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Sammanfattning:  
 

Tanken med examensarbetet var att utveckla ett konkret matematiskt arbetsmaterial som kan 

ses som ett komplement till förskolans matematikutövande. Resultatet blev 

Matematikverktyget som innehåller lärarhandledningar och själva materialet till de olika 

matematiska aktiviteterna.  Arbetet utgick från studier av matematisk litteratur med inlärning 

som utgångspunkt men även Lpfö98 (Skolverket 1998) och Förslag till förtydligande i 

läroplanen för förskola (Skolverket 2009) tillämpades för att ha tydliga mål med arbetet. 

Majoriteten av aktiviteterna testades och observerades på förskolan. Pedagogerna fick 

möjlighet att bekanta sig med hela materialet och besvara en enkät om det och dess 

lämplighet, men även om sina egna tankar och kunskaper när det gäller matematik. 

Matematikverktyget upplevdes positivt av barnen och övningarna var anpassningsbara utifrån 

barngruppen. Pedagogerna såg arbetsmaterialet som en tillgång i arbetet med matematik och 

alla ansåg sig kunna ha nytta av det i förskolan.  
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1 INLEDNING 
 

 

Detta examensarbete har haft som syfte att skapa ett matematiskt arbetsmaterial med 

lärarhandledningar för förskola. Det ska kunna användas som ett aktivt verktyg i barns 

erövrande av olika matematiska områden. Barnen ska ges möjlighet att erfara och utveckla sin 

matematiska förståelse och till det kan Matematikverktyget användas som ett hjälpmedel. 

Många av övningarna går att använda sig av både inom- och utomhus. Lärarhandledningarna 

går även att använda temainriktat då det finns angett vilka matematiska områden varje 

aktivitet berör.  

 

Enligt Björklund (2007) finns det fyra villkor för att ett lärande i matematiken kan ske och det 

är variation, samtidighet, rimlighet och hållpunkt. Dessa delar hänger samman i 

lärandeprocessen och finns förklarade på sidan 5. Pedagogens roll är att vara en vägledare i 

dessa processer genom att erbjuda barnen möjligheter till matematisk utveckling. Björklund 

(a.a.) menar att det är viktigt att förstå hur barn lär matematik i vardagliga aktiviteter och detta 

ska styra det pedagogiska arbetet på förskolan. Bishop har enligt Heiberg Solem & Lie 

Reikerås (2004) utvecklat sex fundamentala matematikaktiviteter som han ser som grunden 

till matematisk utveckling. Dessa matematikaktiviteter är: förklaring och argumentation, 

lokalisering, design, lekar och spel, räkning och mätning, vilka finns beskrivna på sidan 7. 

Björklund (a.a.) och Bishops (Heiberg Solem & Lie Reikerås a.a.) idéer bygger på samma 

tankar att pedagogen ska inneha kompetensen att känna igen matematiken och förstå barns 

sätt att erfara den.  

 

Tanken och idén är att medvetandegöra arbetet inom matematiken på förskolan och till det 

kan ett matematiskt arbetsmaterial med lärarhandledningar vara till hjälp. Detta ska inte ses 

som ett komplett material utan något som ska kunna användas som ett komplement i 

vardagsmatematiken. Detta arbetsmaterial ska även kunna utvecklas av pedagogerna och 

nivån på aktiviteterna ska styras av barngruppens mognad. Det är viktigt att ha i beaktande att 

barn många gånger kan mer än vad man tror och i Lpfö98 (Skolverket 1998) står det att 

”Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet” (s.9). 

Enligt Emilsson (2008) är det när pedagogen förstår barnen utifrån deras villkor och 

förutsättningar som det ger ett agerande i barnets handlande. I detta handlande blir barnet en 

kommunikationsdeltagare vilket ger utveckling. Det är här Bishop (a.a) och Björklunds (a.a) 

idéer kan tas tillvara och interagera för ett matematiskt lärande som ger kunskap.  

 

1.1 Bakgrund 

  

Att lyfta fram matematikens betydelse i förskolan märks tydligt med Skolverkets uppdrag till 

en reviderad läroplan. I Läroplan för förskolan, Lpfö98 som tillämpas idag finns det få direkta 

strävansmål för matematiken. Men de som finns är ganska övergripande och säger att varje 

barn ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang” och ”utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, 

mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (s. 9).  Däremot så finns 

det i Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (Skolverket 2009) ett helt eget 

stycke med mål och riktlinjer för enbart matematiken. Detta påvisar att matematiken i 

förskolan kommer att ges ett större utrymme i framtiden med den reviderade läroplanen. 
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Läroplanens mål ska ange den önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan (Lpfö98 s.7) och 

därmed är det befogat att den revideras.   

 

 

1.1.1  Måluppfyllelse i läroplanen 

 

Med tanke på den reviderade läroplanen ligger det i tiden att använda sig av olika hjälpmedel 

för att nå målen i förskolan. Till detta kan ett konkret matematiskt arbetsmaterial vara en 

tillgång. Arbetsmaterialet behöver vara tydligt, lättillgängligt och innehålla information om 

vilken matematik man möter i varje specifik övning. Att vara medveten om vilken matematik 

övningen innehar är viktigt för att få en uppfattning om man kan nå måluppfyllelsen i 

matematiken enligt läroplanen. Dessa mål är även viktiga innehåll i barnens individuella 

utvecklingsplaner när det gäller matematik.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

Parallellt med produktutvecklingen av Matematikverktyget skedde inläsning av litteratur. 

Undersökningens grund var att hitta relevant litteratur med den grundläggande 

matematikutvecklingen inom förskolan som ämne. Frågor som ständigt finns närvarande i 

litteraturinventeringen är: Varför? Hur? och När? 

 

1.2.1 Varför matematik i förskolan? 

 
Barnen upprätthåller sociala regler i sitt användande av matematik, enligt Björklund (2007), 

men även till att beskriva sin omvärld och som ett redskap för problemlösning. Allt detta är en 

nödvändig del av barnens vardag anser Björklund (a.a.) i sin doktorsavhandling. Matematik 

kan ses som ett kulturellt och socialt verktyg. Allt behöver inte, och ska inte vara planerade 

aktiviteter för att ett lärande ska ske. Emilsson (2008) håller med om detta och tar upp vikten 

av att pedagogen har förmågan att ta de spontana tillfällena i akt. Lek och lärande går hand i 

hand och de spontana tillfällena ska ses som en tillgång på förskolan. Detta får även medhåll 

av Doverberg och Pramling Samuelsson (1999) som tillika menar att de vuxna har en stor 

betydelse för hur barnens matematiska intresse och kompetens utvecklas.  

 

Barnets vardag på förskolan ska vara spännande och inspirerande för att väcka deras 

upptäckarlust. Det lustfyllda lärandet enligt Lpfö98 är att ”Verksamheten skall främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära 

och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (s. 8). Alla barn har inte dessa 

möjligheter att få den matematiska kulturen specificerad i sin hemmiljö därför är det 

avgörande för barnets fortsatta utveckling att den finns på förskolan enligt Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007). Detta får medhåll av Ljungblad (2001) som ser det som viktigt 

att barnet får möta ett rikt språk på förskolan för att utveckla ett bra ordförråd och för den 

fortsatta begreppsbildningen. Vidare anser Ljungblad (a.a.) att: ”Svag antalsuppfattning, svårt 

att systematisera och gruppera, svagt tidsbegrepp och svag rumsuppfattning bör 

uppmärksammas tidigt.” (s. 113). Matematiken finns runt barnet hela tiden men den måste 

också definieras av vuxna för att öka förståelsen för det. Matematiska begrepp som barnet kan 

möta i hemmet under endast en kort stund på morgonen är bl.a. tid, kvantitet, riktning, 

sortering, jämföra och antal. Men alla familjer har sina egna matematiska traditioner som är 
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olika och ska tas i beaktande (Ljungblad 2001). Miljön och människorna runt omkring barnet 

har en stor betydelse. Det finns vissa potentialer för att lek och lärande ska utmana barnet. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) har kommit fram till detta i sin studie om hur lek 

och lärande kan te sig i en målstyrd verksamhet: 

 
Vissa samspel som vi funnit i denna studie kan karaktäriseras som explorativa. Det betyder att lärarna 

skapar sammanhang eller miljöer som är öppna och inspirerande för barns undersökande, lek och 

lärande. Karaktäristiskt för dessa sammanhang eller aktiviteter är att de öppnar upp för barns kreativitet 

och fantasi, samt ger kontroll och möjlighet att överskrida uppgiften eller sammanhanget. Samspelen 

tar ofta sin utgångspunkt i en helhet där lek- respektive lärandetema, aktivitet och miljö organiseras i 

samklang och ger stöd för barns eget meningsskapande.  (s. 212) 

 
 

 

Dessa sammanhang och miljöer kan vara matematiska aktiviteter som finns att tillgå på 

förskolan, och som även kan gynna barnets fantasi och kreativitet. Johansson och Pramling 

Samuelsson (a.a.) menar att det som är utmärkande för just förskolan är fantasin, kreativiteten, 

meningsskapandet och att verksamheten styrs av både lärare och barn, samtidigt som det har 

riktningen inställd mot lärandemålen i Lpfö98. Att vi introducerar matematik tidigt hos barnet 

är viktigt för den fortsatta utvecklingen enligt Björklund (2007, 2008) och allt detta startar 

redan under barnets första månader då det ligger på skötbordet och vi räknar tår eller säger en 

ramsa.  

 

Olsson (2000) kallar matematikinlärningen för problemlösning med motiveringen att barnet 

inte direkt kan ”svaret” utan måste ta sig förbi olika hinder för en lösning. Därmed har det 

använt sig av olika problemlösningsstrategier och sitt kreativa tänkande. När barnet erövrat 

t.ex. kardinaltalsprincipen, vilket betyder att det sist uttalade räkneordet anger antalet, har 

problemuppgiften övergått till en rutinuppgift. Vidare menar Olsson (a.a.) att problemlösning 

kan ha till uppgift att (s.188f): 

 

 Vid arbete i grupp utveckla social kompetens 

 

 I kommunikation utveckla sitt språk 

 

 Utveckla barns kreativa logiska tänkande 

 

 Få barn att kommunicera och reflektera genom att berätta om och argumentera för sina 

lösningar samt lyssna till och tolka andras 

 

 Hjälpa barn att uppmärksamma matematiken i vardagen 

 

 Möjliggöra för barn att upptäcka och förstå samband mellan räknesätten 

 

 Utveckla barns taluppfattning genom att praktiskt använda aritmetiken  

 

 Hjälpa barn att förstå andra ämnen  

 
 

Men att använda sig av problemlösning som arbetsmetod förutsätter inte att allt detta går att 

infria. Det hela beror på hur dessa problemlösningsuppgifter konstrueras och om de görs i 

grupp eller parvis enligt Olsson (a.a.). För att få en bra matematisk förståelse så är de 
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viktigaste grunderna tal och taluppfattning enligt Doverberg och Pramling Samuelsson 

(1999). Taluppfattning betyder att barnet förstår tal och kan hantera dem. Gelman och 

Gallistel har utformat fem principer som barn som har tal och antalsuppfattningen klar för sig 

förstår enligt Doverberg och Pramling Samuelsson (a.a.) och Sterner och Johansson (2007). 

 

Gelman och Gallistels fem principer är: 

 

 Abstraktionsprincipen – föremål som kan räknas i en väl avgränsad mängd 

 

 Ett till ett-principen – ett föremål i mängden bildar par med ett föremål i den andra 

mängden 

 

 Principen om godtycklig ordning / antalskonstans – samma antal föremål oavsett 

placering 

 

 Principen om räkneordens ordning / stabil ordning  – varje räkneord följs av ett annat 

bestämt räkneord 

 

 Antalsprincipen / kardinaltalsprincipen – sist uttalade räkneordet anger antalet 

1.2.2 Att lära genom lek i förskolan 
 

Idag är det leken som är det centrala som inlärningsmetod i förskolematematiken. Leken blir 

till lärandets källa enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007). Tidigare såg man detta 

med matematik mer som en direkt inlärningssituation som skulle komma barnet till gagn först 

i förskoleklass eller skolan. Detta får medhåll av Doverborg och Pramling Samuelssons 

(1999) i studier som gjorts både 1987 och 1999 inom förskolan. Man har kommit fram till att 

pedagogerna haft svårt att uttrycka vad matematik i förskolan innebär och att se förskolans 

matematik som en helhet med det som kommer senare i skolan. Det finns en klar skiljelinje 

mellan förskolan och skolan enligt dessa två undersökningar. Margareta Olsson i Rundgren 

(2008) menar att man tidigare ansåg matematik som ett enkelt ämne att undervisa i skolan 

eftersom läraren beskrev arbetsuppgiften för eleven som sedan utförde den. I dag är 

situationen en helt annan och alla elever är delaktiga i sitt lärande. Olsson (Rundgren a.a.) 

menar vidare att barnen leker in kunskaperna och det hörs när de tänker, det finns en 

kommunikation och ett utbyte i lärandet.  

