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Sammanfattning:  

 

Syftet med examensarbetet var att ta reda på hur lärare i förskola/förskoleklass arbetar med 

matematik och att utveckla samt testa arbetsmaterial som bidrar till barns matematikinlärning 

på ett lekfullt sätt. Ett av resultaten blev Mattegymnastik som är ett kompendium med 

rörelselekar och lärarhandledningar där lekarnas matematiska innehåll synliggörs. 

Enkätundersökningen gav svar om förskollärarens medvetna sätt att arbeta med matematik 

och utvärderade arbetsmaterialet. Den visade att pedagogerna i arbete med matematik 

använde varierande strategier, som uppmanade och engagerade barnen. Matematikinriktade 

rörelselekar uppfattades av lärarna som tillfällen i förskolans vardag som bidrog till barnens 

kunskaper i ämnet.   
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1 INLEDNING 
 

Matematik är roligt. Hur många barn delar denna uppfattning? Antagligen inte alla eftersom 

Skolverkets rapport (2005) visar att bara en av tio av eleverna i årskurs 9 anser att mattematik 

är roligast. Lundin (2008) påstår att skola som en social institution både ger barn matematiska 

kunskaper och formar deras perspektiv på matematiken. Forskarens analys av svensk 

matematikundervisning visar att just den traditionella skolmatematiken skapar föreställning 

om att matematik är tråkig och består av mekaniska räkneuppgifter som saknar mening. Hur 

motsvarar ovanstående bild av elevernas resultat i matematik med målen i bland annat 

förskolans styrdokument? I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998a) står det att 

förskola, i strävan att lägga en grund till matematiskt tänkande hos barn, ska erbjuda en 

varierad verksamhet så att barnen upplever lärandet som roligt och meningsfullt. Denna 

motsatta överensstämmelse mellan målen och dagens bild av skolans matematik, väckte detta 

intresse för att undersöka hur pedagoger satsar på ämnet matematik i förskola. Vikten här 

ligger på pedagogers insatser att hjälpa barn att ta sig in i matematikens värld.  

I examensarbetet studeras hur lärare arbetar för att barnen skall tycka om matematik. 

Undersökningen presenterar de metoder pedagoger använder för att redan från tidig ålder 

väcka barns nyfikenhet till matematik och för att få matematikkunskaper. En annan tanke med 

examensarbetet är att utveckla samt testa arbetsmaterial Mattegymnastik som bidrar till barns 

matematiska inlärning på ett lekfullt sätt. I ett kompendium med lekar och lärarhandledningar 

ges förslag på lekar som pedagoger kan använda för att göra barns inlärning i matematik 

spännande och roligare. Mattegymnastik är utarbetat för användning i gymnastiksalen, men 

kan användas på platser med fria ytor både inom och utomhus. Detta arbetsmaterial är ingen 

komplett matematikkurs, utan är skrivet till lärare som arbetar med utveckling av det 

matematiska tänkandet hos barn i åldrarna fem till sju år. Rörelselekar med matematisk 

inriktning bör uppfattas som variationer i den befintliga matematiska verksamheten i 

förskola/förskoleklass. 

1.1 Bakgrund 

 

Förskolan är en av de platser där barnen börjar sin matematiska upptäcktsfärd. Drygt 10 år har 

gått sedan matematik kom in i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998a) som 

gäller för barn yngre än 6 år. Där understryks pedagogernas nyckelroll i arbetet för att 

stimulera barns nyfikenhet och förståelse i matematik. I ”Förslag till förtydliganden i 

läroplanen för förskolan” (Skolverket, 2009) förstärks förskolans pedagogiska uppdrag för 

barnens utveckling och lärande genom att lägga ansvaret för arbetet mot målen i läroplanen på 

förskollärarna. Enligt den nya läroplanen skall pedagogerna inte bara främja barns intresse för 

matematik utan även erbjuda en varierad verksamhet som utvecklar barns förståelse för 

matematik.  

 

Däremot har inte lärare som arbetar i förskoleklassen lika tydliga riktlinjer vad gäller 

matematikundervisning. I förskoleklassen, som är frivillig skolform för sexåringar inom 

grundskolan, styrs verksamhetens innehåll av skolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 

1998b). Där presenteras inte mål som är specifika just för förskoleklassens 

matematikundervisning. De uppnåendemålen har en didaktisk aspekt och berör allt lärande. 

Ett viktigt perspektiv i läroplanen, ur detta arbetes synvinkel, är att lärarna föreskrivs att pröva 

olika arbetssätt och arbetsformer i sin verksamhet. Där framgår att några av de uttrycksformer 

som stimulerar barnen att förmedla sina tankar och erfarenheter är lek och rörelse. 
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Hur i praktiken satsar förskolor och förskoleklasser på barns lärande i matematik visar 

nationella granskningar 2001-2002 (Skolverket, 2003a). Ur skolverkets rapport framgår att en 

stor del av förskollärare saknar kunskaper i matematikdidaktik. Där understryks pedagogernas 

önskan att fördjupa sina kunskaper i matematik och matematikdidaktik för att finna strategier 

att stödja barnens lust att lära matematik. Lärarna i de tidiga skolåren, enligt rapporten, har i 

allmänhet ett medvetet engagemang på att stimulera elevernas lärande i matematik.  

 

 Samtidigt som den rapporten och boken ”Baskunnande i matematik” (Skolverket, 2003b) 

understryker lärarens avgörande betydelse för lusten att lära och ifrågasätter pedagogernas 

matematikdidaktiska kunskaper, känns det nödvändigt att veta forskarnas syn på 

matematikämnet för förskolebarn. Nedan följer en presentation av vetenskapliga studier. 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Forskning som berör matematikundervisning för barn i de yngre åldrarna är relativt 

begränsad, trots ökat intresse för ämnet under de senare åren. 2001 startade den nationella 

forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Det resulterade i avhandlingar om 

matematikdidaktiken som ämne. Få av dessa fokuserar sig på lärarens 

matematikundervisning, utan handlar om elevernas lärande i matematik (Persson, 2009).  

 

1.2.1 Lärarens roll i barns attityder om ämnet matematik 
 

Traditionerna, som har negativ innebörd och som inte stämmer med nutida syn på lärande, 

styr matematikundervisning i större grad än styrdokumenten. Denna slutsats som Persson 

(2009) kom fram till är svårt att ifrågasätta. I avhandlingen rapporterar forskaren att 

nyexaminerade lärare med inriktning mot matematikundervisning i förskoleklass och 

grundskolans tidiga år inte förverkligar sina idéer om matematiskundervisning som de hade 

under lärarutbildningen. Istället prioriterar de kraven att passa in i omgivning och bli 

accepterad av kollegor och elever. 

 

Enligt Person är läraren en person som av traditionen ses som auktoritär person i samhället.  

I sitt arbete ställs de inför hantering av barns negativa attityd till matematik som de kanske 

redan skaffat tidigare. Lärarens uppgift är inte bara att väcka barns intresse för matematik, 

utan även att vända den negativa inställning till ämnet som barnet bär med sig. Då lärarens 

egen kompetens i ämnet och i matematikdidaktik tillsammans med engagemang krävs för en 

framgångsrik undervisning. Persson studerade lärare som undervisar i förskoleklasser och i 

grundskolans tidiga år. De möter barn i den ålder då attityder till matematik grundläggs och 

påverkar intresse för ämnet i deras senare studier. Forskaren är övertygad om att för att arbeta 

med matematik enligt läroplanens riktlinjer måste lärare själv vara ”en nyfiken, kreativ och 

ständigt lärande person” (Persson, 2009, s. 140). 

 

Solem och Reikerås (2004) hävdar matematikundervisningens avgörande betydelse under 

åren före skolstarten och under de första skolåren. Dahl och Rundgren (2004) kommer till 

liknande slutsats. Det vill säga att om lärare lägger en bra och rolig grund för matematik 

tillsammans med barnen kommer de ”se matematiken som ett spännande pussel som de vill 

lösa” (Dahl & Rundgren, 2004, s. 4). För att lyckas med den uppgiften måste läraren höja sin 

medvetenhet kring barns matematiska inlärning (Ljungblad, 2001). Resultatet blir barnets 

egna positiva bild av sig själv som en matematisk problemlösare. Här understryks lärarens roll 

i de erfarenheter barnen får av matematikundervisning.  Det betyder att om barnen hamnar i 
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matematiska svårigheter beror det inte på deras bristande intelligens. Frågan då blir hur lärare 

kan utveckla barns förmåga att tänka logiskt istället för att blockera barnens tankar.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) understryker att matematik i förskoleklassen 

måste ha samma fria och lekfulla karaktär som i förskolan, dvs. utgå från barnens värld och 

inte från skolans matematiska traditioner med tyngdpunkten på allvaret. Det är inte alltid 

fråga om barnets mognad för att han/hon kan utveckla färdigheter inom svåra matematiska 

områden. Det handlar i första hand om en medveten insats från pedagoger för att barnet ska 

lyckas med uppgiften. 

Slutligen, genomgången av de vetenskapliga studierna visar att lärarens roll är avgörande för 

barns lärande i matematik. 

 

1.2.2 Matematik för barn i de yngre åldrarna i praktiken  
 

Att driva matematikverksamhet i verkligheten kan vara mer konkret och komplicerad än att 

utforma teorier om undervisning. Lärarnas praktiska kunskaper om undervisning är dåligt 

utnyttjade (Arfwedson och Arfwedson, 2002). Därmed presenteras här en kort översikt av 

praktiserande lärares matematiska praktik. 

