av att höra vad vi gjorde. Vi blev inbjudna att presentera handledningen för 

alla förskolechefer i den kommunen. Vi tog tillfället i akt och utformade en presentation 

utifrån handledningen och dess arbetsprocess. Innan presentationen startades delades ett 

papper ut där alla som lyssnade hade chansen att anteckna frågor och funderingar under 

presentationens gång (se bilaga 5). Alla åhörare informerades om hur nedskriva tankar 

och åsikter kommer att behandlas samt att det var helt frivilligt att fylla i den.  

Både presentationen och handledningen möttes med positiva åsikter och kommentarer. 

De allra flesta valde att lämna kommentarer som vi i efterhand har sammanställt. 

Merparten av kommentarerna handlade om att det var bra att den vetenskapliga 

grunden, förskolans läroplansmål samt aktiviteterna finns samlat på samma ställe. De 

som valde att lämna kommentarer skriftligen nämnde dock den vetenskapliga grunden 

som det viktigaste och mest utstående från handledningen. I det följande redovisas två 

citat som visar åhörarnas synpunkter på inkluderingen av den vetenskapliga grunden:  

 

Ett plus till att den vetenskapliga grunden + Lpfö 98 finns med. 

Fantastiskt att det bygger på vetenskaplig grund. 

 

 

Förskolecheferna anser att handledningen stödjer matematikundervisningen i förskolan 

samt att innehållet främjar barns lärande. Följande citat visar på att syftet för arbetet 

speglas i handledningen: 

 

Gamla kunskaper i ny tappning. 

Tanken att alla åldrar ska kunna undervisas i matematik, väldigt bra. 

Trevlig utformning i lagom format- kanske ihopsatt på två ställen? 

Påvisar bra att variation gynnar många inlärnigsstilar. 

 

Majoriteten av förskolecheferna var överens om att handledningen fyller sin funktion 

och var intresserade av att få ta del av den på ”sina” förskolor precis som det översta 

citatet nämner. Det nedersta citatet nämner ”mattetåget” vilket vi tolkar som en 

jämförelse med språktåget (Bornholmsmodellen, 2015) som vi har låtits inspireras av.  

 

Bra presentation och det är absolut ett material som skulle både behövas 

och uppskattas av förskolans personal. 

Bygger gärna vidare på ´mattetåget´. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras arbetsprocessen samt utvärderingen av arbetet. Vi har valt att 

lyfta för och nackdelar med den valda metoden samt diskuterar hur vi hade kunnat göra 

annorlunda. Diskussionen innefattar bland annat sådant som vi har upptäckt utifrån 

utvärderingarna som varför det bara var barn mellan 3–5 år som deltog samt hur 

handledningen har upplevts. Vi har diskuterat hur bakgrundsfrågorna hör ihop och 

försökt hittat paralleller som vi anser är avgörande för hur personerna har svarat och 

varför.   

 

Metoddiskussion 
Eftersom kontakt togs med förskolepersonal på sex förskolor och vi fick svar av 

personal på tre förskolor så anser vi att deltagarna var intresserade och självmant valde 

att delta och prova handledningen. Utifrån det som Yvonne Lindh (personlig 

kommunikation, 22 augusti 2017) nämnde i sin föreläsning valde vi att kontakta 

förskolepersonal direkt och det visade sig ha goda effekter då många utförliga svar 

lämnades på utvärderingen. Det nämns också i några utvärderingar att de arbetade med 

matematik just då och handledningen stämde in i deras verksamhet, vilket var passande 

för arbetet. För att få in fler svar så hade vi kunnat göra tvärtom, att kontakta 

förskolecheferna först för att höra om de var intresserade av handledningen för att sedan 

distribuera till sin förskolepersonal på sina förskolor. Då kan det ses som ett “måste” att 

prova handledningen och det ville vi inte men det kanske hade resulterat i fler svar.  