 

Björklund (2008) har lyft de allra yngsta barnens matematikinlärning genom att påvisa hur 

mycket matematik det egentligen finns i barnets vardag och omgivning. Det är detta 

pedagogen måste ha i tanken vid planeringen av verksamheten. Vi är mer medvetna idag om 

vad matematik egentligen innebär och med dessa kunskaper kan detta förtydligas i förskolan 

genom olika metoder. Det finns ett matematiskt uppdrag enligt Lpfö98 och detta ska 

uppfyllas. Till sin hjälp kan pedagogerna använda sig av matematiska arbetsmaterial som 

finns att tillgå, likaså den viktiga leken.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) tar upp om vikten av att barnet får uppleva 

matematiken, men absolut inte under lektionsliknande förhållanden utan under lek. Detta 

kommer även fram i Rundgrens (2008) litteratur om matematikinlärning i skolan. Flera av 

henne intervjuade lärare förespråkar ett laborativt arbetssätt där leken får en allt större 



 

 

5 

betydelse.  Ett exempel om upplevd matematik som Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) nämner är pedagogen som talar om för barnet att det kommit en halv meter snö. För 

barnet finns det ingen innebörd till dessa ord förrän det finns ett erfarande kring det. Detta 

behöver barnet uppleva konkret genom att gå ut och mäta och jämföra med de andra i 

omgivningen. ”För små barn i förskolan är det naturligtvis detta det handlar om – att leva i 

och erfara matematik med hela kroppen”. (Doverborg och Pramling Samuelsson 1999, s. 6) 

 

Björklund (2008 s.120) anser att det finns fyra kritiska villkor för att ett lärande ska ske hos 

förskolebarnen. Det är de yngsta barnen som är 1-3 år som hon studerat i sin avhandling och 

det är dessa villkor hon kommit fram till: 

 

 Variation – för att lära sig t.ex. begreppet ”triangel” så behöver barnet uppleva den 

formen i sin omgivning och även variationen att det finns andra former.  

 

 Rimlighet – handlar om att bedöma sakers omfattning och kunna beskriva dem i 

kontraster till annat.  

 

 Samtidighet – begreppen kan förstås på olika sätt och det påverkas av sammanhanget.  

 

 Hållpunkt – för att kunna stödja barnets lärande måste vi kunna tolka vad barnet utgår 

från. 

 

Dessa hållpunkter är användbara för pedagogen i observationer av barns handlande, hur de 

försöker förstå och komma underfund med matematiken. Samtalsobservationer är en metod 

som är användbar för att öka sin egen förståelse över barnet och dess kunskaper enligt 

Rubinstein Reich och Wesén (1986). 

 

1.2.3 Användandet av matematiska begrepp 
 

Björklund (2007) menar att det är den vuxnes roll på förskolan att erbjuda barnet möjligheter 

att erfara matematiska begrepp och idéer. För att barnet ska förstå vad ett specifikt 

matematiskt begrepp innebär så måste det användas i ett sammanhang. Margareta Olsson 

(Rundgren 2008) tar upp vikten av att använda sig av de rätta matematiska orden redan från 

allra första början och ge barnet erfarenheter att koppla ihop och använda ett rikt matematiskt 

språk. Att använda ord som trekant för en triangel och senare försöka byta ut det till ett 

”korrekt” matematiskt språk anser Olsson (Rundgren a.a.) att det inte finns någon anledning 

till. Detta eftersom förståelsen för innebörden av ordet växer fram i samspelet med 

omgivningen. Jämförelseord som t.ex. har med dimensioner, positioner och omfattning att 

göra är alltid beroende av en relation till något annat föremål. Det är i dessa situationer barnen 

tillägnar sig de viktiga begreppsorden. Likheter och skillnader i fenomen blir konkreta för 

dem och ger en fördjupad kunskap och förståelse. Kunskapsinhämtningen sker alltid i den 

viktiga interaktionen med andra enligt Björklund (a.a.) 

 
 

 

Barn förväntas tillägna sig förståelse av och på ett lämpligt sätt kunna använda sådana begrepp som 

beskriver mätbara egenskaper hos objekt i omvärlden. I mötet med omgivningen, andra barn och vuxna 

framträder olika sätt att förstå och använda begreppen, vilket gör att barnen har möjlighet att bli 

medvetna om olika sätt att förstå samma begrepp men också att i samspel med andra utveckla och 

formulera sin individuella förståelse. För att detta skall vara möjligt är det nödvändigt att barnen 

fokuserar samma fenomen men också samma aspekt inom fenomenet, som kan variera. (s.116) 
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Att använda sig av ett rikt språk med många matematiska begrepp ökar förståelsen av 

innebörden för vidare inlärning och det är i förskolan man bygger denna grund. Därför är det 

viktigt att ge barnen möjligheter till reflektion i själva inlärningsprocessen enligt Ingrid 

Olsson, lärarutbildare i matematikdidaktik, i Rundgren (2008). Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) menar att lek och lärande är integrerade i förskolan och hör till vardagen. 

Det är viktigt att pedagogerna innehar förmågan att inte se matematik som ett lärandeobjekt 

som är jämförbart med skolans matematikundervisning. Vidare känner de oro över att det är 

just strävansmålen inom matematik som lättast kan kopplas till skolans ämnen och därmed 

blir själva matematikutövandet i förskolan i mindre omfattning. Johansson och Pramling 

Samuelsson (a.a.) anser att förskolan måste finna nya innovativa arbetssätt och metoder att 

arbeta med matematik eftersom det är där grunden för matematikintresset läggs.  

 

Själva grunden till förståelse av matematiken ligger i att använda sig av ett korrekt och precist 

matematiskt språk där man tar tillvara olika begrepp. Matematiskt språk kommer inte 

automatiskt utan barnet måste få möta och erfara det i intressanta och meningsfulla 

sammanhang. Till detta behövs erfarna och kompetenta lärare som har kompetensen att möta 

det lekande lärande barnet enligt Johansson och Pramling Samuelsson (a.a.). Själva grunden 

för det matematiska lärandet i förskolan påstår Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 

ligger i att vuxna hjälper barn att sätta ord på erfarandet, barnet erövrar begrepp och att de får 

uppleva olika aspekter av matematik. För att barnet ska kunna utveckla ett positivt 

förhållningssätt till matematik så krävs det att barnet upplever detta lärande som lustfyllt. 

Olsson (2000) anser att en del skolbarn upplever matematik som väldigt situationsbundet. 

Med det menar hon att barnet kan lösa en matematisk uppgift på papper utan problem men när 

det kommer till en verklig händelse i vardagslivet så kan det innebära svårigheter. Därför är 

det viktigt att ta tillvara på problemlösningssituationer i vardagen. Dessa situationer blir till 

meningsfulla tillfällen att använda sig av sina kunskaper och utveckla dem och med det 

använda ett rikt matematiskt språk som en följd, redan i förskoleåldern.  

 

1.2.4 Pedagogens medvetenhet och roll 
 

Pedagogernas uppfattning om sin egen kompetens i matematik påverkar själva arbetet inom 

området på förskolan enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). Därför är det viktigt 

att pedagogerna har kunskap och kan erbjuda matematiska möten i meningsfulla sammanhang 

som ger utveckling och lärande för barnet. Vidare menar Doverborg och Pramling 

Samuelsson (a.a.) att pedagogens uppgift är att hjälpa barnet att uppfatta och förstå det 

matematiska i dess värld. Detta innefattar även det matematiska språket, kommunikationen 

och problematiserandet som ständigt sker. Enligt matematikutvecklaren Krister Nordström i 

Rundgren (2008) så är det synen på sin egen roll som lärare och miljön kring själva lärandet 

som man måste förändra för att man ska kunna stimulera barn till lärande. Nordström 

förespråkar ett konstruktivistiskt arbetssätt i skolan men anser att det likaväl går att arbeta på 

samma sätt inom förskolan. Här följer hans tankesätt angående matematik (Rundgren s.71): 

 

 Kunskap som subjekt 

 Arrangera en inlärningsmiljö 

 En utmaning, en kognitiv konflikt  

 Hjälpa eleven lära sig 

 Konstruera kunskap hos någon 

 Organisera lärande 

 Fokusera på processen 
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Björklund (2007) är enig med Nordström (Rundgren 2008) om detta och menar att möten med 

matematiken ska ske på ett varierande sätt och i olika sammanhang i vardagen. Detta gäller 

även de allra yngsta barnen, 1-3 år, som behandlas i Björklunds (a.a.) doktorsavhandling.  

 

För pedagogerna är det viktigt att ha en djupare kunskap och uppfattning om vad matematik 

är. Det som oftast förknippas med matematik är räkning, algebra, statistik osv. Matematik är 

så mycket mer och det är här pedagogen måste inneha kunskaper att kunna se och känna igen 

det i andra kontexter. Ett gemensamt förhållningssätt om vad matematik är och hur det ska 

arbetas med i förskolan underlättar i vardagen för pedagogen. Skolverkets Allmänna råd 

(2005) säger: ”För att kunna arbeta i enlighet med läroplanen måste det finnas goda kunskaper 

i arbetslaget om barns utveckling och lärande och förmåga att anpassa den pedagogiska 

miljön till det.” (s. 18). Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att när barnet 

funnit matematiken engagerande, intressant och även kan se sig själva som ”problemlösare” 

så har pedagogen lyckats göra det informella lärandet till ett formellt lärande. När barnet lärt 

sig matematiska begrepp och idéer så används det mer spontant i leken, barnet skapar mening 

och innebörd i sin vardag. Barnet har utvecklat en tilltro till sin egen förmåga. 

 

 Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 11-

12) är användbara för att få en bredare uppfattning om vad matematik kan vara, och även vara 

till hjälp i planerandet av verksamheten.  

 

 Förklaring och argumentation 

- motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska slutsatser. Barn tänker och 

resonerar, sätter ord på sina tankar och förklarar. 

 

 Lokalisering 

- lokalisering och placering. Barn orienterar sig i rummet.  

 

 Design 

- former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst. Barn känner igen 

egenskaper. 

 

 Lekar och spel 

- rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategispel, tärningsspel och pussel bl.a. 

Barn leker på olika sätt beroende på ålder och vilken situation de befinner sig i.  

 

 Räkning 

- räkning, antalsord, räknesystem och talsystem. Barn möter tal, räkning och antalsord 

överallt i olika former.  

 

 Mätning 

- jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, vikt och pengar. 

Barn skaffar sig erfarenheter i mätningens alla former i sin vardag.  

 

Magnes (2002) resonemang om att man stimulerar barns matematiska tänkande och 

kunskaper genom att resonera, inspirera och erbjuda matematiska material stämmer väl 

överens med Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter (Heiberg Solem och Lie 

Reikerås a.a.). Vidare anser Magne (a.a.) att matematik- och språkutveckling går hand i hand 

och även det kan ses i flera av matematikaktiviteterna.  
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1.3 Frågeställningar 

 

Denna undersökning med ett matematiskt arbetsmaterial med tillhörande lärarhandledningar 

vill ge svar på följande frågeställningar:  

 

1) Hur upplever barnen detta arbetsmaterial? 
 

2) Hur upplever pedagogerna detta arbetsmaterial, kan de se det som en tillgång i sitt 

vardagliga arbete?    