 

Matematikundervisning med användning av läromedel som hjälpmedel betecknas som 

traditionell. Ahlberg kallar detta sätt att lära sig matematik som ”skolförberedande 

undervisningssituationer” (Nationellt centrum för matematikutbildning [NCM], 2000). Dessa 

lärare arbetar med matematik på ett formellt sätt, dvs. med böcker som är utformade för barn i 

förskoleklasser. Ljungblad (2001) påstår att många lärare känner sig bundna av läroböckerna. 

Hon önskar att det hade funnits en annan modell av läromedlens användning i 

undervisningen. Den skulle ha bestått av grundläggande böcker för varje skolår och mängder 

av fördjupningsböcker för olika områden i matematik. Läromedlen utifrån olika 

inlärningsstilar skulle bidra till individanpassad undervisning efter allas olika behov.  

 

Ljungblad (2001) varnar för att inte börja med formell matematisk undervisning för tidigt. 

Svensk skolmatematik har haft för vana att göra det. Författaren föreslår att ställa barn vid 

upprepade tillfällen inför matematiska problem, presenterade i leksituationer. Temaarbete och 

att fånga matematiken i vardagen är andra tillvägagångssätt för att organisera 

matematikverksamhet i förskola/förskoleklass (NCM, 2000).   

 

Variationer i undervisningsmetoder har funnits tidigare i skolan. Nu när dessa traditioner fick 

stöd av vetenskapliga teorier om människans natur och hennes specifika sätt att lära, har de 

vuxit fram i opposition mot den traditionella undervisningen (Arfwedson & Arfwedson, 

2002). Rundgren (2008) berättar om sitt och några andra kollegors sätt att undervisa i 

matematik. Lekens betydelse i barns inlärning förstod hon när barnen fick lösa samma uppgift 

genom leken och i läromedel. Lekmatematiken fungerade bra för att stärka barnens 

kunskaper. Men man måste ändå konstatera att lekmatematiken ska användas på ett korrekt 

sätt. Det handlar hela tiden om ett centralt problem: mötet mellan de olika 

undervisningsmetoderna.  Att läromedel är viktiga men de ska inte styra planeringen och ”att 

inte leka bort matematiken”(Rundgren, 2008, s 7) är två författarens viktigaste slutsatser.  

Några lärare, som arbetar varierande med samtal, spel, lekar, laborativt material osv., 

kritiserar individualisering som betyder att arbeta i egen takt. I leken blir inte barnen 

utelämnade. Vid vuxnas närvaro tränas barns kommunikations förmåga, snabbhet att uppfatta 

sifferkombinationer, förståelse av matematiska begrepp och liknande. Också anpassning av 

lekar och spel till rätt nivå ingår som ett moment i lärares strategier. 
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Olsson och Forsbäck (2008) illustrerar att inlärning i matematik går från konkret nivå till 

abstrakt nivå, från egna erfarenheter till matematiska begrepp och slutligen till symboler. 

Barns inställning till matematik beror på den matematik han/hon möter. Förståelse är grunden 

till att lärande blir roligt och meningsfullt. Författarna råder att välja lekar som inte är alltför 

långdragna för att ge barnen möjlighet att ”under trevliga former tänka, planera och välja 

strategier” (Olsson & Forsbäck, 2008, s.30). Enligt Wallin (2003), måste lärandet vara 

lustfyllt. Om barnen känner att leken är tråkig blir den inte lärorik. Kaye (1994) är av samma 

åsikt, och tillägger att man inte ska pressa barnet till ett rätt svar i leken.  

Avslutningsvis konstaterar Arfwedson och Arfwedson (2002), att val av 

undervisningsmetoder beror på barngruppen, olika undervisningssituationer, kulturella 

förhållanden osv. 

 

1.2.3 Rörelselekar och matematik 

  
Detta kapitel redogör tidigare forskning om koppling mellan rörelse, lek och barns inlärning.  

 

 Vad är rörelselek?  

 

Det finns ingen officiell definition av rörelselek.  När begreppet används i dagligt tal och i 

böcker med tema ”barn och rörelse” tolkas den som vuxenstyrd kollektiv fysisk aktivitet med 

syfte att utveckla barns motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Rörelselekar 

kan utföras inom- och utomhus, men vanligtvis, genomförs de i en idrottshall. I detta 

examensarbete används denna tolkning av begreppet.   

 

 Rörelse och inlärningsstilar  

 

Målet med all pedagogisk verksamhet är att åstadkomma lärande. Lärarens professionella 

kompetens, där ingår didaktiskt kunnande, ger bättre undervisning och med det påverkar 

barns inlärning positivt. Därmed blir svaren på frågan om hur barn lär sig viktiga för att 

utforma undervisning så att inlärningen stimuleras (Arfwedson & Arfwedson, 2002).  

Boström (2001) presenterar fyra inlärningsstilar som är resultat av forskning kring inlärning. 

Det finns taktila, kinestetiska, auditiva och visuella inlärare.  Kinestetiska och taktila elever, 

enligt författaren, lär sig genom kroppsliga rörelser och visuella elevers inlärning stimuleras 

genom att se och observera. Kunskap om lärstilar är nödvändig för lärare eftersom i varje 

barngrupp finns det representanter för olika inlärningssätt. Utöver det måste lärare som 

arbetar med de yngre barnen känna till att hos spädbarn dominerar kinestetisk och taktil 

inlärning. Även förskolebarn använder de kanalen för att skapa kunskap till skillnad mot de 

äldre elever som lär sig visuellt och auditivt. Lärarens flexibla arbetssätt ger möjlighet att 

skapa en skola för alla på allas villkor, anser författaren.  

Fånga matematiken överallt och variera undervisning för att barn har olika inlärningsstilar är 

även Ljungblads råd (2001) till alla lärare. Ett av tillvägagångssätten är att arbeta med alla 

sinnen: röra, höra, lyfta, krypa, bygga för att uppleva matematiken runt omkring sig. Då 

undviker pedagoger att barnen sitter och arbetar mekaniskt med läromedel. Istället för formell 

matematisk träning upptäcker barnen matematiken i lek. 

  

 Lekens betydelse för barns utveckling 

 

Piaget och Vygotskij, faddrar till kognitiva forskningen, påstod att barn skaffar sig 

erfarenheter genom sina fysiska aktiviteter. Enligt Piaget förknippas barns tänkande med 
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kroppsrörelser. Därför borde man stimulera barns intellektuella utveckling genom kropps och 

sinneslekar. Trots att kognitiva forskningen fick kritik av dem som inte trodde att alla barns 

inlärning förbättrades av dessa metoder, blev den forskningsinriktningen dominerande 

(Arfwedson & Arfwedson, 2002). 

 

Piagets stadieteori innebär att rätt sorts övning i rätt ålder leder till intelligensutveckling 

(Egidius, 2005). Barn före 6-7 årsåldern befinner sig i ett utvecklingsstadium där barnens 

rörelsemönster och sinnesintryck formar deras uppfattning av sin omvärld. Det betyder att 

rörelse påverkar barns tankemässiga utveckling. Perceptionsförmågan, som betyder att med 

sinnenas hjälp uppfatta, upptäcka, urskilja och identifiera, tränas och utvecklas i lekar och 

dagliga verksamheter (Granberg, 1994). Kan fantasi som leken kräver och logisk strukturerad 

planering i matematik höra ihop? I leken undersöker barnen omvärlden med fantasins hjälp 

och verkligheten blir begriplig. 

  

Arfwedson och Arfwedson (2002) redogör att aktivitetsmetoder (där ingick rollspel och 

problemdramatiseringar) som utvecklades av Dewey i hans pedagogiska program och 

användes i amerikanska skolor, kunde åstadkomma kaos i klassrummet. Lärare hade lättare att 

hålla kontroll i gruppen med traditionell undervisning och läroboken som hjälpmedel. Dessa 

svårigheter visade vikten av lärarnas yrkeskompetens och ledde till anvisningar om lärarnas 

attityder i samband med undervisningssätt. Vissa aktivitetsentusiaster drev betydelse av detta 

arbetssätt till sådan ytterlighet som att det vore den enda inlärningsmetod. Forskarna påpekar 

att lärare i Sverige aldrig hamnade i de fallgrupparna och varierar undervisning med olika 

strategier.  

Hemberg, Johansson och Lindgren (NCM, 2006) beskriver hur de arbetar med matematik 

under gymnastikpass. Motoriska aktiviteter kopplas till användning av matematik när barnen 

får lösa olika uppgifter.  Barnen uppmuntras att beskriva sina lösningar, uppmanas hitta nya 

metoder och utvärdera kamraternas svar. Att ger barnen tillfälle för reflektion om matematik 

och att dokumentera inlärningssituationer är viktiga moment i allt matematikarbete med barn 

inklusive mattegympan.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är dels att utveckla ett arbetsmaterial Mattegymnastik och 

utifrån detta arbetsmaterial även att besvara följande frågeställningar:  

1) Hur arbetar pedagogerna i förskola/ förskoleklass för att främja barns matematiska 

utveckling? 

2) Vilken inställning har pedagogerna till att använda rörelselekar för barns matematiska 

inlärning?  

 

2 METOD 

2.1 Urval 

 

Mattegymnastik är inriktad på barn mellan fem och sju år. Därför kändes valet av 

förskoleklass som studiens urvalsgrupp ganska logiskt. Elevernas ålder i förskoleklasser på 

vårterminen då undersökningen genomfördes är mellan sex och sju år. För att inkludera 

femåringar tillfrågades även pedagoger som arbetar med barn i den åldern i förskolor att testa 

lekarna.  
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Det togs hänsyn till två viktiga aspekter vid valet av de platser där arbetsmaterialet skulle 

prövas. En av dem är etisk princip om oberoende förhållande mellan forskare och deltagare 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav var inte min lokala lärarutbildare med i 

undersökningen. Förskoleklasser och förskolor i en medelstor kommun valdes slumpmässigt 

eftersom, enligt Dahmström (2005), är detta att föredra framför icke-slumpmässiga urval för 

att få ett säkrare resultat. I undersökningen deltog bara pedagoger som tog ansvar för 

verksamheten och dess planering. Vikarier och fritidspedagoger som i de vanliga fallen inte är 

med i planeringen av matematikundervisning ingick inte i undersökningen för att inte påverka 

studiens reliabilitet negativt. Sammanlagt tillfrågades 26 pedagoger.  