 

I utvärderingen har mestadels bedömningar av aktiviteterna lämnats och inte så många 

förslag till hur de skulle kunna ändras. Vi tolkar det som att aktiviteterna i sig är bra och 

fungerande. Möjligtvis hade en annan utformning av enkäten bidragit till ett annat 

resultat. Det fanns en tanke med de öppna frågorna men många har varit fåordiga när de 

kommer till dem. Däremot har alla personer besvarat alla slutna frågor. För att få in 

utförligare förslag på förändringar så hade vi kunnat intervjuat förskolepersonalen 

istället för att skicka ut en utvärderingsenkät. På så sätt hade vi kunnat ställa följdfrågor 

och fått ett mera ingående resultat. Genom att vara på plats när handledningen 

utprovades så hade vi kunnat observera tillvägagångssätt och få en annan bild av hur 

handledningen uppfattades. Bryman (2011) menar på att det krävs ett större 

engagemang för respondenten vid öppna frågor men vi anser ändå att vårt val av metod 

fungerat väl. Detta märktes då det var de som har arbetat länge i förskolan som tog sig 

tid till att svara utförligt. De som har arbetat 0–7 år (mest vikarier) svarade inte lika 

utförligt på de öppna frågorna om de svarade alls. De stängda frågorna som alla 

kryssade i gjorde det enkelt för oss att få en helhetsbild av hur länge de har arbetat, vad 

de har för utbildning och vilket betyg aktiviteten fick.  

 

Deltagande barn 
Tanken med att skapa handledningen var att alla som arbetar i förskolan ska kunna 

använda den tillsammans med alla barn som vistas på förskolan. För att utmana dem 

som kommit lite längre i sitt lärande finns det möjlighet att vidareutveckla varje 

aktivitet. Utifrån svaren såg vi att de personer som var med och provade handledningen 

hade gjort det med barn i åldrarna tre till fem år. Vi ställer oss frågan om det var en 

slump att det just var avdelningar som innefattade äldre barn som valde att delta eller 

om de medvetet har valt att inte inkluderat yngre barnen. Förhoppningen med 

handledningen är som sagt att alla skulle kunna ta del materialet och att inga barn ska 

bli uteslutna på grund av sin ålder. Wernberg (2017) framhåller att matematik är ett 

ämne som är till för alla oavsett hur mycket eller lite kunskaper samt erfarenhet som 
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finns inom ämnet. Personalen i förskolan behöver således anpassa lärandet utefter hur 

långt barnen i respektive grupp har kommit i lärandet utan att på så vis utesluta någon. I 

och med att barnen tar till sig olika kunskaper från samma lärsituation blir variationen 

en viktig nyckel för att nå varje individ på bästa tänkbara sätt (Björklund, 2014).  

 

Främsta tanken med att inte lämna ut ett färdigt material är som ovan nämnt att 

förhoppningen är att barnen ska få vara med och skapa materialet och på sådant sätt 

känna sig delaktiga och se materialet som betydelsefullt. Utifrån kommentarerna på 

utvärderingen framkommer det att det till allra största del har varit förskolepersonalen 

som har tillverkat materialet själva eller att de har använt sig av liknande material som 

redan är befintligt på förskolan. Alla svar relaterar detta till tidsbrist. Anledningen från 

vår sida att inte låta dem prova materialet en längre tid var att vi skulle få tid till att 

revidera handledningen. Vi är medvetna om att förskolan hade haft en bättre 

förutsättning att involvera barnen i skapandet av materialet om det gavs mer tid till att 

prova handledningen.  

 

Handledningens tydlighet 
Utifrån de svar som framkom i utvärderingen så ansåg alla att handledningen var lätt 

och tydlig att förstå. Det visade sig vara ett bra koncept att ha med bilderna på 

framställandet av materialet samt på det färdiga materialet på högra uppslaget av 

handledningen. Vi nämner i handledningen att detta bara är förslag som de sedan kan 

tolka och använda det som passar dem bäst. I och med kommentaren som lämnades om 

att barnen såg geometriska former hela tiden efter att de hade arbetat med detta visar på 

att barnen tog till sig kunskaper. Dessa kunskaper kanske inte var nya för alla barn men 

de kom ihåg det, troligtvis för att de fick upptäcka tillsammans med sina kamrater samt 

att de använde flera sinnen under aktiviteten (Notari-Syverson & Sadler, 2008; Shapiro, 

2000). En till kommentar från utvärderingen som vi tagit fasta på var att barnen efter att 

de hade arbetat med mätning och storleksordning såg andra saker som de kunde sortera 

eller kategorisera. Detta anser vi kan ha att göra med det konkreta material som 

aktiviteten innefattar precis som Björklund (2014) och Notari-Syverson och Sadler 

(2008) menar gynnar barns lärande.  