 

1.4  Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett matematiskt arbetsmaterial med 

lärarhandledningar som tar upp de vanligast förekommande matematiska områdena inom 

förskolan. Det ska vara tilltalande och inspirerande för barn och pedagoger.  Målet är att det 

ska ses som ett komplement till den dagliga verksamheten då det ska fungera att utveckla 

aktiviteterna och anpassa nivån på dessa utifrån barngrupp. Arbetsmaterialet ska kunna 

användas som ett hjälpmedel för att kunna nå strävansmålen inom matematik i Lpfö98. I 

arbetet har även Förslag till förtydligande i läroplanen för förskolan (2009) tagits i 

beaktande. Med detta arbete finns det förhoppningar om att ge pedagogerna idéer som även 

bidrar till ett medvetande och synliggörande av deras kunskaper i matematiken.  

 

1.4.1 Examensarbetets målområden 

 
 Övergripande mål  

- Examensarbetets mål är att utforma ett matematiskt arbetsmaterial med 

lärarhandledningar som ska kunna ses som ett hjälpmedel i förskolan. 

 

 Funktionskriterier mot förskolans styrdokument 

- Arbetsmaterialet ska kunna vara till hjälp att uppfylla strävansmålen som finns 

i Lpfö98 när det gäller matematik.  

- I beaktande ska även den kommande reviderade läroplanen, Förslag till 

förtydligande i läroplanen för förskolan, finnas.  

 

 Arbetsmaterialets funktionskriterier 

- Arbetsmaterialet ska hjälpa pedagogen att synliggöra och medvetandegöra 

matematiken på förskolan.   

- Arbetsmaterialet ska vara inspirerande och varierande. 

- Övningarna i arbetsmaterialet ska gå att utveckla och anpassa nivån efter 

barngrupp.  

 

 Arbetsmaterialets testkriterier 

- De olika funktionskriterierna ska testas med hjälp av flera materialtest i 

barngrupp med tillhörande observationer. 

- Enkätfrågor till pedagoger och vidare samtal.  
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2 METOD 
 

Här följer redogörelse för hur produktionen av arbetsmaterialet Matematikverktyget 

utvecklats, bearbetats och utvärderats under arbetets gång. 

2.1 Urval 

 

Det blev ett naturligt val att utföra forskningen på en förskola med en sedan tidigare etablerad 

kontakt eftersom ett syfte med arbetsmaterialet är att det ska vara ett vardagsnära arbete. Då 

tid inte behöver läggas på att knyta nya kontakter och förtroenden går det att åstadkomma 

undervisningsförsök som blir ett naturligt inslag i vardagen för barnen. Undersökningen har 

genomförts med forskaren som deltagande observatör då något annat alternativ inte har varit 

möjligt vid dessa tillfällen. Den berörda förskolan har två avdelningar med barn 1-3 år och 

den tredje, där undersökningen gjorts, består av en större avdelning med 3-5 åringar. 

Förskolan lägger stor vikt vid teknik men har även en tanke på att öka arbetet med matematik.  

 

Ett informationsbrev om undersökningen, dess syfte, innebörd och forskningsetiska 

anvisningar lämnades ut till föräldrar (bil.1). De forskningsetiska aspekterna förklarades i 

brevet och dessa följdes i undersökningen. En talong på informationsbrevet skulle sedan 

lämnas till personalen på förskolan med en påskrift om ett godkännande om deltagande. Av 

46 barn så gavs det tillåtelse av 39 för medverkan, övriga 7 lämnade inte in någon talong. Vid 

undervisningsförsöken valdes barnen ut i första hand efter vilka som fanns tillgängliga för 

tillfället och i andra hand blev det de som visade intresse vid förfrågan av dessa aktiviteter. 

Barnens ålder är 3-5 år och både flickor och pojkar. Vid undervisningsförsöken användes 

material som ingår i Matematikverktyget. Materialet till själva övningarna valdes ut av 

forskaren men de deltagande barnen hade tillgång till att styra vilken aktivitet det blev vid 

varje tillfälle utifrån det material som fanns att tillgå i den medföljande väskan.  

 

Pedagogerna besvarade en enkät om egna tankar och kunskaper om matematik och dessutom 

åsikter om arbetsmaterialet Matematikverktyget. De fick information om att allt deltagande 

var frivilligt och anonymiteten var skyddad, därmed är de forskningsetiska kraven uppfyllda. 

Arbetsmaterialet fanns till förfogande under en hel dag i en utställning för att undersökas och 

provas och till detta hade pedagogerna tid till förfogande. I vanliga fall är det 13 pedagoger på 

denna förskola men under undersökningen var de 12 stycken då en var frånvarande. Av de 12 

pedagogerna besvarade 11 enkäten (bil. 2). Sju av dessa pedagoger arbetar på avdelningen där 

studien gjordes och fortlöpande samtal pågick under hela undersökningen med några av dem.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Undersökningen påbörjades med en litteraturinventering parallellt med materialtillverkningen 

för att kunna få en klarhet i om och var behoven för ett konkret arbetsmaterial kan finnas 

inom förskolan. Därefter påbörjade undervisningsförsöken där observationer av själva 

aktiviteterna dokumenterades löpande och med hjälp av loggboksanteckningar. 

Observationerna utfördes med forskaren som deltagare i aktiviteterna (Johansson & Svedner, 

2006). Dessa observationstexter analyserades sedan tillsammans med den nedskrivna 

dokumentationen från varje enskilt planeringstillfälle inför övningarna. Samtal med 

pedagogerna på avdelningen där undervisningsförsöken skedde fortgick under hela 

undersökningen och dessa dokumenterades löpande. Enkät till pedagogerna valdes som 

undersökningsmetod för att få klarhet i hur arbetsmaterialet Matematikverktyget uppfattas och 
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fungerar. För att få tillförlitligare resultat i undersökningen så gavs all personal på förskolan 

möjligheten att besvarades enkäten. Dessa samtal med pedagogerna och enkäterna 

sammanställdes efter analys.  

2.3 Procedur 

 

Vid starten av materialtillverkningen kontaktades den berörda förskolan och tillfrågades om 

det fanns intresse för medverkan. Pedagogerna på förskoleavdelningen ställde sig positiva till 

studien och såg fördelar med att få ett nytt material introducerat.  

 

De fyra undervisningstillfällena bestod av fyra till fem barn åt gången och forskaren som 

observatör. Varje tillfälle bestod av fyra till fem övningar. Löpande protokoll fördes parallellt 

med övningen då barnen även fick forska och prova en del på egen hand också. Observatören 

ställde öppna frågor under övningarna vilka nertecknades vid tillfälle, antingen under tiden 

övningen pågick eller direkt efter. Varje undervisningstillfälle avslutades med att skriva ner 

observationer, händelser och tankar från både barn och observatören.  Digitalkamera användes 

för att dokumentera varje övning. Vikten av att inga ansikten syns på bild har tagits i 

beaktande och barnens identitet är därmed skyddad. All dokumentation som informationsbrev 

till föräldrar, loggboksanteckningar, planeringar, observationer och fotodokumentation har 

legat till grund som datamaterial.  

 

Pedagogerna fick information om examensuppsatsen och tanken med den i ett tidigt skede 

vilket medfört ett nära samarbete under hela arbetets gång. Vid ett senare tillfälle fick de 

bekanta sig med det skrivna arbetsmaterialet Matematikverktyget och dess tillhörande 

material. Allt material fanns till beskådan i en utställning och alla pedagoger fick tillfälle att 

bekanta sig med det. Enkät med följebrev fanns tillgänglig för att besvaras och pedagogerna 

gjordes medvetna om att allt deltagande var frivilligt. Därtill har det förts anteckningar 

löpande om pedagogernas tankar kring matematik och arbetsmaterialet, och även deras 

arbetssätt när det gäller matematik. Loggboksanteckningar och enkät har legat till grund som 

datamaterial.  

2.4 Analysmetoder 

 

Observationsanteckningar från varje undervisningsförsök har sammanfattats med andra 

löpande anteckningar som förts. Dessa dokument har innefattat matematiken som kommit 

fram vid varje enskilt tillfälle men även funktionen av material och undervisningsförsök. 

Mottagligheten och variationsmöjligheter i materialet är också en del av analysen. 

Planeringsanteckningar inför varje övningstillfälle har analyserats och jämförts med utfallet 

av själva övningen. Materialundersökning, barngrupp, intressen och tidsåtgång har varit olika 

varje undervisningstillfälle vilket gett stora möjligheter att analysera aktiviteterna ur många 

synvinklar.  

 

Pedagogernas enkätsvar har sammanställts och analyserats tillsammans med anteckningar om 

övriga samtal som förts löpande med dem. Detta har sedan används parallellt med 

sammanfattningarna från undervisningsförsöken. Allt detta ligger till grund i resultatet vilket 

är sett ur både barn- och pedagogperspektiv. Även litteraturinventering har använts 

fortlöpande till stöd under arbetets gång. Därmed har metoden triangulering tillämpats i 

undersökningen.  
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Undersökningens analys presenteras i resultatet utifrån de två frågeställningarna i arbetet. 

Dessa frågor har ett barn- och ett pedagogperspektiv när det gäller arbetsmaterialet 

Matematikverktyget. Frågeställningarna handlar om hur Matematikverktyget upplevs och om 

det kan ses som en tillgång.  
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3 RESULTAT 
I den första resultatdelen sammanfattas vilka aktiviteter som förekommit vid de fyra 

undersökningstillfällen med barnen samt hur utfallet varit genom anteckningar som förts. Då 

matematikverktyget innehåller 28 övningar så har inte alla tillfällen där de provats observerats 

och analyserats. I den andra resultatdelen är det pedagogernas enkätsvar som sammanfattats 

med de löpande samtalen som skett med dem under undersökningens gång.  

 

3.1 Frågeställning 1 

 

Den första frågeställningen är undersökt ur ett barnperspektiv och lyder enligt följande:  

- Hur upplever barnen detta arbetsmaterial? 

 

För att få klarhet i den frågan så har fyra undervisningsförsök med fem barn vid varje tillfälle 

skett. Dessa har sedan utvärderats och analyserats tillsammans med observationer och 

anteckningar som förts löpande både under och efter undervisningstillfällena. För att nå ett 

mätbart resultat på observationerna av själva aktiviteterna har forskaren använt sig av tre 

frågeställningar med ja, nej och tveksamt som svarsalternativ. Dessa frågor har sin 

utgångspunkt i syftet med att tillverka ett vardagsnära matematiskt arbetsmaterial som är 

anpassningsbart i nivån och upplevs tilltalande och inspirerande av både barn och pedagoger.  

Frågeställningarna i observationerna av barn och aktivitet lyder följande: 

 

1. Var det möjligt för barnet att utöva och förstå matematiken i övningen? 

2. Var nivån på övningen anpassningsbar utifrån gruppen? 

3. Uppfattades tillfället positivt av barnet?  

 

 

3.1.1 Första undervisningsförsöket 
 

Vid första tillfället medverkade fem stycken 4-åringar, två pojkar och tre flickor. 

Aktiviteterna i Matematikverktyget som provades var: 

 

Nr. 1. Formjakt 

Nr. 3. Vågskålen 

Nr. 5. Sortering 

Nr. 7. Mäta kroppen 

Nr. 8. Metermätaren 

 

Övningen började med att barnen fick bekanta sig med föremålen som fanns i väskan. De fick 

sedan frågan om vilket av materialet de ville titta lite närmare på först. Valet föll ganska 

enhälligt på de logiska blocken vilket innebar att det blev formjakt som aktivitet. Aktiviteten 

framskred väldigt ivrigt och fort då några av barnen var intresserad av återstående material i 

väskan. De förstod övningens matematik omgående och hade begreppen klar för sig efter en 

stunds övande på skillnaden mellan kvadrat och rektangel. Att utöva formjakt i rummet och få 

röra sig fritt med materialet upplevdes stimulerande av barnen. Det är viktigt att tänka på att 

inte enbart ha stillasittande övningar då vissa barn har ett större rörelsebehov än andra.  
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Nästa övning var vågskålen där barnen fritt kunde välja på stenar, kottar, mynt och slutligen 

vatten att väga och jämföra. En del konkurrens uppstod då alla ville utföra aktiviteten 

samtidigt och det blev trångt kring vågen. Men barnen löste det med frågan från forskaren om 

det gick att samarbeta på något sätt. Lösningen blev att alla fick lägga ner endast ett föremål i 

taget och i tur och ordning. Stenarna som användes till vågskålen plockades ihop i en stor hög 

och sorterades sedan i nästa övning. I övningens första skede sorterades alla stenar upp 

tillsammans. När det blivit sex olika högar så valde tre av barnen att sortera upp en egen hög 

var i storleksordning medan två barn arbetade ihop. Denna övning var också ganska snabbt 

avklarad då frågan om det sista föremålet i väskan kom från ett av barnen. Men logiken i 

sorteringen hade dessa barn förstått utan några större instruktioner från forskaren.  