2.1.1 Avgränsningar 

 

En del av urvalsgruppen som innehöll förskollärare i förskolor uteblev. De kontaktade lärarna 

kunde inte av olika praktiska orsaken pröva arbetsmaterialet i sin verksamhet. Bland de 

motiven var just då bristande tillgång till ytor för att testa lekarna inomhus, och utomhus var 

det för mycket snö eller för blött.  Eftersom inom studien inte fanns tidsutrymme att vänta och 

de skälen kändes typiska för de flesta s.k. femårsgrupper blev den avgränsningen nödvändig. 

Detta innebar att arbetsmaterialet inte testades på femåringar och i det slutgiltiga resultatet 

ingår inte svar från lärare som arbetar med barn i den åldern.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Valet av metod styrs av studiens syfte, insamlade datas tillförlighet och praktisk synvinkel 

(Andersson, 1994). I undersökningens syfte ligger intresse att generalisera resultat om 

lärarnas matematiska verksamhet och att dra slutsatser om användning av rörelselekar ur 

pedagogernas perspektiv. Om generaliseringar av resultat eller slutsatser om samband mellan 

fenomen (här samband mellan lärarens roll och barns inlärning) ligger till grund för studiers 

slutsats rekommenderar Lantz (2007) att använda frågeformulär eller enkäter. Bjereld, 

Demker och Hinnfors (2009) är av samma åsikt och påstår att ur denna synvinkel känns 

kvantitativa metoder lämpligare, men valet skall avgöras av forskarens ”överväganden kring 

hur metoden kommer att inverka på resultaten” (Bjereld et al., 2009, s.120). Även praktiskt 

övervägande styrde valet av enkät som metod. Eftersom pedagoger fick fem veckor på sig att 

testa arbetsmaterialet och undersökningsgruppens storlek var omfattande skulle intervjuer bli 

tidskrävande. Enkäter skulle ge ett tillräckligt, i ramen för denna studie, stort stickprov och på 

så sätt var mer praktiska. 

 

För att göra kvalitativa inslag i undersökningen användes kombination av öppna och slutna 

frågor i enkäten. Öppna frågor, hävdar Dahmström (2005), förstärker positiva/negativa svar 

när man mäter inställning till ett objekt (rörelselekar i detta fall) och höjer validiteten. Den 

utformningen av enkäten övervägdes, trots risken att inte bli besvarad, eftersom svar på öppna 

frågor krävde mera av pedagogernas tid och intresse.  

 

Utvärdering av läromedlet skedde genom att en enkät och ett häfte med lekar delades ut till 

var och en förskollärare i förskola/förskoleklass som tackat ja till studien. Jag valde att inte 

närvara vid testtillfällena för att undvika subjektivitet i undersökningen och för att testa 

arbetsmaterialets användarvänlighet.   

 

Eftersom kvantitativa metoder, enligt Arfwedson och Ödman (1998), räknas som otillräckliga 

när det gäller forskning om didaktiska frågor planerades två intervjuer med förskollärare att 
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genomföras. Intervjuer skulle då utformas på samma sätt som enkätfrågor för att kunna 

jämföra resultat av de två undersökningsmetoderna. Men s.k. trianguleringen, som enligt 

Trost (2005) innebär kombination av både kvalitativa och kvantitativa mätmetoder för ett 

säkrare undersökningsresultat, uteblev på grund av bortfallet.  

 

I detta examensarbete ligger fokus på lärarnas arbetssätt och användning av arbetsmaterialet. 

Därför undersöktes det inte vilken inställning barn har till rörelselekarna. Om det perspektivet 

istället hade varit av intresse skulle barnsobservationer eller barnintervjuer ha varit 

komplement till lärarnas enkätundersökning.  

2.3 Procedur 

 

Idén till användning av rörelselekar i barns matematiska inlärning kom under verksamhets 

förlagda utbildning. Redan då gjordes matematiska inslag i några av lekar som barnen hade 

under sin idrottslektion. I samtalet efteråt tyckte barnen att det var ett spännande och roligt 

sätt att lära sig matematik. Beslutet att utveckla ett arbetsmaterial där matematik skulle finnas 

i rörelselekar ledde till sökande efter relevant litteratur, dvs. böcker med lekar och aktiviteter 

för barn. Utgångspunkten till valet av lekar var målen i matematik för förskolan samt 

variation av matematikområden som barnen skulle möta i lekaktiviteter. Det resulterade 18 

lekar. 

 

För att få dokumentera de matematiklekarna under testtillfällen i en förskoleklass utformades 

ett informationsbrev (bilaga 1). Det delades ut till föräldrarna i den berörda förskoleklassen 

för att ge dem tillfälle att meddela om deras barn skulle delta eller avstå. Ur brevet framgick 

vad testen handlar om och att dokumentationen skulle behandlas konfidentiellt. Föräldrar till 

ett av de elva barnen gav inte sitt godkännande att ta bilder på deras barn. Detta har 

respekterats. Barnen, vid ett tidigare besök och i samband med testen, upplystes att deras 

deltagande var frivilligt.  

 

Första utkastet av enkäten mejlades till min lokala lärarutbildare för respons. Tanken med det 

var att testa frågeformuläret för att få kännedom hur det fungerade. Läraren ansåg att det 

saknades slutna frågor och att de öppna frågorna var för omfattande. Av handledaren kom tips 

på hur frågornas relevans i förhållande till syftet skulle anpassas. Slutgiltiga enkäten (bilaga 

2) innehåller både öppna och slutna frågor. För att utvalda personer skulle kunna ta ställning 

till medverkande medföljde ett introduktionsbrev (bilaga 3) med information om 

undersökningens syfte, studiens etiska regler och utlämnarens uppgifter för eventuella frågor.  

 

Information om förskol- och förskoleklassverksamhet söktes på kommunens hemsida. För att 

dela ut kompendium med arbetsmaterial och enkäter gjordes besök till några förskoleklasser. 

Den första kontakten med tilltänkta undersökningspersonerna kan ha avgörande betydelse för 

att minska eventuellt bortfall belyser Andersson (1994). När man själv på plats presenterade 

sitt arbetsmaterial fick man möjlighet till att inspirera lärare att testa lekarna i deras 

verksamhet. Övriga lärare kontaktades per telefon för att bekräfta deltagandet. Då 

informerades de om vad undersökningen handlade om, varför just den personen valdes ut att 

delta och om studiens forskningsetiska krav. Därefter skickades en försändelse till var och en 

av deltagarna som innehöll ett häfte ”Mattegymnastik”, en enkät och ett följebrev.  Alla 

medverkande personer fick information om hur enkäten skulle besvaras. Pedagogerna hade 

fem veckor på sig att testa lekarna och att fylla i enkäten innan de skulle skicka svaren i ett 

bifogat kuvert.  
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2.4 Analysmetoder 

 

Hur insamlade data utnyttjas och tolkas beror på om studien är kvalitativ eller kvantitativ 

(Lanz, 2007). Trost (2005) ställer sig kritisk till denna förenklade definition och anser att i 

praktiken brukar studier inom beteende och samhällsvetenskap bestå av en blandning av de 

två formerna. Istället skiljer han ur tre steg i sådana studier där datainsamlingen är det första 

steget. Analys av data och tolkning av bearbetningen blir det andra respektive det tredje 

stegen. Den metod som används vid varje steg inte förbestämmer metoden i nästa steg. Det 

betyder att kvantitativ datainsamling här kan t.ex. bearbetas kvantitativt och tolkas kvalitativt. 

 

Enkätanalysen av frågor kring den första frågeställningen utfördes med ett statistiskt 

tillvägagångssätt. Slutna svarsalternativ i enkäter kan lätt databearbetas till skillnad mot öppna 

svar. Men även öppna svar ”kan brytas ner i olika kategorier och kvantifieras”(Andersson, 

1994, s.198). Gör man noggrann kodning av materialet blir analysen kvantitativ. Eftersom 

analysen inte gick ut på hur exakt enheterna fördelar sig på olika kategorier utan för att 

upptäcka variationer av åsikter blev inte kodningen onödigt detaljerad. Här föredras kvalitativ 

analys baserad på kvantitativt resultat. I resultatrapporten finns det citaten för att göra 

redovisningen mera tydlig. Då kan läsaren själv avgöra hur vanliga eller ovanliga svar som 

bekräftas av just detta citat.     

Enkätsvaren angående lärarnas inställning till rörelselekar i Mattegymnastik analyserades med 

metoden som har likheter med s.k. ”critical incident-metoden” (Andersson, 1994, s.123). Svar 

på öppna frågor består av flera egenskaper, eller enheter. Metoden innebär att klassificera 

varje enhet i kategorier. Medan man läste det insamlade materialet sorterades lärarnas 

förklaringar i grupper som handlade om positiva/negativa sidor av rörelselekarnas användning 

för barns matematiska inlärning. Sedan grupperades dessa kategorier i två huvudområden.  

 

3 RESULTAT 
 

Resultaten presenteras i tre avsnitt. Eftersom en stor del av tiden för examensarbetet har 

bestått av att utveckla arbetsmaterial Mattegymnastik framställs häftet med lekar som ett av 

resultaten och beskrivs i det första avsnittet.  I de andra två avsnitten redogörs svar på studiens 

frågeställningar.  