 

Emanuelsson (2006) menar att matematik är ett livslångt lärande som börjar redan i 

spädbarnsåldern. Matematik är något som många behöver uppleva både i teori och 

praktik för att förstå fenomenen bättre. Matematiken i förskolans läroplan (Skolverket, 

2016) är framställd utifrån Bishops fundamentala matematiska aktiviteter (1992). 

Bishop har kommit fram till att det är sex aktiviteter som visar sig i flera olika kulturer 

och därför ligger som grund för utveckling av matematik. Alla dessa delar behövs för att 

utveckla och bygga upp det matematiska tänkandet samt förståelsen för olika 

företeelser. Vår bedömning är att handledningen kan fungera som stöd i förskolans 

matematikundervisning.  

 

Under de övriga kommentarerna så lämnades det speciellt en som var väldigt positiv till 

att vi hade tagit fasta på att använda oss av sådant material som var tillgängligt. 

Avsikten med det var att alla skulle kunna delta och därför valde vi att använda oss av 

material som vi upplevt är vanligt på förskolorna. Handledningen ska inte kosta pengar 

att framställa utan det ska vara möjligt för alla att prova. Vi blev väldigt glada när 

förskolepersonalen instämmer med det och även såg det som en bra möjlighet. Om de 

använder sig av befintligt material så är även det känt av barnen. Notari-Syverson och 

Sadler (2008) framhåller vikten av att använda sig av pedagogiskt material, främsta 

anledningen med det är att materialet är varierande och finns tillgängligt.  
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Erfarenhet spelar stor roll 
Något som vi har upptäckt i arbetet är att de som har arbetat länge (15–25 år) i förskolan 

är också de som har tagit sig tid till att svara utförligt på utvärderingsenkäten samt 

provat de allra flesta avsnitt. Vi har också sett att det är de som har hittat andra lösningar 

så som liknande material eller tagit inspiration till att utveckla stunden tillsammans med 

barnen. Thiel (2010) framhäver vikten av utbildad personal och menar att de har bättre 

insikt i styrdokumenten än de som inte är utbildad. Arbetet i förskolan är en 

professionell yrkesroll vilket gör att personliga intressen inte ska stå i fokus utan 

barnens behov och intressen ska styra verksamheten. Utifrån den sammanställning som 

gjordes av enkäten kan vi urskilja detta tydligt men samtidigt se att förskolepersonalens 

erfarenhet spelar stor roll för vad man gör med lärandesituationen. Doverborg och 

Emanuelsson (2006) instämmer med Thiel (2010) och säger att lärarens utbildning har 

stor betydelse för hur barnen uppmuntras och utmanas i sitt lärande.  

Alla skolformer eftersträvar utbildad personal, utifrån den litteratur som vi har tagit del 

av presenteras att även fast personalen är utbildad så finns det rädslor hos dem att ägna 

sig åt vissa ämnen (Bates, Latham & Kim, 2013; Björklund &Franzén, 2015). Detta har 

vi inte kunnat se utifrån svaren på den utvärderingsenkät som vi bad förskolepersonalen 

fylla i. Vi har inte haft någon direkt fråga som syftar på det heller men inget av svaren 

ger en antydan att det skulle ligga en rädsla bakom uteblivet arbete med ämnet. Solem 

och Reikerås (2004) förklarar hur barn imiterar de vuxnas språk för att göra det 

begripligt för dem själva, så även med matematikspråket. Med tanke på det blir det extra 

viktigt med utbildad personal för att de ska kunna använda sig av korrekta termer och ge 

barnen en god grund redan från första mötet med matematik.  