 

Det sista som fanns i väskan var ett långt rep som hörde till övningarna mäta kroppen och 

metermätaren. Mäta kroppen börjades med att barnets längd mättes ut på väggen och sedan 

klipptes repet efter det måttet. Samarbetet i övningen flöt på och fantasin flödade om vad man 

kan mäta. Det blev en naturlig övergång till vad en meter är när frågan om hur lång någon kan 

vara kom upp. Därmed plockades meterrepen fram och barnen jämförde med sin längd och 

andra föremål. Några uppgiftskort som hör till övningen plockades inte fram då det inte 

upplevdes att det fanns något behov av det. Barnen hade förstått innebörden av mätning.  

 

Övningarna upplevdes positivt av barnen och förändrades och utvecklades utifrån dem. 

Matematiken i varje enskild övning var synligjord och definierad för hela gruppen. Därmed 

kan observationens tre frågeställningar besvaras med ett tveklöst ja.  

 

3.1.2 Andra undervisningsförsöket 
 

Vid andra tillfället medverkade fem stycken 3-5 åringar, två pojkar och tre flickor. 

Aktiviteterna i Matematikverktyget som provades var: 

 

Nr. 2.  Fruktsamling 

Nr. 4.  Aktivitetskort 

Nr. 6.  Strumpleken 

Nr. 22 Klädparty 

 

Denna gång började aktivitetstillfället med en fruktsamling. Då barngruppen var liten så blev 

det en förkortad variant av övningen. För att kunna påvisa statistiken i övningen så är det en 

fördel med många deltagare. Däremot så övades det på hel, halv och fjärdedel vilket de var 

väl förtrogna med. Strumpleken var nästa övning och den genomfördes under stor iver då det 

var något nytt för barnen. Den övningen avlöstes sedan av klädparty där det gällde att se 

skillnader när någon förändrat något i klädseln. Det var också en övning som det hade kunnat 

vara fler deltagare än vad det var vid det här tillfället. Avslutningsvis användes 

aktivitetskorten och till det var barnantalet bra lämpat. Det framkom många tankar, 

diskussioner och reflektioner kring olika begrepp. Då gruppen hade stor spridning på ålder 

blev alla engagerade i varandras aktivitetskort och ett bra samarbete uppstod.  

 

Övningarna upplevdes positivt av barnen och förändrades och utvecklades utifrån dem. 

Matematiken i varje enskild uppgift var synligjord och definierad för hela gruppen. Det som 

hade kunnat förändras var att ha ett större antal barn deltagande till övningarna fruktsamling 

och klädparty, men det fungerade dock. Därmed kan observationens tre frågeställningar 

besvaras med ett ja.  
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3.1.3 Tredje undervisningsförsöket 
 

Vid det tredje tillfället medverkade fem stycken 4-5 åringar, tre pojkar och två flickor.  

Aktiviteterna i Matematikverktyget som provades var: 

 

Nr. 17 Parleken 

Nr. 21 Kims lek 

Nr. 25 ”Brasse-leken” – en ska bort 

Nr. 26 Namnklapp 

 

Namnklapp är en statistikövning och det krävs fler barn än vad gruppen var för att kunna 

genomföra den fullt ut. Men för att kunna utföra den ändå så användes namnlappar på barn 

som inte var närvarande vilket fick samma funktion. Det var en ny aktivitet som barnen inte 

var bekanta med sedan tidigare men de förstod innebörden av matematiken i övningen. 

Parleken var nästa aktivitet och den upplevdes nästan lite enkel för den här gruppen eftersom 

det var något de kände igen sedan tidigare. Lekens svårighetsgrad förändrades för att 

undersöka om det blev någon skillnad. Därmed blev det genast lite intressantare vilket påvisar 

att barn behöver utmaningar och stimulans till sitt tänkande i leken. Därefter var nästa 

aktivitet Kims lek vilken de kände igen sedan tidigare och som intresserade dem alla. 

Avslutningsvis kom höjdpunkten på övningstillfället med ”Brasse-leken”. Den övningen 

introducerade forskaren med två exempel och sedan hade barnen förstått innebörden av 

matematiken. De turades om och använde sig av material som fanns i materialväskan och 

sådant som fanns i rummet. Det var en känd lek de blivit bekant med från ett barnprogram 

men ingen av dem påstod sig lekt den tidigare.  

 

Övningarna upplevdes positivt av barnen och förändrades och utvecklades utifrån dem. 

Matematiken i varje enskild övning var synligjord och definierad för hela gruppen. Därmed 

kan observationens tre frågeställningar besvaras med ett tveklöst ja.  

 

 

3.1.4 Fjärde undervisningsförsöket 
 

Vid det fjärde tillfället medverkade fyra stycken 3-4 åringar, två pojkar och två flickor.  

Aktiviteterna i Matematikverktyget som provades var: 

 

Nr. 13 Fem-mönster 

Nr. 14 ”Fem fina fåglar” 

Nr. 15 ”Fem små apor hoppade i sängen” 

Nr. 16 ”Fem små båtar” 

 

Detta övningstillfälle skulle belysa antalet fem i alla aktiviteter. ”Fem fina fåglar” och ”Fem 

små apor hoppade i sängen” är en välbekant sång/ramsa för barnen. Däremot har de inte haft 

tillgång till ett material att använda i sången och ramsan tidigare. Detta gjorde att de 

fascinerades av det och behövde en stund på sig att få bekanta sig med det materialet. 

Materialet delades upp och alla fick en uppgift som skulle genomföras under sångens gång. 

Några av barnen behövde öva lite första gången för att förstå i vilken ordning de skulle agera. 

Då barnen ställt sig i tur och ordning runt materialet vid andra försöket fungerade det bra och 

de förstod principen med övningen. Därefter kom ramsan ”Fem små båtar” vilken barnen inte 

var bekant med sedan tidigare och den uppskattades av dem alla. Den övningen genomfördes 
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fyra gånger då alla ville ha båten som körde på en sten en varsin gång. I dessa ramsor övades 

antalsuppfattning, lägesord, rumsuppfattning, lokalisering och speciellt antalet fem. Detta 

avslutades sedan med aktiviteten Fem-mönster vilket var uppskattat av barnen. De började 

med att lägga lika mönster som mönsterkorten hade. Ett av barnen frågade en annan om hon 

kunde lägga ett likadant mönster som han lagt. Därefter gjorde barnen egna mönster och till 

slut med fler än fem föremål också. De fick in lägesord i sina instruktioner till varandra.  

 

Övningarna upplevdes positivt av barnen och förändrades och utvecklades av dem. 

Matematiken i varje enskild övning var synligjord och definierad för hela gruppen. Därmed 

kan observationens tre frågeställningar besvaras med ett tveklöst ja.  

 

 

3.2 Frågeställning 2 

 

Den andra frågeställningen är undersökt ur ett pedagogperspektiv och lyder följande:  

- Hur upplever pedagogerna detta arbetsmaterial, kan de se det som en tillgång i sitt 

vardagliga arbete?    

 

För att få klarhet i frågeställningen fick alla pedagoger på förskolan möjligheten att bekanta 

sig med arbetsmaterialet. En utställning arrangerades med lärarhandledningarna till 

Matematikverktyget och arbetsmaterialet till varje enskild övning. I samband med 

utställningen fanns det en enkät som de pedagoger som var intresserade av fick besvara. Att 

deltagandet var frivilligt informerades de om.  

 

 

3.2.1 Pedagogernas tankar och kunskaper inom matematik 
 

Pedagogernas åsikter som i största allmänhet kom fram vid samtal om matematik på förskolan 

antecknades i en loggbok. Dessa analyserades parallellt med enkäten som bestod av frågor 

som rör deras tankar och kunskaper kring matematik och arbetsmaterialet 

Matematikverktyget. Av 12 pedagoger besvarade 11 enkäten vilket får ses som en hög andel 

svarande. Av de svarande har majoriteten arbetat längre än tio år inom förskolan vilket borgar 

för lång erfarenhet hos dem (fig.1). 

 

 

 
 
Figur 1. Antalet personer som arbetat ett visst antal år inom förskolan.  
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Under undersökningens gång har forskaren ofta upplevt i samtalen att pedagogerna inte riktigt 

vet hur de ska arbeta med matematik. En ständigt återkommande upplevelse är att förskolan 

för tillfället arbetar starkt med sin inriktning så att det inte finns tidsutrymme för ett särskilt 

matematikarbete. Att matematik finns i det mesta som sker på förskolan finns det en 

medvetenhet om men en ständig frågeställning de har är hur man ska arbeta med det. 

Kunskaperna finns hos pedagogerna vilket kommer fram i samtalen, men det man mer 

efterlyser är verktygen. För tillfället har ett matematikspel installerats på datorn för att ha 

något konkret matematiskt arbetsmaterial att tillgå. För att bringa klarhet i hur de upplever 

matematik på förskolan ställdes frågan i enkäten, med möjligheten att ge flera svar på den 

(tab.1). 

 

 
Tabell 1. Hur upplever du matematik i förskolan?  

 

Roligt 

 

10 

Tråkigt 

 

 

Utmanande 

 

7 

Svårt 

 

 

Intressant 

 

10 

Spännande att prova  

någon gång 

2 

Ej nödvändigt 

 

 

Annat: - Här finns mycket att lära. 

- Spännande med nytt material. 

2 lämnade egna kommentarer 

 

 

 

Detta påvisar endast positiva bilder av matematiken på förskolan vilket stärker tankarna om 

personalens vilja och intresse att arbeta med det. På frågan om pedagogerna tror att de skulle 

kunna utöka sina matematiska kunskaper och tankar om matematik med ett arbetsmaterial 

som Matematikverktyget idag svarar 10 stycken ja och 1 kanske. En tillagd ja-kommentar 

finns som lyder: ”Man kan hela tiden utvecklas”. Det är något som ständigt kommer fram i 

samtalen med pedagogerna också. Kommentarer som dyker upp är att man inte tänkt på 

matematik på samma vis tidigare. Därför har man kanske inte dessa kunskaper så rotade än, 

men det är på framgång enligt flera pedagoger.  
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3.2.2 Matematikverktygets funktion 
 

De direkta frågorna om arbetsmaterialet Matematikverktygets funktion är tydligt enhälliga 

och enbart positiva. På frågan om helhetsintrycket av Matematikverktyget svarar 100 % att 

det är bra och användbart. Även på frågan om de skulle kunna tänka sig att använda 

Matematikverktyget eller ett liknande material i sin verksamhet svarar 100 % ja. På frågan om 

lärarhandledningarnas tydlighet svarar 10 stycken att de är tydliga och lätta att förstå medan 

en person skrivit en egen kommentar att ”det mesta är lätta att förstå”.  

 

Av 11 enkätsvar har 9 pedagoger lagt till egna kommentarer och synpunkter vilket visar på 

stort engagemang och intresse: 

 

 Många övningar som man blir sugen att spinna vidare på. Känner just att få till det 

med färre barn – det är ett gäng att gå igenom. 

 

 Ett kanonverktyg. Har fått många tips både på nya saker och även hur vi kan spinna 

vidare. Materialet är väldigt genomtänkt och användbart för alla åldrar. Matte måste 

inte vara krångligt och vi gör mycket som behöver synliggöras.  

 

 Ett spännande och roligt material som passar olika åldrar och mognad. Tydliga och bra 

instruktioner. 

 

 Materialet verkar lätt att använda i vår barngrupp. Det verkar finnas övningar för olika 

åldrar.  

 

 Roligt och spännande material att prova på. Heja på! Viktigt, viktigt med vardagsprat 

runt matte också såklart.  