3.1 Mattegymnastik 

 

Mattegymnastik är ett häfte med 18 lärarhandledningar (bilaga 4). I varje lärarhandledning 

finns det beskrivning av utrustning för leken och utförande, tips vid genomförande och lekens 

matematiska innehåll. Lekarna kan genomföras utomhus trots att beskrivningarna har 

anpassats för användning i sporthall eller andra inomhusutrymmen med fria ytor. Egna 

fotografier och ritningar samt clip art följer lekbeskrivningarna. Källor till mina idéer framgår 

ur texten. De första sidorna av arbetsmaterialet innehåller produktens syfte och förslag till 

arbetssätt.  

 

I lekarna finns det flera matematiska aktiviteter. Det kan vara räkning, mätning, sortering, 

rumsuppfattning osv. Utöver det berör varje lek ett specifikt område i matematik som 

redogörs i tabellen nedan: 
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Tabell 1. Lekarnas matematiska inriktningar 

 

 

3.2 Hur arbetar pedagogerna i förskola/ förskoleklass för att främja barns 

matematiska utveckling? 

 

Undersökningen visar att deltagande lärare har arbetat inom barnomsorgen längre än 20 år 

och att hälften av lärarna är utbildade inom matematik för de yngre åldrarna. Samtliga 

förskollärare utom en bedriver planerad matematisk verksamhet i förskoleklasser.  Efter 

sammanställningen av enkäter fördelar sig svaren från de 12 lärarna om deras sätt att 

synliggöra matematik för barnen enligt nedanstående:   
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Figur 1. Fördelning mellan olika sätt att arbeta med matematik. 
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Diagrammet visar att lärarna erbjuder en varierad verksamhet för att bidra till barns 

matematiska lärande. Praktisk matematik både inne och ute samt matematikinriktade samtal i 

vardagen används i större utsträckning. Två av lärarna har valt att inte ha något läromedel i 

sin verksamhet, utan använder eget material. Bland de andra metoder som lärarna uppger är 

fingerramsor, sånger, dataspel, mattelekar, mattesagor mm. 

 

En annan fråga i sammanhanget är vad lärare gör för att matematik blir ett spännande och 

roligt ämne för barnen. Figur 2 belyser att matematiklekar och praktiska matematiska 

uppgifter uppfattas av barnen som roliga inlärningssituationer. En tredje del av lärarna anser 

att lärarens egen positiva inställning till matematik påverkar barnens syn på ämnet. ”Det du 

som pedagog tycker är roligt blir ofta bra och roligt för barnen” skriver en av lärarna. Dem 

övriga omtyckta av barnen inlärningssätt tillhör aktiviteter med kroppen i centrum, bild-färg-

form övningar, spel.  

Hur arbetar lärare för att göra matematikundervisning 

roligare?

lärarens 

positiva 

inställning

30%

praktisk 

matematik 

26%

övriga

9%
mattelekar

35%

mattelekar

praktisk matematik 

lärarens positiva

inställning

övriga

 
Figur 2. Metoder som bidrar till en positiv syn på matematik hos barnen. 

 

3.3 Vilken inställning har pedagogerna till att använda rörelselekar för barns 

matematiska inlärning? 

 

Enkätundersökningen visar att 8 av 12 lärare har tidigare använt rörelselekar i sin 

matematiska verksamhet med barn. Samtliga pedagoger angav att de skulle kunna tänka sig 

att använda Mattegymnastik. Enligt lärarna, tyckte alla barn att lekarna var roliga. Under 

testtillfällen upplevdes lekar som lagom svåra av elva barngrupper och som lätta av en 

barngrupp. En av lärarna valde bort vissa av lekarna ur häftet eftersom hon ansåg att de var 

för svåra för sexåringar. Samma lärare underströk dock att alla lekarna kunde göras om för att 

åldersanpassas. Hur lärarna ställer sig till rörelselekar ur positiv/negativ synvinkel presenteras 

i Tabell 2.  
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Tabell 2. Lärarnas åsikter om rörelselekarnas användning i matematisk verksamhet. 

                Beteckning NX betyder enkätnummrering.  

 

Beskrivningskategori Fokus på  Citat 

Påverkan på barnen Lekfullinlärning Att man lär sig omedvetet matematik 

(N1) 

Genom leken ställs inte krav (N5) 

Att det är roligt och inte uppfattas som 

arbete med matematik (N7) 

Aktivt lärande Att använda kroppen främjar inlärning 

(N4) 

Många sinnen aktiveras (N8) 

Lära med kroppen är alltid positivt (N10) 

Att barnen tänker ut egna lösningar (N4) 

Föreställningar om 

matematik 

Barn får positiv inställning till ämnet 

(N11) 

Barn får en avspänd och positiv 

inställning till matematik (N3) 

Lekarnas 

användarvänlighet 

Krav på 

utrustning/förberedelse 

Rockringar är användbara i gympasalen 

(N2) 

Vi har inte tid att ställa i ordning (N4) 

Begränsad lämplighet 

 

Alla kan inte vara med eller annat 

handikapp (N2) 

Kan bli rörigt och okoncentrerat (N9) 

Det finns barn som vill ha lugn och ro vid 

inlärning (N7) 

Om det är för svårt ger barnen upp (N5) 

Praktiska begränsningar 

 

Man måste vara fler än 1 personal annars 

halva gruppen (N2) 

Lite rörigt i för stor grupp (N6) 

 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

En av studiens frågeställningar är att ta reda på hur lärare arbetar med matematik. Resultatet 

visar att det bedrivs systematisk matematisk verksamhet oberoende om lärare har utbildning i 

ämnet eller inte.  Trots att många deltagare betonat att pedagogernas eget intresse för 

matematik spelar roll i undervisningen, finns det många lärare som arbetar kreativt med 

ämnet. I arbetet med barn tillämpar de olika metoder och strategier som baserar sig på tanke 

att göra det så spännande och roligt för att utöka alla barns möjlighet till kunskapsskapande i 

matematik. I de dagliga rutinerna i förskoleklasser, utomhus eller med hjälp av läromedel lär 

sig sexåringarna matematik. Alla lärare i studien anser att en varierad matematisk verksamhet 

lägger grunden till att barns kunskaper i ämnet kommer att växa.  

Det finns alltid risk att inte få svar på det man vill veta som upptäckts när man ska bearbeta 

resultaten (Dahmström, 2005). Utöver lärarnas arbetssätt skulle deras svar på frågan om vad 

de vill åstadkomma med de metoderna i sin matematikundervisning varit av intresse. 
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Sammanfattningsvis framträder följande svar på den första undersökningsfrågan: 

 det bedrivs planerad matematisk verksamhet i förskoleklasser 

 lärare använder varierande metoder för att öka barns matematikkunskaper  
 

 Ett annat undersökningsresultat visar hur lärare ställer sig till användning av rörelselekar med 

matematiskt innehåll. Det att rörelselekar främjar inlärning och barns positiva inställning till 

matematik tillhör lärarnas viktiga argument för denna metod. De testade lekarna ur 

Mattegymnastik fungerar bra, enligt lärarna. Många pedagoger påstår att barnen under 

provtillfällena inte uppfattade att de arbetade med matematik. De flesta lärare finner inga 

negativa sidor i användandet av rörelselekar för barns matematiska inlärning. Några lärare 

påpekar att det kan bli stökigt och okoncentrerat om barngruppen är för stor. Trots det är alla 

överens om att satsa på sådana lekar i matematisk verksamhet. Enkäter innehåller inte frågor 

om arbetsmaterialets utformning. Om kompendiets utformning har varit svårhanterlig hade 

det påverkat pedagogernas positiva inställning till att pröva lekarna och använda de i 

matematiskt sammanhang. Även intervjuerna skulle ge en mera detaljerad beskrivning av 

lärarnas åsikter.  

Svar på den andra undersökningsfrågan kan sammanfattas i följande: 

 rörelselekar främjar barns positiva inställning till matematik 

 lärarna vill satsa på sådana lekar i matematisk verksamhet med förskolebarn  

4.2 Teoretisk tolkning 

 

Barns vägar in i matematikens värd är olika. Att genomföra förskolans mål vad gäller barns 

matematiska utveckling och se glädjen när barnen leker sig in i matematik betyder att göra ett 

bra pedagogiskt arbete. Det som träder fram i resultatet är att det bedrivs planerad matematisk 

verksamhet i förskoleklasser. Denna slutsats kan inte generaliseras som att matematik ständigt 

finns i det dagliga omsorgsarbete och genomsyrar hela verksamheten i förskola/förskoleklass. 

Studiens urval är för litet för att dra sådana slutsatser, och svar från pedagoger i förskolor 

skulle ha kunnat påverka resultatet annorlunda.  

 

Det visade sig att i undersökningen deltog endast lärare med lång arbetslivserfarenhet i 

barnomsorgen. Därför kunde inte Perssons (2009) slutsats, om hur nyexaminerade lärare 

förverkligar sina idéer om arbete med matematik i praktiken, ifrågasättas. Däremot forskarens 

övertygelse om att lärarens engagemang och kunskap påverkar barns intresse för matematik 

blev bekräftad av en tredje del av de medverkande lärarna. Så är det naturligtvis, men utöver 

lärares egen inställning till ämnet har deras sätt att driva matematisk verksamhet i praktiken 

avgörande betydelse för barns lärande (Doverborg och Pramling Samuelsson, 1999). 

Arfwedson och Arfwedson (2002) påstår att alla metoder har sina svagheter och att val av en 

av dem kommer leda till enformigt arbete. Nutida lärare verkar medvetna om att ingen av 

metoderna är tillräcklig. Därför ger lärare barnen möjlighet att möta matematik i olika 

situationer. Inte något av sätten att upptäcka matematik som t.ex. utematematik eller lekar, 

praktisk vardagsmatematik eller användning av läromedel dominerar över de alla andra utan 

är ett komplement till varandra. 