 

Problem som vi har stött på vid framställandet av handledningen 
Något som möttes som en svårighet som sedan blev ett problem var att skriva ut vår 

handledning. I Word så skrevs och utformades handledningen i A4 format men vi ville 

ha den utskriven i A5. Vi hade inte den kunskap som behövdes för att göra om formatet 

från A4→ A5 utan fick ta hjälp från en utomstående just med den tekniska biten. För att 

skriva ut handledningen i A5 format köptes A5 pappersark in, inställningarna fick 

ändras både på datorn och skrivaren så att det gick att skriva ut från A4→ A5. Denna 

process tar tid och kräver att man vet vad man gör och hur det ska göras. Förhoppningen 

är att det ska vara en enklare process att ta del av handledningen och mycket tid har 

lagts på att fundera hur vi ska gå tillväga. Ett alternativ är att konvertera handledningen 

från just A4→ A5 format, men det kräver mycket arbete för att anpassa upplägg, text 

och bilder till det mindre formatet. Detta löste vi genom att ”printscreena” 

handledningen det vill säga att vi tog en bild av varje sida ur dokumentet.  

 

Ett annat stort problem som uppkom och som vi tog till oss från utvärderingarna var att 

mallen från avsnitt 2.3 inte var fullständig utan att symbolerna flyttades ihop och isär 

vilket gjorde att aktiviteten inte gick att utföra korrekt. Detta beror på vilken typ av 

dator samt vilket program som dokumentet öppnas i, vilket gör att om det inte är samma 

program och version som vi har så blir det inte korrekt. Frågan undersöktes hur vi kan 

göra för att symbolerna ska hålla sig på rätt plats och ett alternativ är att göra om 

handledningen till en PDF-fil.  

 

Förskolepersonal och förskolechefers olika syn på handledningen 
Utifrån sammanställningarna av de utvärderingarna från både förskolepersonal samt 

förskolechefer så finns det likheter men även skillnader i hur de ser på handledningen. 
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Likheterna består av att de anser att handledningen fyller en viktig funktion i förskolans 

arbete med matematik. Förskolepersonalen anser att det är bra att ha framförallt 

aktiviteterna samlade på ett ställe men också att aktiviteterna är förberedda eller inte 

kräver en större förberedelse. Förskolecheferna är inne på samma spår men har valt att 

lyfta den vetenskapliga grunden som den viktigaste faktorn. Där kan vi se en skillnad, 

förskolecheferna utmärkte sig betydligt i frågan om den vetenskapliga grund som ligger 

till grund för handledningen medan förskolepersonalen anser att handledningen var 

funktionsduglig.  

 

Slutsats 
Syftet med arbetet var att skapa en produkt för att underlätta matematikundervisningen i 

förskolans vardag. Detta gjordes genom en handledning innehållande matematiska 

aktiviteter. Handledningen upplevdes som värdefull i arbetet med matematik. Detta 

visar även den respons vi har fått som har varit positiv vilket tyder på att ett 

lättillgängligt och tydligt material är uppskattat i en verksamhet som förskolans.  

Flertalet av förskolorna som var med vid utprovningen har bett om att få behålla 

handledningen i sin verksamhet. Eftersom att det fortfarande är en pågående process så 

är tanken är att alla som deltog får varsitt exemplar efter att revideringen är klar. I och 

med den positiva feedback vi fick på utvärderingsenkäten samt de teorier som vi har 

grundat arbetet på kan vi se att handledningen är med och bidrar till barns växande 

kunskaper om matematik. Förskolepersonalen har provat handledningen i praktiken och 

lyfter fördelarna utifrån det medan förskolecheferna fick läsa igenom handledningen 

och mer fokuserade på den forskning som handledningen är grundad på. Utifrån att 

synpunkter och kommentarer har kommit in både från förskolepersonal och 

förskolechefer anser vi att handledningen är funktionell både i praktiken och i teorin.  