 

 Ett mycket bra material – enkla övningar som övar många viktiga kunskaper som 

behövs på ett lekfullt sätt. Användbart för oss pedagoger, få idéer och förslag på lite 

”nytt”.  

 

 Man kan använda materialet till alla åldrar och bra att ta till när idéerna sinar.  

 

 Bra att man kan använda material som man redan har till hands. 

 

 Kul och inspirerande.  

 

Att personalen vill utveckla sin matematik på förskolan är tydlig. En förfrågan om att få 

tillgång till Matematikverktyget på förskolan där övningsförsöken pågått har ställts till 

forskaren. Det som saknas är konkreta och lättillgängliga arbetsmaterial och till detta fungerar 

Matematikverktyget ypperligt då det går att utveckla och anpassa nivå efter barngrupp. 

Därmed kan den andra frågeställningen om pedagogernas upplevelse av arbetsmaterialet och 

om de kan se det som en tillgång i det vardagliga arbetet ses som besvarad.  
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3.2.3 Examensarbetets måluppfyllelse 

 
Nedan redovisas examensarbetets mål- och funktionsområden och om dessa är uppfyllda:  

  
 Övergripande mål  

- Examensarbetets mål är att utforma ett matematiskt arbetsmaterial med 

lärarhandledningar som ska kunna ses som ett hjälpmedel i förskolan. 

 

 Målet är uppfyllt då arbetsmaterialet utvärderats och ansetts fungera väl.  

 

 

 

 Funktionskriterier mot förskolans styrdokument 

- Arbetsmaterialet ska kunna vara till hjälp att uppfylla strävansmålen som finns 

i Lpfö98 när det gäller matematik.  

- I beaktande ska även den kommande reviderade läroplanen, Förslag till 

förtydligande i läroplanen för förskolan, finnas.  

 

 Kriterierna är uppfyllda då aktiviteterna i Matematikverktyget har inslag inom olika 

matematiska områden och är vardagsnära.  

 

 

 

 Arbetsmaterialets funktionskriterier 

- Arbetsmaterialet ska hjälpa pedagogen att synliggöra och medvetandegöra 

matematiken på förskolan.   

- Arbetsmaterialet ska vara inspirerande och varierande. 

- Övningarna i arbetsmaterialet ska gå att utveckla och anpassa nivån efter 

barngrupp.  

 

 Kriterierna är uppfyllda enligt utvärderingar av observationer, samtal och enkäter.  

 

 

 

 Arbetsmaterialets testkriterier 

- De olika funktionskriterierna ska testas med hjälp av flera materialtest i 

barngrupp med tillhörande observationer. 

- Enkätfrågor till pedagoger och vidare samtal.  

 

 Kriterierna är uppfyllda då materialtest, observationer, enkäter och samtal genomförts.  
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4 DISKUSSION 
 

 

 

Fokus i examensarbetet ligger på funktionen hos Matematikverktyget som är ett matematiskt 

arbetsmaterial för förskolan, och dess tillkomst. Detta arbete har varit mycket givande då 

litteraturen gett en hel del nya matematiska kunskaper som påvisat vikten av att lyfta fram 

matematiken. Till det kan ett konkret arbetsmaterial vara till stor nytta vilket utvärderingen av 

observationer, enkäter och samtal också påvisat.  

 

4.1 Sammanfattning 

 

Det övergripande målet med detta examensarbete har varit att skapa ett konkret matematiskt 

arbetsmaterial med lärarhandledningar för förskolan. Det har varit en givande tid att göra 

detta då det gett en produkt, ett arbetsverktyg som det går att ha nytta av även i framtiden. 

Produkten innehåller lärarhandledningar och material till 28 varierande övningar. Resultatet 

har visat att måluppfyllelserna är klarade. Frågeställningarna är besvarade och det har även 

fåtts fram ett önskvärt resultat på arbetsmaterialet Matematikverktyget. Både barns och 

pedagogers reaktioner har varit det planerade och önskade.  

 

Aktiviteterna i Matematikverktyget har en nära vardagsanknytning vilket har varit tanken med 

det hela. Materialet till övningarna ska finnas lättillgängligt och det ska upplevas positivt. Då 

Matematikverktyget berör många olika matematiska områden och lyfter dessa i övningen så 

kan man påstå att arbetsmaterialet kan bidra till att uppfylla strävansmålen inom området 

matematik i läroplanen, Lpfö98. Detsamma gäller den framtida revideringen av läroplanen, 

Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan, som tagits i beaktande i 

undersökningen. 

 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Urvalet av lärarhandledningar som användes i undervisningsförsöken var lagom tilltaget. 

Dessa valdes med utgångspunkt i vilken matematik som kunde påträffas i övningen och att 

det skulle finnas en ”röd tråd” mellan dem. Däremot fanns det vissa gånger problem med att 

hinna anteckna observationerna under arbetets gång. Att vara deltagande observatör kan ses 

som en fördel i detta fall eftersom den har det lättare att analysera om nivån på själva 

övningen var anpassningsbar eller inte, vilket var ett av målen med undersökningen.  Vid 

undervisningsförsöken upplevde inte forskaren några problem med att vara observatör av sin 

egen praktik. Det hade kunna varit önskvärt att prova alla övningar i Matematikverktyget med 

dessa barn. Men det upplevdes inte som något problem för materialets funktion då forskaren 

är väl förtrogen med övningarna sedan tidigare.  

 

Frågorna i enkäten är enkelt och tydligt formulerade med ett undantag av en fråga där man 

definierar hur man upplever matematik på förskolan. Definitionen ”Spännande att prova 

någon gång” kan tolkas på olika vis och borde därför inte vara med som ett alternativ. I övrigt 
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har frågeställnigarna kunnat gett svar på arbetsmaterialets funktion och pedagogernas tankar 

om matematik. I samtalen med pedagogerna har också deras tankar kring matematik på 

förskolan kommit fram vilket har sammanställts tillsammans med enkäterna. Att enkät valdes 

till undersökningsmetod beror på att anonymiteten i svaren ville hållas då pedagogerna hade i 

uppgift att bedöma Matematikverktygets funktion. Att det blev frågor med svarsalternativ 

istället för öppna frågor hör ihop med att det behövdes tydliga svar på de flesta frågorna för 

att kunna göra en rättvis utvärdering. Däremot så fanns det utrymme för ytterligare 

kommentarer. Alla pedagoger har fått samma förutsättningar att granska arbetsmaterialet och 

sedan besvara enkäten.  

 

Resultatet täcker det undersökta området och har gett svar på frågeställningarna. Resultatet 

klassas som tillförlitligt då alla observationer från själva övningstillfällena gett liknande 

resultat. Enkäter och samtal med pedagoger som analyserats har även de fått resultat som 

pekar åt samma håll. Inga avvikelser i enkäterna finns vilket kan påvisa skapandet av ett 

lyckat arbetsmaterial och att pedagogerna ser vikten av att lyfta matematiken. Triangulering 

har använts för att öka undersökningens tillförlitlighet och analysen har utgått från ett 

fenomenografiskt förhållningssätt då man ville få fram hur arbetsmaterialet uppfattas av barn 

och pedagoger.  

 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

Medvetenheten om behovet av konkreta arbetsmaterial som förenas i leken på förskolan har 

stärkts i och med att undersökningens frågeställningarna har blivit besvarade. 

 

 

4.3.1 Matematikens betydelse för förskolan 

 
Enligt Björklund (2007) använder barnen matematik till att upprätthålla sociala regler vilket 

är nödvändigt och det kommer tydligt fram i observationerna av undervisningsförsöken. 

Samspelet som finns mellan barnen när de löser de olika uppgifterna är ödmjukt och ett 

givande och tagande finns ständigt närvarande. Förskolans uppdrag enligt Lpfö98 är att: ”Alla 

barn skall få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att 

få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (s.8-9). Matematiken blir till ett socialt verktyg i 

deras vardag vilket även Emilsson (2008) håller med om och poängterar vikten av att 

pedagogen innehar förmågan att ta de spontana tillfällena i akt. Där kan ett arbetsmaterial som 

Matematikverktyget ses som en tillgång då allt inte behöver vara i förväg planerat men 

däremot finns det redan ett material att tillgå, de spontana tillfällena tas i akt och lek och 

lärande går hand i hand. Det är i leken som de vuxna har en stor betydelse för att barnens 

intresse för matematik och kompetenser utvecklas enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999). Matematikverktyget kan ses som ett hjälpmedel för vardagen både för det i förväg 

planerade och det spontana. Det är inte alltid nödvändigt att det är en pedagog som är 

deltagare när materialet används utan när barnen introducerats kan de ha användning av det i 

vissa avseenden själva också. Verksamheten på förskolan ska vara spännande och 

inspirerande och väcka barnens upptäckarlust och det kan man uppnå med en tillåtande 

pedagogik när det gäller utforskandet av matematik.  
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4.3.2 Lekens betydelse 
 

Barn behöver uppleva matematiken för att underlätta förståelsen för det, men det får inte ske 

under lektionsliknande förhållanden enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) och 

därför behövs kunskaperna om hur man förenar matematiken med lek. Barn behöver erfara 

matematik och till det finns det många olika hjälpmedel att ta till. Leken är ett användbart 

medel som går att förena med ett matematiskt arbetsmaterial som Matematikverktyget. 

Resultatet i undersökningen påvisar vikten av att ha material att tillgå, oavsett om det är för 

spontana eller planerade tillfällen.  

 

 

4.3.3 Betydelsen av att använda matematiska begrepp 
 

Ett positivt förhållningssätt till matematiken byggs redan på förskolan då barnet får uppleva 

ett lustfyllt lärande i leken. Det viktiga är att ta tillvara problemlösningssituationer i vardagen 

och göra dessa till meningsfulla möten med matematiken. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) anser att grunden till det matematiska lärandet i förskolan ligger i att 

pedagogerna ger barnen möjligheterna att erfara och erövra matematiska begrepp. Dessa 

begrepp måste komma in i intressanta och meningsfulla sammanhang på förskolan. I 

övningarna i Matematikverktyget lyfts de olika matematiska områden som berörs och det 

bidrar till att även pedagogerna får en klar förståelse av vilka begrepp som är aktuella att 

använda sig av. Matematikverktyget innehåller även övningar med det specifika syftet att öva 

på olika begrepp. Att använda sig av ett rikt språk med många matematiska begrepp ökar 

förståelsen av innebörden för vidare inlärning och det är i förskolan man bygger denna grund. 

 

 

4.3.4 Betydelsen av pedagogens medvetenhet och roll 

 
Pedagogernas uppfattning om sin egen kompetens i matematik påverkar själva arbetet inom 

området på förskolan enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). Detta har blivit 

bekräftat i det att undersökningen påvisade att saknaden av konkreta arbetsmetoder eller 

verktyg påverkade i vilken utsträckning man arbetar med matematik på förskolan. Därför är 

det viktigt att pedagogerna har kunskap och kan erbjuda matematiska möten i meningsfulla 

sammanhang som ger utveckling och lärande för barnet. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(a.a.) menar att pedagogens uppgift är att hjälpa barnet att uppfatta och förstå det matematiska 

i dess värld. Till detta kan ett matematiskt arbetsmaterial som Matematikverktyget vara till 

hjälp både i den spontana och planerade verksamheten.  