 

Här känns det nödvändigt att lägga uppmärksamhet på två av lärarnas sätt att arbeta med 

matematik i förskoleklasser.  Matematikundervisning med användning av läromedel är ett av 

dem. Ljungblad (2001) har funnit att många lärare känner sig bundna av detta formella sätt att 

organisera matematisk verksamhet. Sex av tolv lärare i studien har en eller flera läroböcker i 

sin matematiska praktik. Den andra hälften föredrar eget gjort material. Även här är långt till 
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en generaliserbar slutsats om att undervisning i förskoleklasser tenderar till att ha skolans 

matematiska traditioner.  Men kritisk analys av detta resultat väcker tankar om vikten av 

lärarens val mellan de lekfulla och de formella tillvägagångssätten.  

 

Lekmatematiken är en annan lärarskapad aktivitet som här vill lyftas fram. Kaye (1994), 

Rundgren (2008) och Wallin (2003) argumenterar för lekens roll i barns matematiska 

inlärning.  Lekens sociala karaktär, som innebär att alla barn kan vara delaktiga utan krav på 

att prestera, gynnar utveckling av barns positiva inställning till matematik. Matematik är även 

ett språk för att beskriva former och egenskaper. Genom leken förbättras barns ordförråd som 

är viktigt för begreppsbildningen.  Forskningens slutsats om lekens betydelse för lärande 

bekräftas i praktiken. Matematiklekar är en av deltagande lärarnas strategier för att barnen 

skall tycka att matematik är roligt. 

 

Ovan beskrivna resonemang kring matematisk verksamhet för de äldre förskolebarnen väcker 

funderingar om pedagogernas matematiska medvetenhet. Ljungblads (2001) personliga 

definition av matematisk medvetenhet innebär ett aktivt val av vägar i sin tankeprocess där 

man analyserar olika tekniker för att uppnå resultat.  Det att lärarna synliggör matematiken i 

olika situationer på ett strukturerat sätt med reflektion över de val de gör, stöds av denna 

studie. Enkätsvaren bekräftar att barns nyfikenhet och intresse för matematik är avgörande för 

pedagogernas val. Lärarna är aktiva initiativtagare till flera andra möjligheter som stödjer de 

yngre barns matematikutveckling. Fingerramsor, sånger, egna gjorda material, mattegåtor, 

parövningar är några exempel på underhållande situationer där barnen lär sig matematik utan 

att vara medvetna om det. Dessa argument konstaterar att de lärare som aktivt arbetar med 

matematik inte nöjer sig med osystematiska samtal med barn om matematik eller några 

lektillfällen. De arbetar med matematik på ett medvetet sätt, baserad på insikt om vad de vill 

åstadkomma med de olika metoderna. Detta är en av studiens viktigaste slutsatser.  

 

En av anledningar till pedagogernas varierande arbetssätt är att det inte finns enkla vägar som 

passar alla barn. Med förståelse för varje individs speciella utvecklingssätt av sina förmågor 

försöker pedagoger pröva nya vägar. Rörelselekar kan vara en av dem. Lärarnas övertygelse 

om att kroppsliga rörelser främjar inlärning stöds av Piagets teori (Egidius, 2005).    

Den går ut på att små barn använder hela sin kropp för att skaffa kunskap om sin omvärld. 

Deras inlärningsprocess börjar med att först göra och genom det uppleva, dvs. från konkret till 

abstrakt. Flera lärare använder rörelselekar som tillfällen för barn att skaffa erfarenhet i 

realistiska situationer. I leken lär barn sig att använda matematiska begrepp och beskriva hur 

de tänker. 

 

De övergripande frågor som stått i fokus vid mitt examensarbete är vilka möjligheter och 

hinder som finns när rörelselekar används i arbete med matematik. Enkätundersökningen 

bekräftar de positiva effekter rörelselekar har på barns matematiska inlärning som Rundgren 

(2008) har funnit. Författaren anser att i lekar slappnar barnet av och koncentrerar sig 

samtidigt. Kunskapsskapande sker med alla sinnen och genom att en viss fakta repeteras. 

Rundgrens och lärarens erfarenheter visar att barn villigare leker och lär sig mer i lekar som 

snarare är lätta än för svåra.  

 

Men Mattegymnastik har sina begränsningar. Kaye (1994) betonar att endast med lekar kan 

man inte uppnå kompletta kunskaper i matematik eftersom vissa områden i ämnet presenteras 

ytligt eller inte ingår alls. Författaren varnar lärare för att matematiklekar kan uppfattas av 

barnen som krävande och ångestskapande. Enkätundersökningen bekräftar inte att inslag av 

tävling i lekarna tvingade barnen att avstå från leken. Däremot reagerade några lärare på att 
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vissa barn hade svårt att koncentrera sig på uppgifter i lekarna. Kritiken är inte obetydelselös. 

Tidigare har redovisats individens olika inlärningsstilar. Enligt Boström (2001) är hörsel den 

auditive elevens inlärningskanal.  Den höga volymen under rörelselekar kan minska inlärning 

hos de barn som lär sig auditivt. Medverkande lärare är av samma åsikt och skriver att det 

finns barn som vill ha lugn och ro vid inlärning. Svårigheter med barns matematikinlärning 

via rörelse behöver inte uppstå om lärare är uppmärksam på vad man vill uppnå och väljer det 

som passar bäst för barngruppen.  

 

Studien ger inte svar på om lärare reflekterar över lärande i förhållande till rörelselekar. Det 

vore naivt att förvänta sig snabba förbättringar i barns lärande i matematik via rörelselekar. 

Men ändå är studiens resultat viktigt. Den synliggör rörelselekar som en aktivitet i 

förskola/förskoleklass för att lära barn matematik. Om lärare som prövade arbetsmaterialet 

blev inspirerade av nya tips kan det leda till att de utvecklar eget arbetssätt som bidrar till 

bättre prestationer i matematik hos barn.  

4.3 Tillförlitlighet 

 

Med validitet menar man att undersökningsfrågor mäter det de är avsedda att mäta (Trost, 

2005). Enkäten testades av en förskollärare för bedömning av frågorna. Den första 

frågeställningen går ut på att få insikt om lärares sätt att arbeta med matematik i 

förskola/förskoleklass. Redskap, visioner och målsättning är grundpelare i varje verksamhet 

inklusive undervisning. För att få en fungerande matematisk verksamhet behövs det 

arbetsmaterial/läromedel och metoder som läraren tror på. Svarsalternativ i enkäten handlar 

om just de frågorna. En annan aktör i undervisningen, som man inte ska glömma om, är 

barnet. Hur läraren har lyckats med undervisningen påvisar barns intresse för ämnet. Därför 

kännedom om lärares ansträngningar att barnen ska tycka om matematik kändes viktiga i det 

sammanhanget. Med tanke på det innehåller enkäten frågor om vad barnen tyckte om lekarna 

och deras reaktion på lekarnas svårighetsgrad.  

 

I den andra frågeställningen ligger intresse på lärares inställning till tillämpning av 

rörelselekar i matematisk verksamhet. Även här berör enkätfrågorna både lärarens och barnets 

perspektiv. Studiens resultat gick ut på att bedöma om arbetsmaterialet gick att använda. 

 

Kraven om validitet påverkade valet av metod. På senaste tiden har frågan om studies 

kvalitativ eller kvantitativ karaktär blivit mindre viktig (Bjereld et al., 2009). Därför används 

här variation av de metoderna under datainsamlingen, analysen och tolkning av resultat.     

Reliabiliteten som innebär hur man ta reda på det som skulle undersökas. Bjereld et al. (2009) 

skriver om olika sätt att mäta undersökningarnas reliabilitet där intersubjektivitet är ett av 

dem. Där ingår att annan forskare upprepar delar av undersökningen för att jämföra resultaten. 

Eftersom detta inte är möjligt i ramar för examensarbetet lades istället vikten på att beskriva 

undersökningsproceduren, analysen och tolkningen noggrant. Allt detta för att läsaren själv 

kritiskt kunde granska val av undersökningsmetoder.  

4.4 Slutsatser 

 

Syftet med examensarbetet är dels att utveckla ett arbetsmaterial Mattegymnastik och utifrån 

detta arbetsmaterial även att besvara följande frågeställningar:  

1) Hur arbetar pedagogerna i förskola/ förskoleklass för att främja barns matematiska 

utveckling? 
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2) Vilken inställning har pedagogerna till att använda rörelselekar för barns matematiska 

inlärning?  

Alla svar på frågeställningarna som framgår ur analysen av undersökningsmaterialet kan inte 

generaliseras. Trots det är studiens resultat är viktiga. De synliggör både förskollärarnas 

arbete med matematik och rörelselekar som en matematisk aktivitet i förskola/förskoleklass. 

Utifrån denna grund framträder följande slutsatser: 

 de förskollärare som arbetar med matematik gör det på ett medvetet sätt baserat på 

insikt om vad de vill åstadkomma med de olika metoderna  

 matematikinriktade rörelselekar är tillfällen i förskolans vardag som bidrar till barns 

matematikinlärning på ett lekfullt sätt  

4.5 Förslag till fortsatt praktisk tillämpning 

 

Eftersom denna studie koncentrerade sig på lärarnas inställning till arbetsmaterialet, gjordes 

det inga djupare undersökningar om vad barnen tyckte om lekarna. Lärarna upplevde barnens 

reaktioner på lekarna ur Mattegymnastik som positiva. Barnen visade intresse och 

engagemang vid testtillfällena. Det skulle vara intressant att utforska barns inställning till 

rörelselekarna med hjälp av t.ex. barnintervjuer eller observationer.  