 

Vidare forskning 
För att återkoppla till den ursprungliga iden om att göra en applikation till lärplattan, så 

vore det värdefullt om någon som har kunskaper och tid till att göra det ville utforma en 

applikation utifrån handledningen. Att kunna använda handledningen i form av en 

applikation på lärplattan ser vi som en stor möjlighet då först och främst alla 

avdelningar på förskolorna har tillgång till en lärplatta. Vi anser också att samhället är 

på väg mot en allt mer digitaliserad värld och merparten av alla tvååringar har någon 

form av förståelse för hur man hanterar en lärplatta.  
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Bilaga 2 Didaktiskt upplägg 
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Bilaga 3  Utvärderingsenkät  
 

Utvärdering av handledning – ”Lekande lätt att lära matematik” 

 
Vi vill börja med att tacka dig för att du har tagit del av samt provat vår handledning. Vi 

hoppas att den har bidragit till många matematiska stunder på din förskola samt att den 

har inspirerat dig att arbeta vidare med ämnet.  

  
För att kunna utveckla och förbättra materialet ytterligare är dina tankar och åsikter 

viktiga för oss. Vi vore därför tacksamma om du fyller i följande utvärdering så utförligt 

som möjligt. Är det någon fråga som är otydlig eller svår ber vi dig kontakta oss så 

förklarar vi vidare. Vi kommer till förskolan och samlar in utvärderingarna senast 30/10 

eller tidigare vid överenskommelse. Lycka till! 

 

 

Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna på: 

Hanna Berg Emma Svedberg 

ofk14hbg@student.hig.se                     ofk14esd@student.hig.se 

XXX-XXXXXXX                                         XXX-XXXXXXX 

 

Vår handledare Kerstin Bäckman som arbetar på Högskolan i Gävle kan nås via 

kerstin.backman@hig.se eller 026-XXXXXX. 

 

Tack på förhand,  

Hanna och Emma. 
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1. Anställningstitel: 

 Förskollärare 

 Barnskötare 

 Annat:________________________ 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

        0-7 år 

        8-15 år 

        15-25 år 

        +25 år 

Kommentar:_______________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. Vilken åldersgrupp har du provat handledningen med? 

 

Svar:______________________________ 

 
 

4. Var tiden tillräcklig till att göra materialet och prova 

handledningen?   

Svar:_______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________  

 

5.  Är handledningen tydlig nog? Om inte, vad saknas? 

Svar:_______________________________________________

__________________________________________________  
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6. Tillverkades materialet tillsammans med barnen eller av dig? 

Svar:_______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  

Utvärdering av avsnitt 1- talraden 

7. Vilket betyg ger du denna aktivitet? (fyll i så många stjärnor som 

du vill ge aktiviteten, 1=lägst 5=högst) 

Kommentar:_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  

 

8. Förslag till förbättring av aktiviteten: 

Kommentar:_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____________ 
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Utvärdering av avsnitt 2 – geometri 

9. Vilket betyg ger du avsnitt 2 - Geometri? (sätt ett kryss för varje 

aktivitet) 

Avsnitt: Mycket 

bra 

Ganska 

bra 

Bra Inte så 

bra 

Vet 

inte 

2 Geometriska 

figurer 

     

2.1 Skapa 

former 

     

2.2 Förklara och 

beskriva 

     

2.3 Geometriska 

mönster 

     

2.4 Mätning 

 

     

 

10. Förslag till förbättring av aktiviteterna: 

Kommentar:_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

Utvärdering av avsnitt 3 – mönster 

11. Vilket betyg ger du denna aktivitet? (fyll i så många stjärnor 

som du vill ge aktiviteten, 1=lägst 5=högst) 

Kommentar:_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____________  
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12. Förslag till förbättring av aktiviteten: 

Kommentar:_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Utvärdering av avsnitt 4 – storleksordning 

13. Vilket betyg ger du denna aktivitet? (fyll i så många stjärnor 

som du vill ge aktiviteten, 1=lägst 5=högst) 

Kommentar:_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  

 

14. Förslag till förbättring av aktiviteten: 

Kommentar:_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________ 

 

15. Underlättar handledningen det vardagliga arbetet? 

Kommentar:_________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________ 
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16. Kommer du rekommendera handledningen till någon 

annan? 