 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det skulle vara intressant att skapa ett matematiskt arbetsmaterial utifrån de allra yngsta 

barnen på förskolan, 1-3 åringarna. Detta arbete skulle kunna ha sin utgångspunkt i 

Björklunds (2007, 2008) forskning. Många gånger uppfattas det som att de åldrarna inte är 

lika viktiga ur inlärningssynpunkt då en hel del av deras vardag kretsar kring det primär med 

av- och påklädning, blöjbyten, matsituationer osv. Men det är desto viktigare att lyfta vilken 

matematik man har tillgång till och det bör utnyttjas redan här. Det skulle även ge tillfälle till 
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att medvetandegöra vikten av att synliggöra matematiken i ett tidigt stadium, vilket 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) lyfter.  Den viktiga vardagsmatematiken som 

man inte får glömma bort och som bör lyftas, vilket även kom fram i ett enkätsvar. Till detta 

arbete skulle Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 

2004) kunna stå som en grund att utgå ifrån när matematiken planeras, det kan ge en bredare 

uppfattning om vad matematik egentligen innebär. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej alla föräldrar på XXX                                                                                                                                       

 

Nu under våren ska jag skriva en C-uppsats på Högskolan i Gävle som kommer att handla om 

matematik för förskola och förskoleklass. Jag kommer att producera ett eget arbetsmaterial 

med lärarhandledningar. Tanken är att detta material ska kunna ses som ett hjälpmedel för 

pedagogerna att synliggöra matematiken i vardagen. Själva arbetsmaterialet kommer att ha 

fokus på vardagsmatematiken vi har runt omkring oss och som ska medvetandegöras enligt 

förskolans läroplan, Lpfö98. Områden som kommer att beröras är bl.a. sortering, parbildning, 

antal, tid, form, matematiska begrepp osv. Allt detta görs idag på förskolan så det kommer 

inte att vara några konstigheter för barnen. 

 

Personalen på XXX kommer att få prova detta arbetsmaterial med era barn. Dessa tillfällen 

ska också observeras och utvärderas av mig för att jag ska se hur de tagits emot av barnen och 

om lärarhandledningarna kan vara användbara för pedagogerna. Jag kommer även att behöva 

fotografera själva arbetet vid dessa tillfällen för att komplettera mina lärarhandledningar och 

texter, inga ansikten kommer att synas på bilderna. I själva uppsatsen kommer varken 

identiteter eller på vilken förskola arbetet genomförts att framföras.  

 

För detta arbete behöver jag er tillåtelse och skulle vara tacksamma om ni vill fylla i 

nedanstående talong och lämna till förskolan. Om ni vill ha ytterligare information om arbetet 

eller har frågor är ni välkomna att kontakta mig på telefon XXX eller via mail: 

erja.svensson@XXX  

 

Tack på förhand! 

Erja Svensson 

___________________________________________________________________ 

 

        Vi godkänner att vårt barn deltar 

 

 

        Vi vill ej att vårt barn deltar 

 

 

Barnets namn:________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift:___________________________________________         
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Bilaga 2. Följebrev och enkät till pedagoger 

 

 

 
Hej! 
Nu finns mitt matematiska arbetsmaterial som jag valt att kalla Matematikverktyget 
färdigt för påseende.  
 
Matematiken på förskolan ska vara lättillgänglig och till detta är tanken att 
Matematikverktyget ska kunna vara till hjälp. Allt material och lärarhandledningar till 
övningarna finns sorterade i lådor och därtill en praktisk dragväska. Dragväskan ska 
packas inför den/de valda övningarna. I varje lärarhandledning finns en beskrivning 
av vilket material som behövs, hur övningen genomförs och kan utvecklas, och 
slutligen en beskrivning av vilken matematik man kan träffa på i övningen.  
 
När du tittat igenom Matematikverktyget skulle jag vara tacksam om du svarade på 
enkäten om arbetsmaterialet. Några frågor handlar om dina egna tankar och 
kunskaper inom matematik på förskolan. Efterföljande frågor handlar om vad du har 
för åsikter om arbetsmaterialet. Utveckla gärna dina svar, dina åsikter är viktiga för 
mig och mitt fortsatta arbete med materialet. Allt deltagande är frivilligt och den 
personliga integriteten skyddas. Förskolans namn kommer inte heller att framgå i den 
färdiga produkten.  
 
Din medverkan är viktig för mig och jag hoppas att du vill delta. Tack på förhand. 
Erja Svensson 
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Frågor till Matematikverktyget 
 
 

1. Hur länge har Du arbetat inom förskolan? 

1-5 år 5-10 år 10-20 år Mer än 20 år 
 

 
2. Hur upplever Du matematik i förskolan? Gärna flera alternativ. 

Roligt 

Tråkigt  

Utmanande 

Svårt 

Intressant 

Spännande att prova någon gång  

Ej nödvändigt 

Annat: 
 
 

 
 

3. Tror Du att du skulle haft användning och nytta av ett liknande arbetsmaterial 

som Matematikverktyget under dina första yrkesverksamma år? 

Ja 
 

Nej 
 

Kanske 
 

 
4. Tror Du att du kan utöka dina matematiska kunskaper och tankar om 

matematik med Matematikverktyget idag? 

Ja 
 

Nej 
 

Kanske 
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5. Vad tycker Du om helhetsintrycket av Matematikverktyget? 

Bra – användbart 
 

Dåligt – icke användbart 
 

Annat: 
 
 

  
6. Vad tycker Du om lärarhandledningarna i Matematikverktyget? 

Tydliga och lätta att förstå 
 

Otydliga och svåra att förstå 
 

Skulle behöva vara utförligare 
 

Annat: 
 

 
7. Skulle Du kunna tänka dig att använda Matematikverktyget eller ett liknande 

material i din verksamhet? 

Ja 
 

Nej 
 

Kanske 
 

 
 
Övriga kommentarer och synpunkter: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Arbetsmaterialet ”Matematikverktyget” 

 

 

 

 

            Matematikverktyget 
Ett matematiskt arbetsmaterial för förskolan 

                                      med lärarhandledningar 
 

 

 

                                 Erja Svensson  

                                         2010 
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               Matematikverktyget 
 
Matematikverktyget är ett matematiskt arbetsmaterial för förskolan. Detta kan ses som ett 
hjälpmedel och komplement på förskolan för att synliggöra matematiken i vardagen, 
barnens lärande och utveckling. Dessutom kan Matematikverktyget ses som ett komplement 
för att uppfylla strävansmålen i matematik i Läroplanen, Lpfö98 samt att kunna uppfylla 
kriterier i den tilltänkta framtida läroplanen som finns i Förslag till förtydliganden i 
läroplanen för förskolan, enligt uppdrag från Skolverket. 
 
Till sin hjälp i analysen av barnens matematikkunskaper, och då framförallt 
antalsuppfattningen, har man stor användning av Gelman och Gallistels fem principer: 

 Abstraktionsprincipen – föremål som kan räknas 

 Ett till ett-principen – ett föremål i mängden bildar par med ett föremål i den andra 

mängden 

 Principen om godtycklig ordnin 

  

 g/antalskonstans – samma antal föremål oavsett placering 

 Principen om räkneordens ordning – varje räkneord följs av ett annat bestämt 

räkneord 

 Antalsprincipen/kardinaltalsprincipen – sist uttalade räkneordet anger antalet 

 
Källa: Små barns matematik. NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning. (2007) 
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                              Matematikverktygets arbetssätt 
Tanken med Matematikverktyget är att det ska vara ett material som är lättillgängligt i alla 
avseenden. Detta ska kunna bidra till att vi ser på matematik lustfyllt och inte alls något som 
är svårt. I ”Verktygslådan” skall det finnas både en beskrivande lärarhandledning, men ändå 
ganska öppen för egna förslag, och det material och som behövs till varje specifik övning. 
Pedagogen väljer arbetsområde och lärarhandledning och förser sedan verktygslådan med 
det som behövs för övningen eller övningarna som valts ut till tillfället. Vid 
utomhusaktiviteterna kan man plocka kottar, stenar och annat tillsammans med barnen i 
naturen istället för att använda det som redan finns att tillgå för övningen. Tidsåtgången för 
varje övning varierar och pedagogen utgår från barnens intresse. Det som intresserar den 
ena kanske inte intresserar den andra och det är viktigt att ha det i beaktande.  
 
Nivån på övningarna går att variera och styras ut 
 
ifrån barnens intresse och mognad. En vidareutveckling av aktiviteterna kan också vara 
möjlig. Låt barnens fantasi och deltagande bidra till hela gruppens utveckling. En och samma 
övning behöver inte fungera lika varje gång, utan se det som positivt att den går att förändra 
för det är då du vet att utveckling sker hos barnet och gruppen.  
 
Dokumentation är viktigt när man vill se utvecklingsarbetet i förskolan och till detta kan 
Matematikverktyget vara till hjälp. Att dokumentera aktiviteterna genom att fotografera och 
sedan diskutera med barnen om själva övningen ger en djupare förståelse och bearbetning 
av det som övats vid tillfället. I diskussionerna är det viktigt att se till att alla barn får komma 
till tals och medverka. Dessa fotografier, en text och materialet som använts är ypperligt att 
använda till en liten utställning som finns framme efter övningen. Detta för att även 
föräldrarna ska få en inblick i barnens vardag, lärande och förskolans verksamhet. Det ska 
synas att man arbetar med matematik. 
 
Med Matematikverktyget kan vi se att matematik inte bara är siffror utan så mycket mer. 
Här får vi in sortering, klassificering, rumsuppfattning, mätning, tid, volym, geometriska 
figurer, storlek, form och antal också. 
 
Jag önskar dig lycka till med användandet av Matematikverktyget. 
Erja Svensson 
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                          Matematikverktygets innehåll 
 
 

1. Formjakt                                                                                                

2. Fruktsamling                                                                         

3. Vågskålen                                                                             

4. Aktivitetskort                                                                       

5. Sortering                                                                               

6. Strumpleken                                                                        

7. Mäta kroppen                                                                      

8. Metermätaren                                                                      

9. Naturväven                                                                           

10. Äggkartongen                                                                      

11. Timglaset                                                                             

12. Barnboksmatematik  

13. Fem-mönster                                                          

14. ”Fem fina fåglar”                                                                 

15. ”Fem små apor hoppade i sängen”                                  

16. ”Fem små båtar” 

17. Parleken 

18. Symmetriletaren 

19. Hitta hem-kartan 

20. Geometrikonst 

21. Kims lek 

22. Klädparty 

23. Följa John  

24. Snövit och de sju dvärgarna 

25. ”Brasse-leken” – En ska bort 

26. Namnklapp 

27. Rörelsebegrepp 

28. De som har… 
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1. FORMJAKT                                                         

 

Material: 

 Logiska block eller en annan mall för former 

 Papper i svart eller  

  

 vitt och grundfärgerna röd, blå, grön och gul 

 Penna 

 Sax 

 Limstift 

 

 
 

Övning: 

Låt varje barn få en av varje form; kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. De ritar 

sedan av varje form på ett färgat papper. Klipp ut formen och limma fast det på det 

vita eller svarta papperet. Nu börjar själva formjakten. Bege er ut i omgivningen och 

leta efter föremål i de olika formerna. Dokumentera med kamera.  

 

Tips till övningen: 

Använd en tygpåse med logiska block. Låt ett barn i taget stoppa ner handen i påsen 

och sedan turas om att leta efter just den formen som kommer upp. Det brukar också 

vara intressant att leta efter former i en detaljrik barnbok eller en tavla.  

 

 

Övningens matematik: 

Färg, form, storlek, mönster, placering och rumsuppfattning. Det är viktigt att 

benämna de geometriska formerna vid rätt namn för att få in det från början. Det går 

även att utveckla övningen genom att göra en statistikövning över hur många av vaje 

form man hittar (se övningen med fruktsamling).  
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                       2. FRUKTSAMLING 

 

Material: 

 Frukt som ex. äpple, banan och päron 

 Duploklossar i rött, gult, grönt och ev. en Duploplatta 

 

Övning: 

Detta är en övning som lämpar sig att göra på en liten fruktsamling. Låt barnen välja 

vilken färg på Duplo som hör ihop med vilken frukt, ex. banan – gult, päron – grönt 

och äpple – rött. Ett barn i taget väljer sin frukt  

 

och sätter på samma gång upp en Duplokloss på plattan i avsedd färg. När alla tagit 

sin frukt så har de en ”tabell” på hur många av varje frukt som valts.  

 

Tips till övningen: 

Det går även att göra staplar direkt på golvet både på längden och höjden. Mät och 

jämför hur många barn som valt varje frukt. 

 

Övningens matematik: 

När alla tagit sin frukt så har man en ”tabell” på hur många barn som valt varje frukt. 

Mät och jämför; mest – minst. Här använder sig barnen av bråk eftersom de sällan 

äter en hel frukt, utan den delas i halvor eller fjärdedelar.  Klassificering av frukt och 

färg och ”ett till ett-principen” tillämpas i övningen också. Viktigt att man använder sig 

av korrekta matematiska begrepp. 
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                                              3. VÅGSKÅLEN 

 

Material: 

 Två genomskinliga hinkar 

 Trägalge 

 Två krokar att hänga på galgen eller snöre att knyta fast hinken med 

 Olika material att väga som kottar, stenar,  

  

 vatten, pinnar, enkronor osv. 