Mattegymnastik prövades inte av barn yngre än sex år. Därför sådana tester skulle leda till 

utveckling av materialet då uppgifter i lekarna anpassats efter barns ålder eller nya lekar 

tillkommit.  

Hur rörelseaktiviteter med matematikinslag påverkar barns matematikinlärning är en annan 

tänkvärd frågeställning men då för en längre studie.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Till vårdnadshavare för barn i förskoleklassen  

 

Hej! 

 
Mitt namn är Irina Larsson och jag läser sista terminen på lärarutbildningen med inriktning 

naturvetenskap - teknik - matematik mot förskola. Mitt examensarbete som jag ska skriva 

under våren handlar om matematiska lekar i förskola och förskoleklass. Jag ska utveckla ett 

arbetsmaterial och pröva det i förskoleklassen.  

Jag vill nu fråga er om tillåtelse att dokumentera de matematiska övningarna genom digitala 

bilder. I den skriftliga rapporten kommer inte barnens namn att nämnas. All information 

kommer att bearbetas enligt de etiska regler som vetenskapsrådet utformat.  

Jag kommer endast att använda digitala bilder av de barn som fått tillstånd att medverka från 

sina vårdnadshavare. Därefter kommer allt material att lämnas in till högskolan för arkivering 

och efter ett år kommer det att förstöras. Var vänlig och fyll i nedanstående uppgifter.  

 

Vänlig hälsning och tack på förhand! 

Irina Larsson, tel.xxxxxxx.  

 

Om du vill ha mer information, kontakta handledare för examensarbetet vid högskolan i 

Gävle: Göran Sundberg, tel. xxxxxxxxx 

Tillstånd till observation 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt barn heter: 

 

 

 

 

Vårdnadshavarnas underskrifter 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Enkät 
 

 

Ringa in det svar du väljer eller förklara med egna ord där det behövs 

 

Bakgrund 

Din utbildning: högskola, fortbildningar, påbyggnad osv._____________________________ 

Hur länge har Du jobbat inom barnomsorgen?______________________________________ 

Nuvarande arbetsuppgifter______________________________________________________ 

Har du inriktning matematik mot förskola/skola i din utbildning eller likvärdig 

kompetensutveckling inom matematik?       Ja,      Nej 

 

Ämnet matematik i förskola/förskoleklass 

Finns matematik med i planeringen/schemat i förskolan/förskoleklassen?          Ja         Nej 

Vilket material/läromedel för ämnet matematik använder Du? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vilka metoder använder Du i arbete med matematik i förskola/förskoleklass?   

 Traditionell matematikundervisning med läromedel 

 Utematematik 

 Laborativt material 

 Samtal om matematik i vardagssituationer 

 Dokumentation och reflektion 

 Andra metoder 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad gör du för att barnen skall tycka att matematik är roligt?__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

VÄND 
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Rörelselekar med matematisk inriktning 

Har du tidigare använt rörelselekar i din matematiska verksamhet med barn?  

Ja                 Nej 

Skulle du kunna tänka dig att använda Mattegymnastik i din verksamhet?      

Ja             Nej 

Vilka positiva och negativa sidor kan användandet av rörelselekar ha för barns matematiska 

inlärning? 

Positiva sidor _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Negativa sidor_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hur upplevde barnen lekarnas svårighetsgrad under testtillfällena? 

 Lätta                                       

 Lagom svåra 

 Svåra 

Kommentar______________________________________________________________ 

Vad tyckte barnen om lekarna  

 Tråkigt 

 Mindre roligt 

 Roligt 

Kommentar______________________________________________________________ 

Vilka av lekarna anser Du fungerade bättre än de andra och varför?_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Introduktionsbrev 

 

 

Här är ett informationsbrev inför den enkätundersökning som vi tidigare kommit överens om. 

  

Syftet med enkätundersökningen är att få kunskap om hur pedagoger i förskola/förskoleklass 

arbetar för att främja barns matematiska utveckling. Jag vill också undersöka pedagogernas 

inställning till att använda rörelselekar för barns matematiska inlärning.  

 

För att studien skall ge ett bra underlag för det slutgiltiga resultatet är det viktigt att så många 

som möjligt deltar i undersökningen. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta den när 

du själv önskar.   

 

I den skriftliga rapporten kommer varken pedagogernas eller förskolans/skolans namn att 

anges för att svar inte skall kunna kopplas till enskild individ. Uppgifterna i det insamlade 

materialet får bara användas till denna undersökning och inte till något annat. Efter att 

undersökningen ha avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen 

kommer allt datamaterial att lämnas in till högskolan. Där det arkiveras under ett år och sedan 

förstörs.  

Vänlig hälsning och tack på förhand för er medverkan! 

 

Studerande: 

Irina Larsson  

tel. XXXXXXX 

e-mail: XXXXXXX  

 

Handledare för examensarbetet vid högskolan i Gävle:  

Göran Sundberg  

tel. XXXXXXX  

e-mail: XXXXXX 
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Bilaga 4 

 

 
 
 
 

Mattegymnastik 
 
 
 

för barn 
 
 
 
 

mellan                        och                           år 
 
 
 

Ett arbetsmaterial med lärarhandledningar 
 
 

 
 

 

Irina Larsson 
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Mattegymnastik är ett häfte med lekar och lärarhandledningar som 

förskollärare kan använda för att göra barns inlärning i matematik 

spännande och roligare. Häftet innehåller även olika tips och hänvisningar 

till vilka matematiska områden de lekarna har kopplingen till. Materialet är 

utarbetat för användning i gymnastiksalen men kan användas på platser 

med fria ytor både inom och utomhus. Mattegymnastik är en del av ett 

examensarbete inom lärarutbildningen med inriktning naturvetenskap - 

teknik - matematik mot förskola. Detta arbetsmaterial är ingen komplett 

mattekurs utan det är skrivet till lärare som vill hjälpa barn i åldrarna fem 

till sju år att utveckla sitt matematiska tänkande. Rörelselekar med 

matematisk inriktning bör uppfattas som variationer i den befintliga 

matematiska verksamheten i förskola/förskoleklass.  En del av lekarna i 

Mattegymnastik kommer lärare att känna igen. Vissa av lekarna har jag gjort 

om för att ”matematisera” dem. Källor till mina idéer framgår ur texten.  

Några tips till pedagogen innan leken sätts igång: 

Läs igenom lärarhandledningarna och välj en eller två lekar per tillfälle.  

Det är en fördel om barnen få bekanta sig med de matematiska begrep som 

berörs i leken före lekpasset. Denna symbol i handledningarna 

uppmärksammar lärare på lekens matematiska innehåll som kan lyftas fram 

under lekstunden. Det kan vara matematiska ord för att medvetet träna 

barn på att behärska det formella matematikspråket. 

Där finns förslag på frågor för att diskutera med barn efter leken. 

Lekarna kan vävas in i olika delar av verksamheten: samling, 

rörelse, skogsutflykt osv. eller vara som omväxling mellan 

stillsamma och livliga aktiviteter. Det går att ändra vissa moment 

i genomförandet för att tillämpa lekar till den egna 

undervisningssituationen. 

Matematisk verksamhet för barn mellan 5-7 år kan arrangeras med enkla 

medel som finns till hands. En ”mattelek” behöver inte alltid vara nyttig. En 

stund av lättsam och rolig avkoppling kan vara nyttig nog för barnen under 

dagen.  
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Hoppa ormhage                                                                                                                                        
 

 
 

Beskrivning 
 
Barnen ställer sig i en rad efter varandra framför ormens huvud. Det första 

barnet i raden börjar hoppa på ett ben eller jämfota i en ruta i taget mot 

ormens svans samtidigt som det räknar varje hopp. Sedan ställer sig barnet 

sist i raden och nästa barn fortsätter. För att markera hur länge det ska 

räknas kan ett märke sättas i den rutan.  

Tips vid genomförande  

Svårighetsgraden höjs om uppgiften blir att studsa en boll i rutorna eller att 

hoppa i motsats riktning och räkna baklänges. 

Möte med matematik 

I utvecklingen av barns uppfattning om antal ingår det flera olika moment. 

Den ordning i vilken talen kommer och sammanparning är två av dem. Här 

arbetar barnen med talserien för att behärska räkneordens ordning och med 

sammanparningen mellan objekt (rutorna) och talord i talserien.  

 

Fråga barnen om hur många rutor ormen hade. Diskutera om 

antalet rutor blir detsamma om de börjar hoppa från huvudet 

eller svansen. Testa och räkna!  

 
 

 
 

Olstorpe, K. (red.) (1998). Matte mosaik: [småstegsmetoden]. Steg 1, Lärarbok för 

förskoleklass. (1. uppl.). Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Utrustning 

 
Rita en hage som ser ut 

som en orm 
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Upptäck mönster 

 
Utrustning 

                 
Musik 
 

Beskrivning 
 

Barn rör sig fritt till musik. När musiken stannar visar läraren upp t.ex. två 

fingrar. Då ställer barnen sig två och två. Nästa gång musiken stannat visas 

fyra fingrar och efter tredje stop sex fingrar. Därefter frågar lärare barnen: 

”Vilken kommer här näst?” Om barnen förstått strukturen kommer de att 

ställa sig i en grupp av åtta. Med nya sifferkombinationer fortsätter läraren 

att utmana barnen att gissa systemet. Förslag på sifferkombinationer: 

3-4-5-? 

6-5-4-? 

1-3-5-? 

10-8-6-? osv.  

 

Möte med matematik 

För att lyckas med matematik behöver barn kunna tänka logiskt. Denna lek 

handlar inte om tal. Här uppmuntras barnen till matematiskt tänkande 

genom att finna matematiska mönster.   