Svar:_______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________ 

 

17. Övriga kommentarer till arbetet: 

Kommentar:_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________ 
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Bilaga 4  Informationsbrev 

Informationsbrev 
Hej!  

Vi heter Hanna Berg och Emma Svedberg och är två förskollärarstudenter som läser 

sista terminen på förskollärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Vi har utformat en 

handledning som innehåller olika matematiska aktiviteter för förskolebarn. Syftet med 

vår handledning är att alla som arbetar i förskolan enkelt ska kunna använda den och att 

den ska underlätta matematikundervisningen i förskolan. Vi är i början av vårt 

examensarbete och skulle därför vara tacksamma om DU som arbetar i förskolan vill 

stödja oss genom att prova vår handledning i din verksamhet tillsammans med 

förskolebarnen för att sedan utvärdera det.  

 

Materialet kommer innefatta en handledning med olika matematiska aktiviteter som ska 

vara lätt att använda i vardagliga situationer. Handledningen kommer vi färdigställa till 

dig som arbetar med barns matematiska lärande i förskolan. Materialet till aktiviteterna 

är naturmaterial, sådana saker som kan finnas på förskolan eller så kommer du få 

framställa eget material utifrån våra instruktioner och mallar. Detta ser vi är till din 

fördel för att kunna anpassa aktiviteten till den barngrupp du arbetar i just nu. Vi förstår 

att detta kan vara tidskrävande för dig, men hoppas att barnen kan vara med att utforma 

och diskutera detta tillsammans med dig så att det blir ”ert material”. På så sätt upplever 

barnen troligtvis handledningen som mer relevant och meningsfull. Vi hoppas med vår 

handledning kunna inspirera dig som arbetar i förskolan att arbeta med olika 

matematiska områden, därför är dina synpunkter och erfarenheter viktiga i vårt arbete 

för vidareutveckling av handledningen. Efter att vi har tagit del av alla medverkandes 

åsikter och förbättrat handledningen så kommer vi skicka ut den till dig för fortsatt 

användning.  

 

Skulle någon annan i arbetslaget eller på förskolan vara intresserad av vår handledning 

så be dem gärna höra av sig till oss så ordnar vi det!  

 

Låter detta intressant och något som du vill delta i? Hör av dig till oss så fortsätter vi 

arbetet tillsammans! 

 

Varken ditt namn eller förskolan du arbetar på kommer nämnas i vårt arbete. Du kan när 

som helst välja att avbryta din medverkan. Studien kommer att avrapporteras som ett 

examensarbete så om du är intresserad av att läsa arbetet i sin helhet så är du 

välkommen att kontakta oss.  

 

Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna på: 

Hanna Berg Emma Svedberg 

ofk14hbg@student.hig.se                     ofk14esd@student.hig.se 

XXX-XXXXXXX                                  XXX-XXXXXXX 

 

Vår handledare Kerstin Bäckman som arbetar på Högskolan i Gävle kan nås via 

kerstin.backman@hig.se eller 026-XXXXXX. 

 

Tack på förhand,  

Hanna och Emma.  

mailto:ofk14hbg@student.hig.se
mailto:ofk14esd@student.hig.se
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Bilaga 5 Kommentarsmall förskolechefer 
 

Lekande lätt att lära matematik – en handledning i matematik för förskolans 

personal 

 

Presentation 17-11-30, Förskolechefer 

 

Vi är nyfikna på hur ni uppfattar handledningen i stort och om ni anser att ett material 

som detta behövs bland förskolans personal. Nedan vill vi att ni skriver ner lite tankar 

och synpunkter, eventuella positiva aspekter men även negativa och andra saker som ni 

känner att ni vill lyfta.  

 

Tack för att ni tog er tid till att lyssna på oss! 

 

Vänligen, Hanna Berg och Emma Svedberg.  

 

Kommentarer:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 
 