 Tillbringare med vatten 

 

 

 
                  

 
 

Övning: 

Denna övning går att variera i det oändliga och kan verkligen stimulera barnens 

fantasi. Häng upp galgvågen så att den hänger stadigt och att barnet har hinkarna i 
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en lämplig ögonhöjd, en utdragen kökslåda fungerar bra. Lägg t.ex. i en sten i den 

ena hinken och be sedan barnet fylla den andra hinken med något som väger lika, 

väger mer eller något som är lika stort men väger mer/mindre osv. En annan övning 

är att barnet lägger något i den ena hinken och ska sedan hälla i vatten sakta från en 

tillbringare i den andra hinken tills de väger jämnt.  

 

Tips till övningen: 

Att använda sig av enkronor när barnet väger är extra spännande. Hur många kronor 

väger en leksaksbil t.ex. 

 

Övningens matematik: 

Väga och jämföra som mer, mindre eller lika mycket. Storlek, vikt och volym. 

Antalsuppfattning när man räknar hur många. Att låta barnen gissa hur saker och ting 

väger ger dem möjligheter till att an 

 

vända ett matematiskt språk och att få ”tänka” matematik.  
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                 4. AKTIVITETSKORT 
Material: 

 Tygpåse el. dyl. 

 Kort som det står olika uppdrag och aktiviteter på 

 Filt eller lakan 

 

Övning: 

Barnen turas om att dra ett kort ur  

 

påsen. Utför sedan aktiviteten. Det är praktiskt att ha en filt eller ett lakan som de 

hämtade föremålen läggs på. Diskutera och reflektera gärna vidare om varje 

uppdrag. Ex. på uppdrag/aktivitet: 

 Leta efter något som är runt 

 Leta efter något som är hårt 

 Leta efter något som har många kanter  

 Leta efter en leksak som ligger bakom något annat 

 

Tips till övningen: 

Förenkla eller försvåra övningens uppdrag efter barngruppens mognad. Välj 

aktiviteter efter de begrepp som kan vara aktuella att öva på utifrån barn/barngrupp.  

 

Övningens matematik: 

Rumsuppfattningen stärks med denna övning eftersom barnet rör sig i sin omgivning. 

Sortering, form, antal och olikheter bl.a. upptäcks med de olika uppdragen på korten. 

Begreppsförståelsen stärks. 
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                                              5. SORTERING 
Material: 

 Stenar i olika färger och storlekar (eller knappar, pärlor, kottar) 

 Ett stort bord eller ett golv med en ljus filt eller ett lakan 

 

Övning: 

Häll ut alla stenar och börja sorteringen. Låt barnen komma på så många olika sätt 

att gruppera dem som möjligt. Lite äldre barn löser vanligtvis det här helt själva. Välj 

antal och olikheter på stenarna utifrån barngruppens mognad.  

 

Tips till övningen: 

Det går bra att sortera knappar, pärlor, klossar och olika slags kottar också. Till de lite 

äldre barnen kan man ge uppdrag med ledtrådar för sorteringsövningen. T.ex. så kan 

man be dem plocka ihop alla stenar i två högar; en med runda och en med ovala 

eller att lägga dem på rad i storleksordning. Det blir då en bra samarbetsövning där 

de kommunicerar med varandra och får användning av matematiska begrepp. 

 På förskolan är det bra att låta barnen vara m 

 

ed och sortera den rena disken på rätt ställe efter lunchen. Det är något vi ofta tar för 

givet som en pedagoguppgift. Samma gäller vid undanplockning och städning av 

material på avdelningen. Ha gärna backar och lådor ämnade för olika föremål.  

 

Övningens matematik: 

Sortering och klassificering är det centrala i själva övningen. Barnen får också 

använda matematiska begrepp som bl.a. antal och form.  
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                     6. STRUMPLEKEN 

Material: 

 Barnens strumpor 

 Korg, låda, filt eller påse 

 

Övning: 

Alla barn sitter i en ring och tar sedan av sig sina strumpor som de lägger i en korg, 

låda, under en filt eller i en tygpåse. Ett barn i taget tar en strumpa i högen utan att 

de övriga ser hur den ser ut. Barnet ger en beskrivning av strumpan och den som 

känner igen den som sin egen talar om de 

 

t. Så här fortsätter det tills alla har fått sina strumpor. 

 

Tips till övningen: 

Det är bra om en vuxen ger den första beskrivningen för att barnen ska förstå hur det 

går till. Förslag på beskrivningar kan vara: randig, ljus, grön, blommig osv. Leken går 

att förenkla för yngre barn genom att de bara tar av sig den ena strumpan. Denna lek 

går också bra att göra med vantar. Det är då bra om den ena sitter på handen 

eftersom många vantar liknar varandra och det ibland bara är små skillnader som är 

svåra att beskriva.  

 

Övningens matematik: 

Sammanparning är det centrala i övningen. Beskrivning av mönster, färg och form 

övas också. Man kan räkna på många olika sätt som t.ex. hur många har fått en 

strumpa eller båda, hur många strumpor finns det kvar och hur många finns det i en 

viss färg osv. Addition och subtraktion.  
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                                       7. MÄTA KROPPEN 

 

Material: 

 Rep eller snöre som är tjockt och stumt (flaggstångslina fungerar bra) 

 

Övning: 

Barnets längd ska mätas och ett snöre el. dyl. klippas till i rätt mått. Nu börjar leken 

genom att barnen mäter olika mått på sin kropp som t.ex. är avståndet mellan 

händerna lika som längden på kroppen 

 

, hur många varv kan man snurra runt handleden, är det skillnad på handled och 

fotled, är den ena smalare eller tjockare, hur många ”myrsteg” kan man ta på snöret 

på sin egen längd osv.  

 

Tips till övningen: 

Som en samarbetsövning kan ett barn ligga på ett papper på golvet och låta en 

kamrat göra ett streck för rätt längd. Sedan hjälps de åt att klippa rätt längd på 

snöret. 

 

Övningens matematik: 

Mäta, jämföra och se skillnader på kroppsdelar. Man tränar också på matematiska 

begrepp som kort, längre och lika bl.a. Antalsuppfattningen övas också genom frågor 

som: Hur många varv går det runt handleden t.ex. Låt barnen gissa ibland innan de 

mäter för att stimulera till tanke och förståelse.  
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                                        8.  METERMÄTAREN 
 

Material: 

 Meterlångt rep eller ett snöre 

 Uppgiftskort  

 Tärning 

 

Övning 

Lägg ut ett meterrep på golvet och ge barnen i uppgift att de ska samarbeta. De får 

sedan turas om att dra ett uppgiftskort där det t.ex. kan stå att de ska placera ut bilar 

längs repet och sedan räkna hur många det blev. Hur många myrsteg kan man ta på 

en meter. Några barn kan lägga sig på  

 

en rad på golvet efter varandra och de övriga mäter hur många rep som det går åt, 

hur många meter långa de är osv. 

 

Tips till övningen: 

Övningen går att avancera med uppgifter som att leta efter föremål som har formen 

cirkel och räkna hur många det går på en meter. Eller att barnet slår en siffra med en 

tärning och sedan ska de leta efter det antalet föremål som blir en meter 

sammanlagt. Den sistnämnda övningen fungerar bäst om barnen tar med sig repet 

och letar i sin omgivning.  

 

Övningens matematik: 

Barnet får en uppfattning om vad en meter är, även fast det inte är själva syftet utan 

det är att förstå mätningens innebörd. Begrepp tränas som kort, kortare, lång, längre, 

lika osv. Antalsuppfattningen övas också med frågor som hur många, hur långa bl.a. 

Barnen jämför och ser skillnader – likheter. Omkrets och area kan också vävas in 

senare för de äldre barnen. 
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                                             9. NATURVÄVEN 
 

Material: 

 Mattvarp 

 Pinnar 

 En skogsdunge  

 

Övning: 

Börja med att göra två naturvävar av pinnar och mattvarp. Prata med barnen om 

betydelserna lika och olika. Barnen ska samarbeta i en mindre grupp. Den ena 

gruppen får i uppgift att samla olika saker till naturväven, alltså bara en kotte, ett barr 

osv. Medan den andra gruppen får till uppgift att samla två lika av allting. 

 

Tips till övningen: 

Barnen kan arbeta parvis och får några kort med naturföremål på som de ska leta 

efter. Naturväven ska sedan ligga på marken och barnen ska placera sina föremål 

lika efter ett tidigare taget fotografi 

 

. Tänk på att inte använda för många föremål i början.  

 

Övningens matematik: 

Rumsuppfattningen övas både i materialletandet och när det ska placeras ut på 

naturväven efter ett givet mönster, det blir som en karta. Begrepp som lika – olika 

och skillnader får en konkret innebörd. Parbildning. 

Två lika föremål                                                Olika föremål 
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                         10.  ÄGGKARTONGEN 

Material: 

 Äggkartonger 

 Enmetersrep 

 

Övning: 

Barnen arbetar tillsammans i små grupper 2-3 stycken för att alla ska kunna vara 

delaktiga i sin grupp. Bege er ut i naturen och ge till uppgift att hitta par av 

naturföremål som får plats i äggkartongen. När alla fyllt sina kartonger kan man 

samlas vid en filt och hälla ut innehållet för att studera det tillsammans. Hur många 

par blev det? Hur många av varje so 

 

rt finns det? Hur många olika sorters naturföremål hittade vi? 

 

Tips till övningen: 

En vidare utmaning kan vara att lägga föremål i storleksordning. Mäta och jämföra 

hur långt det blev eller hur många löv eller kottar går det på ett enmetersrep. 

 

Övningens matematik: 

När barnen letar efter material så utvecklar de sin rumsuppfattning. Sortering, 

klassificering, parbildning, antalsuppfattning och längdmått övas också.  

 

 
                            

 

 

 



 

 

44 

 

                         11. TIMGLASET 

 
Material: 

 Timglas 

 Olika saker på förskolan eller ute i naturen 

 Enmetersrep 

 

Övning:  

Barnen får bekanta sig med hur ett timglas fungerar först. Uppgiften är att samarbeta 

och se hur lång rad med kottar t.ex. de 

 

 hinner samla ihop och lägga ut på en minut. Nästa uppgift kan bli att samla löv och 

se om det blev någon skillnad på längden. Man kan även prova hur långt man hinner 

om man tar myrsteg på en minut, hur många varv man hinner gå runt någonting på 

en minut osv.  

 

Tips till övningen: 

Mät hur långa raderna blev med enmetersrepet. På förskolan kan barnen prova hur 

högt de kan bygga med klossar eller Kapla-stavar på en minut eller hur många 

gånger man hinner vända på timglaset när man bygger en meter högt.  

 

Övningens matematik: 

Tid är det som kommer främst i den här övningen men också, sortering, längd, höjd 

och mätning beroende på vad man väljer att göra. 
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                          12. BARNBOKSMATEMATIK 
 
Material: 

 En barnbok 

 

Övning: 

Läs en barnbok med en grupp barn. Samtala om matematiken som finns i den. Leta 

efter föremål som förekommer i boken och jämför storlekar, placering, form osv.  

 

Tips till övningen: 

Sagor går att arbeta med under en lite längre tidsperiod. Skapa och konstruera det 

som förekommer i litteraturen. Gör sam 

 

ma saker som t.ex. baka, bygga koja eller gör ett eget zoo av mjukisdjur om det 

handlar om ett zoo osv. Leta efter samma mönster på kläder som det förekommer i 

litteraturen, som randigt, prickigt och rutigt t.ex. Utvecklingsmöjligheterna är stora i 

barnlitteratur.  