 

 

Leken kan även användas som ett tillfälle för repetition av 

räkneordensordning eller för att introducera jämna och ojämna 

tal.  
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Musikleken 

 
Utrustning                                                                   
 

musik, rockringar 

 
Beskrivning 
 
Rockringar ligger utspridda i rummet. Barn rör sig fritt till musik. Före varje 

musikstop säger läraren till barnen om de ska stanna inuti, utanför, mitt i, 

nära rockringarna osv. 

 

Möte med matematik 

I denna lek utvecklas barns förståelse av plaseringsord. 

 

 
 

 
 

        
 

 

 
 

 
 
Låt barnen göra en ny beskrivning av samma placering med hjälp av andra 

placeringsord jämfört med den förra beskrivningen. 

 

Förslag på 

flera 
placeringsord: 
Innanför 

mellan 
bredvid 

vid sidan av 
under 
framför 

närmast 
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Magiska siffran 

 
Utrustning 
 

Två tärningar  
 

Beskrivning 
 
I mitten av lekytan ligger två tärningar. Cirka två meter åt båda sidor från 

mitten markeras två linjer eller läggs två rep. Vid ena linjen står barnen 

indelade i två lag. Förste man i varje lag springer fram och slår tärningen. 

Nu gäller det att lyckas slå en sexa. En sexa innebär att man får springa 

över och ställa sig bakom den andra linjen. Övriga siffror resulterar att man 

springer tillbaka till sitt lag och ställer sig sist. Leken fortsätter tills alla i ett 

av lagen kom över till andra sidan.  

Tips vid genomförande  

Vid tidsbrist kan lektiden begränsas till 3-5 min. Det laget som får flest av 

sina kompisar över till andra sidan har vunnit. Nästa gång man leker kan en 

annan siffra mellan ett och sex bli den magiska. 

Möte med matematik 

Tärning är ett bra hjälpmedel för att förbereda barnen för addition. Tack vare 

att prickarna på tärningen har sina bestämda platser och är grupperade blir 

dess antal mer överskådliga. Här övar barn på att kunna se antal prickar 

utantill utan att behöva räkna, dvs. automatisera kombinationen 1+1, 2+2 

och 3+3.  

 

Välj en lekyta. Låt barnen lägga tärningarna i mitten av den ytan. 

Be barnen visa hur långt två meter är. Nu ska de markera en linje 

som ska ligga på två meters avstånd från tärningarna. Sedan får 

de markera en till linje på andra sidan av tärningarna. 
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Tomtesmyg 

 
Det behövs 
 

En öppen plan vid en vägg 

             
Beskrivning 
 
En av deltagarna (tomten) står vänd med ansiktet mot väggen och resten av 

barnen några meter ifrån väggen. Samtidigt som tomten börjar räkna till tio 

rör sig alla deltagarna framåt med tomtesteg. När tomten vänder sig stannar 

alla och står blickstilla. Den som först kommer till väggen blir tomte och får 

välja typ av steg.  

Olika steg  

Tomtesteg: hälen ställs mot andra fotens tå. Stegen blir då lika långa som 

fötterna. 

Myrsteg: gå minsta möjliga pyttesteg 

Människosteg: gå som vanligt 

Jättesteg: gå med så långa steg som möjligt utan att hoppa 

 

Möte med matematik 

För att beskriva likheter och skillnader behövs det jämförelseord. Denna lek 

förbereder barn på att förstå relation mellan några av dessa ord: lång-längre-

längst och kort-kortare-kortast. 

  

 

Be barnen att ordna stegen i storleksordning. De kan även 

jämföra ett längre/kortare steg med det förra och nästa steget. 

 

 
Gahrton, M. (2004). Alla barnens roligaste lekar: [utelekar, innelekar, klassiska lekar, saga]. 

Sundbyberg: Semic. 
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Bollen 

 
Utrustning 
 

En boll, nummerlappar 

 
Beskrivning 
 
Alla deltagande barn utan ett får varsitt nummer och ställer sig i en ring. Ett 

barn med boll står i mitten av ringen och ropar ut två nummer samtidigt 

som han/hon kastar upp bollen i luften.  Den deltagare som har ett av de 

två nummer och lyckas fånga bollen får ropa nummer nästa gång. Den 

andra lämnar leken.  

Tips vid genomförande  

Börja med tal upp till fem om inte alla barn behärskar högre tal. Då kan 

hända att flera av de deltagande barnen får samma nummer. I det fallet 

ropas ut bara ett nummer.   

Möte med matematik 

Talord används i olika sammanhang. I t.ex. lekarna ”Nummerhage” och 

”Magiska siffran” anger talen antal objekt. I denna lek möter barnen en 

annan aspekt av talbegreppet. Talsymbolen på nummerlapparna fungerar 

här som ett slags namn.   

 

Andra exempel när talen motsvarar ett slags namn är 

husnummer eller bussnummer. Fråga barnen vad buss nummer 

15 betyder. Innebär siffran 15 att det är 15 bussar i stan eller att 

bussen ska stanna 15 gånger på den sträckan? Lika med 

adresser. Om en pojke säger att han bor på Klostergatan 11. Kan 

det vara så att han bor i det elfte huset på gatan? Varför har då 

grannarnas hus nummer 9 och 13? Kan man istället för siffror 

använda bokstäver eller ord i dessa fall? Då skulle pojken bo på 

Klostergatan K och åka buss ”Max”. 

Tyberghein, F. (1997). 365 lekar för hela året. (1. uppl.). Stockholm: Bonnier Carlsen. 
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Vad blev det? 

 
Utrustning   

                                                                                                        
Dagstidningar eller 

annat papper,  
ögonbindlar 

 
 

 

Beskrivning 
 
Barn som har ögon förbundna får en tidningssida var. Deras uppgift är att 

försöka riva ut en triangel. Hur gick det? Ta av dig ögonbindel och se! 

 

Tips vid genomförande  

Val av geometriska figurer kan varieras. Välj mellan rektangel, cirkel, 

kvadrat osv.  Det är bra att ha schabloner på figurerna för att visa barnen 

dess utseende. 

 

Möte med matematik 

Barn gör sig förtrogna med namn på tvådimensionella geometriska figurer. 

 

 

Jämför utseende på de utrivna figurerna och schablonerna. Vid 

stora skillnader diskutera hur barnet kan göra för att få den 

”rätta” figuren. 

 

 

 

 

 

Tyberghein, F. (1997). 365 lekar för hela året. (1. uppl.). Stockholm: Bonnier Carlsen. 
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Formstafett 

 
Utrustning 
 

Två påsar, ett tjugotal 

föremål med olika 

geometriska former  

                 
Beskrivning 
 
Dela in barnen i två lag. Det ena laget ska heta ”Cylinder” och det andra 

laget ”Rätblock”. Lägg påsar med blandade saker ungefär fyra meter framför 

de två lag som står i varsina led. De barnen som står först i leden ska starta 

samtidigt, springa till påsarna, ta en sak som stämmer in med deras 

lagnamn, springa tillbaka med saken och ställa sig längs bak. Barnen får 

bara känna efter rätt figur med handen utan att titta i påsen. Leken slutar 

när alla lagkamrater har hämtat varsin sak. Läraren tittar om alla har de 

rätta figurerna. Vinnaren är de laget som var snabbas och hade alla rätt. 

Tips vid genomförande  

Val av geometriska figurer kan varieras. Då ändras lagnamnen.  

 

Möte med matematik 

Bli bekant med de vanligaste tredimensionella geometriska figurerna. 

För att förbereda barnen beskriv och visa följande geometriska 

figurer före leken 

Kub                                                 Pyramid         

 

Cylinder                                         Rätblock 

Kon     
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Hur lång är en minut? 

 
Utrustning 
 

En klocka med sekundvisare, ögonbindlar, byggmaterial som t.ex. 

träklossar, kaplastavar eller legobitar 

 

Beskrivning 
 

Barnen sitter i rummet med 

förbundna ögon. Deras uppdrag är att 

gissa hur lång en minut är. Läraren 

med klockan ger startsignal. När 

något av barnen tror att en minut har 

gått ska han/hon resa sig upp. 

Läraren upplyser vem som var 

närmast en minut.    

Nästa uppdrag är att bygga ett torn av 

klossar på en minut (utan förbundna 

ögon). När barnen tror att en minut 

har gått stannar de byggandet.  

 

 

 

Tips vid genomförande  

Andra tidsintervaller, använda musik  

 

Möte med matematik 

Tanke med denna lek är att synliggöra tiden för barnen. Tidsbegreppet har 

olika aspekter och vissa av dem är väldigt subjektiva.    

 

Diskutera med barnen om hur olika samma tidsintervall kan 

upplevas. Gick tiden fortare under byggandet? Tänk tillsammans 

vad det beror på. 

 
Tyberghein, F. (1997). 365 lekar för hela året. (1. uppl.). Stockholm: Bonnier Carlsen. 
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Snigelloppet 

                                                           
 

Beskrivning 
 

Alla barn ställer sig bredvid varandra längs en linje. Läraren startar loppet 

som går ut på att alla ska förflytta sig fram till målet så långsamt som 

möjligt. Vinnaren är den som sist når mållinjen. Den som står stilla eller 

stannar blir utesluten från leken. Fötterna måste röra sig framåt hela tiden.  

 

Tips vid genomförande  

Om loppet går för långsamt kan tiden begränsas till 3-5 min.  

 

Möte med matematik 

Visa samband mellan tid och avstånd är lekens syfte. 

 

 

I vardagen använder vi ofta uttryck som anger avstånd i tid. ”Tio 

minuters gångavstånd”, ”en halvtimmers körning”, ”en dagsresa” 

är exempel på sådana tidsangivelser. Kan ni komma på flera 

uttryck tillsammans med barnen?  

 

 

 

 

 

 

 

Tyberghein, F. (1997). 365 lekar för hela året. (1. uppl.). Stockholm: Bonnier Carlsen. 
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Studsa boll  

 
Utrustning 
 

En boll, krita 

 
Beskrivning 
 

Rita tio linjer med en halv meters avstånd från varandra parallellt med en 

vägg. Nu har ni fått tio olika fällt som ska numreras mellan ett till tio. 

Deltagarna kastar bollen i tur och ordning mot väggen. När bollen studsar i 

något av de numrerade fälten får man lika många poäng som fältets 

nummer. Ju högre poäng desto bättre. När alla har kastat tre gånger var 

summeras poängen.  

 

Tips vid genomförande  

Istället för att rita linjer kan man lägga rep. 

 

Möte med matematik 

Leken visar vilka räknestrategier var och en av deltagarna använder vid 

addition.  

 

Be barnen visa hur lång en halvmeter är. Förklara begreppet 

parallella linjer och rita två sådana. Låt barnen fortsätta att 

markera resten av linjerna med en halvmeters avstånd mellan 

dem.  

 

 

Tyberghein, F. (1997). 365 lekar för hela året. (1. uppl.). Stockholm: Bonnier Carlsen. 
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Blindbock 

 
Utrustning  
 

Ögonbindlar, olika slags hinder: rockringar, koner, bollar osv.  

                                     
 

Beskrivning 
 
Deltagande barn delas parvis. Barn i varje par ställer sig en bit ifrån 

varandra. Mellan dem ligger en massa hinder. Barnet med förbundna ögon 

skall nu med kamratens hjälp ta sig till honom/henne genom hinderbanan. 

Den andra kamraten måste tala om för honom/henne hur man ska gå: ”ett 

steg framåt, två steg åt vänster” osv. Sen byter man.  

 

Möte med matematik 

Här pratar barnen matematik med varandra. De tränar språkbruket så att 

begreppen (placeringsord som anger riktning) kommer att bli barnens egna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips och idéer. 1, Ute-, inne- och boll-lekar : 225 testade lekar för barn i förskola och 

grundskola. (1980). Malmö: Tips och idéer. 

Placeringsord som anger riktning 

Rakt fram               

Vänster                  

Bakåt 

Höger                    

Framåt 

Tvärs över 
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Cirkelhage 
 
Utrustning     
 
 
 Krita, musik 

 
Beskrivning 
 

Rita upp en cirkel. Dela den som en tårta i åtta bitar. Rita en rektangel 

utanför cirkeln. Det är startplatsen. Numrera sektorerna, börja närmast 

rektangeln.  Ett barn ställer sig i rutan och hoppar in i hagen med vänster 

ben i sektor ett samt med höger ben i sektor två. Fortsätt runt hagen så att 

vänster ben kommer i ojämna nummer och höger ben i de jämna. Man får 

inte trampa på linjerna. När musiken stannar kontrollerar barnet om 

vänster och höger ben står i ojämnt respektive jämt tal.   

 

Möte med matematik 

Det blir aldrig för mycket med repetition. Om begreppen presenteras 

upprepande gånger och på olika sätt växer kunskaperna kvalitativt. Här 

tränas barns kunskaper kring talraden. Att dela cirkeln i åtta bitar 

förbereder barnen på att förstå bråktal.     

 

 

Låt barnen själva rita en cirkel, dela den i åtta bitar och numrera 

bitarna. 

 

 

 

Lundstöl, O. & Nerheim, L. (1995). Lekar och spel. Göteborg: Askeladden. 
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En till nummerhage 

 
Utrustning 
 

Deltagare ritar en stor kvadrat och numrerar rutorna enligt bilden. 
 

                                                   
Beskrivning 

Deltagarna hoppar sedan på ett ben genom hagen i nummerföljd. Man får 

inte trampa på linjerna, då är det näste mans tur. 

 

Tips vid genomförande 

Hagen kan göras svårare eller lättare. Det avgörande är siffrornas placering, 

och om man måste fullfölja hela hagen eller får börja om, där man gjort fel. 

Hagen kan också hoppas med sten. Stenen sparkas då med den fot man 

hoppar på från ruta till ruta i nummerordning. Hoppar man på en linje eller 

om stenen hamnar i fel ruta är det näste mans tur. 

 

Möte med matematik 

Här repeteras siffrornas utseende och talorden.  

 

Ställ frågor till barnen som: Vilken är den första rutan? Var är 

den fjärde rutan? osv. Detta är för att öva barnens förståelse för 

ordinaltal. 

 

 

Kulturen i Lund (1982). På Kulturen: en vägledning genom Kulturhistoriska museet i Lund. 

Lund: Kulturhistoriska museum. 
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Klädormen 

 
Utrustning 
 

En hög med kläder 
 

 
 

Beskrivning 
 

Dela in barnen i två lag. Lägg 

kläderna i två stora högar. Lagen 

får en uppgift att försöka göra en 

så lång orm som möjligt av 

kläderna. Man gör ormen genom 

att lägga plaggen på rad, den ena 

efter den andra. Vilket av lagen 

kommer att göra den längsta 

klädormen?  

Tips vid genomförande  

Istället för kläder kan man använda böcker, tygbitar, strumpor, skor mm.  

Möte med matematik 

Här lär sig barnen att jämföra likheter och skillnader samt övar på 

jämförelseorden.  

 

 

 

 

 

 

Ändra uppgiften till att göra den kortaste ormen. Man måste använda alla de 

plagg barnen hade i första uppgiften. Här vinner den ”tjockaste” ormen. Gör 

lika långa ormar och fråga barnen om båda lagen använde samma antal 

plagg. 

 

Tyberghein, F. (1997). 365 lekar för hela året. (1. uppl.). Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Förslag på jämförelseord: 

Kort kortare kortast 

Lång längre längst 

Smal smalare smalast 

Bred bredare bredast 
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Vågen 

 
 

Beskrivning 
 
Alla deltagande barn ställer sig på ett 

led bakom varandra. Barnen placerar 

sig i ledet efter längden med det 

längsta barnet först. Det andra barnet 

kryper mellan benen på den som står 

först, springer fem steg framåt och 

ställer sig som en ”bock” med ryggen 

mot de andra. Det tredje barnet 

kryper mellan benen på den som stod 

först, hoppar bock över tvåan,  

 

springer fem steg framåt och ställer sig med benen isär. Alla i ledet får krypa 

och hoppa bock i tur och ordning. Hela laget samlas i ordningsföljd efter det 

barnet som stod först i början av leken.   

 

Tips vid genomförande  

Dela barnen i mindre grupper om de är för många. Fem till sju barn per 

grupp rekommenderas. 

 

Möte med matematik 

För att förstå positionsbegreppen tydligare tränar man med hela kroppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Lundstöl, O. & Nerheim, L. (1995). Lekar och spel. Göteborg: Askeladden. 

Matematiska ord att öva på i leken: 

första, andra, tredje osv. 

 

Bakom, framåt, över, under, 

längsta, kortaste osv.   
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Skeppsbrott 

 
Utrustning 

 
Stolar, lådor, mattor m.m. 

 
 
Beskrivning 
 
En spännande bana byggs genom rummet. Möbler som man kan kliva på 

eller ta sig under fungerar som hinder. Det gäller att inte missa hindren eller 

trampa fel när man hoppar mellan mattor eller kryper genom tunnlar av 

stolar. Då hamnar man i havet och får sitta en minut i sjörövarnas grotta 

innan man fortsätter igen.   

 

Möte med matematik 

Här handlar det om rörelse i horisontell och vertikal riktning. Erfarenheter 

om dessa centrala rumsbegrepp håller barnen på att utvidga genom att 

använda kroppen. Barnens avståndsbedömningar tränas vid klättring på 

höjder och med det ökar säkerheten. Genom att röra sig blir barnens 

rumskänsla om det som är trångt och öppet bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gahrton, M. (2004). Alla barnens roligaste lekar: [utelekar, innelekar, klassiska lekar, saga]. 

Sundbyberg: Semic. 

Banans utformning påverkar vilka 

rumsbegrepp man får i den leken. 

Exempel på rumsbegrepp. 

Avstånd 

Bredd 

Djup 

Riktningar 

Placering 
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Vargen, geten och kålhuvudet 

 
Utrustning 

 
En matta = en å, en boll = ett kålhuvud, en mössa till ”bonden”, ett rep för 

att hålla i ”geten”, en rockring = en båt 

 
Beskrivning 
 
En bonde skulle på marknaden som låg på andra sidan ån. Han hade med 

sig en varg, en get och ett kålhuvud. I bondens båt fick bara bonden själv 

plats och en varg eller en get eller ett kålhuvud åt gången. Bonden kunde 

inte lämna vargen ensam med geten. Då hade han ingen get kvar. Geten som 

älskar kål kunde inte lämnas ensam med kålhuvudet. Till slut kom bonden 

till marknaden. Hur löste han sitt problem? Uppgiften har två lösningar. 

  

Tips vid genomförande  

Att dramatisera uppgiften ger bra stöd för tankarna och förtydligar 

uppgiften. Tre av barnen spelar bonden, vargen och geten. ”Bonden” står 

inuti rockringen (båten) när han ”ror” (går över mattan) till andra sidan ån. 

De tre barnen dramatiserar bara problemet som löses av de andra 

deltagarna. Sedan byter de roller.  

 

Möte med matematik 

Problemlösning handlar om att arbeta i grupp och dela sina personliga 

uppfattningar av problemet med andra. Leken tränar barns logiska 

tänkande, minne och koncentration.  

 

 

Johansson, T. Tankenötter. Hämtad 2010.02.28 från: 

http://home.koping.net/tojo014/tanke.html 
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