 

Övningens matematik: 

Här kan det mesta av matematiken förekomma och beror på stor del hur pedagogen 

framställer övningen men även barnens intressen påverkar. Det vanligt 

förekommande är rumsuppfattning, antalsuppfattning, sortering och klassificering och 

därmed en strukturering och ordning som är det grundläggande i matematiken.  
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                                       13. FEM-MÖNSTER 

 

Material: 

 Kort med mönster på fem logiska block, kottar, klossar eller annat 

 Materialet som korten föreställer 

 

Övningen: 

Ha allt material tillgängligt på ett stort bord. Barnet drar ett kort och lägger sedan ett 

likadant mönster som det kortet föreställer. Börja med fem föremål.  

 

Tips till övningen: 

När fem föremål känns avklarat kan barnen utöka antalet och göra mönster av det 

som ligger på bordet till varandra. Övning 

 

en kan också avanceras genom att pedagogen ger instruktioner om vad barnet ska 

ta för föremål och var det ska placeras.  

 

Övningens matematik: 

Antal och rumsuppfattning övas. Begreppsuppfattningen kommer in när barnet ska 

arbeta efter instruktionerna under, över, bredvid osv. Antalet fem är viktigt att kunna.  
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                 14. ”FEM FINA FÅGLAR…” 

Material: 

 Fem fåglar som kan vara mjukdjur, påskkycklingar eller urklippta ur tidskrifter 

 En gren 

 En vas el. liknande 

 

Övning: 

Fäst fåglarna i grenen som placerats i vasen. Barnen turas om att plocka ner en fågel 

i taget varefter det sägs i ramsan.  

 

Tips till övningen: 

Om man är utomhus kan man vara fem som  

 

står på en varsin sten eller stubbe och som ska föreställa en gren. Sedan bestämmer 

man i vilken ordning fåglarna ska ramla ner. Likadant går att göra med stolar 

inomhus. Om man är fler än fem kan man göra det till en samarbetsövning genom att 

stå flera på samma ”gren”. Fungerar även bra att göra en flanellografsaga av. Det är 

praktiskt att fästa fåglarna på klädnypor. Vanligt förekommande fåglar och 

proportionsenliga storlekar på dem ger även artkännedom.  

 

Övningens matematik: 

Antalsuppfattning är det centrala men även subtraktion då barnet räknar hur många 

som blir kvar efter varje vers. Rumsuppfattning och lokalisering. Lägesord och antalet 

fem. 
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  ”Fem fina fåglar satt på en gren” 

 

Fem fina fåglar satt på en gren 

En ramla av och så var de bara … fyra fina fåglar kvar 

 

Fyra fina fåglar satt på en gren 

En ramla av och så var de bara … tre fina fåglar kvar 

 

Tre fina fåglar satt på en gren 

En ramla av och så var de  

 

bara … två fina fåglar kvar  

 

Två fina fåglar satt på en gren 

En ramla av och så var de bara … en fin fågel kvar 

 

En fin fågel satt på en gren 

Den ramla av och då var det bara … grenen kvar. 
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      15.  ”FEM SMÅ APOR HOPPADE I SÄNGEN” 

 

Material: 

 Fem apor som kan vara mjukdjur, plastdjur eller urklippta ur tidskrifter             

 En säng; hemgjord av en kartong el. dyl. eller en docksäng 

 

Övning: 

Lägg aporna i sängen och barne 

 

n får sedan turas om att ta ner dem ur sängen varefter det sägs i ramsan. 

 

Tips till övningen: 

Barnen delas in att föreställa fem apor, en mamma och en doktor. Markera en yta 

som ska föreställa säng, det går bra med t.ex. en filt vilket också är användbart om 

man gör detta utomhus.  Om det är flera barn med i leken än vad det ska vara apor 

så går det bra att flera är en och samma apa, mamma eller doktor. Eller så görs 

ramsan flera gånger så alla får chans att prova de olika rollerna. Fungerar även bra 

att göra en flanellografsaga av. 

 

Övningens matematik: 

Antalsuppfattning är det centrala men även subtraktion då barnet räknar hur många 

som blir kvar efter varje vers. Rumsuppfattning och lokalisering.  Lägesord och 

antalet fem. 
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”Fem små apor hoppade i sängen” 

 

Fem små apor hoppade i sängen. 

En ramla  

 

ner och slog sitt lilla huvud. 

Mamma ringde doktorn och doktorn svara: 

Inga små apor i sängen får vara! 

Fyra små apor… 

Tre små apor… 

Två små apor… 

En liten apa… 

Inga små apor hoppade i sängen. 

Sängen fick va´ stilla. Inga apor trilla´. 

Ingen ringde doktorn. Doktorn slapp svara. 

Mamma hon kramade fem apor rara. 
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                                      16.  ”FEM SMÅ BÅTAR” 
 

Material: 

 Fem plastbåtar eller urklipp 

 Tygbit som ska föreställa sjö 

 Ett föremål som föreställer ett ”hem” 

 Några små fiskar tillverkade av papper eller aluminiumfolie 

 En sten 

 

Övning: 

Gör i ordning en sjö och placera båtarna vid det som ska föreställa ett hem. Barnen 

tilldelas en varsin båt och bestäms i vilke 

 

n turordning de ska vara. Genomför ramsan. 

 

Tips till övningen: 

Numrera gärna båtarna med en siffra. Det går även att göra ramsan utan båtar, då 

barnen kan föreställa båt istället och ”segla” runt i rummet. Fungerar även bra att 

göra en flanellografsaga av.  

 

Övningens matematik: 

Antalsuppfattning är det centrala men även subtraktion och addition övas. 

Rumsuppfattning och lokalisering.  Lägesord och antalet fem. 
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”Fem små båtar” 

 

Fem små båtar segla på en sjö, en kunde inte styra, 

Så var de bara fyra. 

 

Fyra små båtar se 

 

gla på sné,  

Så var de bara tre. 

 

Tre små båtar segla på en sjö, en fick syn på små fiskar, 

Så var de bara två. 

 

Två små båtar segla på en sjö, en segla på en sten, 

Så var de bara en. 

 

En liten segelbåt segla på en sjö, och när den vände hem, 

Så blev de åter fem. 
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                                        17. PARLEKEN 
 

Material: 

 Olika föremål eller bilder på föremål som kan bilda par med något annat. 

 Tygpåse eller låda 

 

Övning: 

Barnen turas om att ta ett föremål ur p 

 

åsen, eller en bild på ett föremål. I tur och ordning får de sedan leta efter något som 

passar ihop med det.  

 

Tips till övningen: 

Lite äldre barn kan prova att beskriva vad kortet föreställer och de andra får gissa 

innan någon letar efter paret. Gör korten med bilder som kan användas till ett 

memory också. 

 

Övningens matematik: 

Parbildning är meningen med övningen men även rumsuppfattningen övas. 

Antalsuppfattning övas när man räknar hur många par det blev.  
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                                   18. SYMMETRILETAREN 
 

Material: 

 Papper 

 Vattenfärger eller annan flytande färg 

 Penslar 

 

Övning: 

Vik ihop papperet på mitten för att göra  

 

en mittenmarkering på det och sedan viks det upp igen. Barnet målar något på den 

ena halvan av papperet. Vik sedan ihop papperet i den tidigare vikningen igen och 

öppna för att se ett symmetriskt mönster.  

 

Tips till övningen: 

Nu har barnet fått en förståelse av vad symmetri kan vara. Leta tillsammans i barnets 

omgivning, både inne och ute, efter symmetriska föremål. Ta gärna fotografier av 

föremålen och gör ett kollage eftersom det kan hjälpa barnet att se symmetrin lättare. 

Använd gärna en penna att markera symmetrin på fotografierna. Föremål som är 

lätta att hitta: stol, bord, legoklossar, blad, kroppen, mattor, träd m.m. 

 

Övningens matematik: 

Framförallt symmetri men också antal, form, storlek, sortering, klassificering och 

rumsuppfattning. 
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                             19. HITTA HEM-KARTAN 
 

Material: 

 Papper 

 Pennor 

 

Övning: 

Arbeta med ett barn i taget och samtala om dess väg hem från förskolan eller 

tvärtom. Be han/hon rita en ”Hitta hem-karta”. Barnet ritar och beskriver vägen. Den 

vuxne ställer frågor som färg på husen barnet går förbi, former på dem, vägskyltar 

och form och färg på dem, är vägen 

 

 lång eller kort, brunnslock, staket osv. Det är bra om man för lite egna anteckningar 

också.  

 

Tips till övningen: 

Den här övningen passar bäst för lite äldre barn men kartor intresserar barn i alla 

åldrar. Ta två eller tre barn med en varsin ”Hitta hem-karta” och gå vägen för att titta 

på allt som barnet berättat om och se om det finns något mer att upptäcka. Ställ 

gärna frågor om sådant barnet berättade om tidigare.  

 

Övningens matematik: 

Här får man in en hel del som rumsuppfattning, riktning, mätning, längd och avstånd, 

färg och form. Framförallt så får barnet möjligheter till att fundera över och uppskatta 

olika begrepp, de skapar även egna inre bilder.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler-vagmarken/Vagmarken/Vajningspliktsmarken/
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                              20. GEOMETRIKONST 
Material: 

 Urklippta geometriska figurer som kvadrat, rektangel, triangel och cirkel 

 Stort papper 

 Limstift 

 Logiska block 

 

Övning: 

Större barn som har klippvana kan klippa ut formerna själva men för att det inte ska 

bli en långdragen process innan själva skapandet kan man ha färdiga figurer. Barnen 

gör konstverk av formerna som de limmar på papperet. Man kan ge uppgifter som att 

göra ett hus, en bil eller något som bara innehåller kvadrater t.ex. Man kan använda 

sig av ett stort papper som man samarbetar på, eller ett varsitt.  

 

Tips till övningen: 

Man kan använda sig av en tapetrulle som ligger på golvet. Barnen sitter på båda 

sidor om papperet och lägger en mall av logiska block på golvet framför rullen. Sedan 

flyttar sig barnet till nästa plats oc 

 

h lägger nästa mall av de geometriska urklippen. Detta blir ett fint och varierande 

collage att ha på väggen. Tänk på att inte ha för många former från början.  

 

Övningens matematik: 

Geometriska former och benämningen av dem är det centrala men också antal, 

placering och rumsuppfattning kommer in i övningen. Samarbetsövning som ger lite 

spänning.  
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                                             21. KIMS LEK 

Material: 

 3-7 olika föremål 

 Duk eller en liten filt 

 Bord, bricka el. dyl. 

 

Övning: 

Antalet föremål man använder sig av varierar och baseras på barnens mognad. Lägg 

föremålen på brickan eller bordet. Låt alla studera dem en lite stund sedan läggs 

duken över. Den vuxna plockar bort ett föremål medan barnen blundar. Utse någon 

som ska tala om vad som fattas. Sedan fortsätter leken vidare på samma sätt.  

 

Tips till övningen: 

Man kan också prova att ta bort två eller flera föremål eller att utöka antalet man har 

på brickan. När barnen förstått hur leken 

 

 går till så kan ett barn få ta bort ett föremål under duken. Det går också att använda 

sig av logiska block i olika färger vilket kan bli till en utmaning. 

 

Övningens matematik: 

Här får man in taluppfattningen ganska bra eftersom barnet måste vara medvetet 

över antalet föremål. Rumsuppfattningen kommer in i det att barnet ser från vilken 

plats det fattas ett föremål.  
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                                              22. KLÄDPARTY 
 

Material: 

 Här behövs inget speciellt material mer än en barngrupp 

 

Övning: 

Alla sitter i en ring och ett barn får visa sig en stund för de andra. Sedan går han/hon 

ut ur rummet och ändrar något i  

 

sin klädsel, t.ex. vänder på tröjan, tar av en strumpa, viker upp ärmarna osv. kommer 

sedan in tillbaka och de andra ska nu lista ut vad barnet har förändrat.  

 

Tips till övningen: 

Om man har en stor barngrupp med äldre barn så kan tre barn gå ut samtidigt och 

byta lite kläder med varandra. Det blir extra svårt och spännande att gissa rätt.  

 

Övningens matematik: 

Här kommer tal-, rums- och kroppsuppfattning in. En bra kroppsuppfattning anses 

vara viktig för det framtida sifferskrivandet.  

 

 
”Lillebror och Billan” av Jujja och Tomas Wieslander 
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                                         23. FÖLJA JOHN 
 

Material: 

 Här behövs inget speciellt mer än en barngrupp, fem är ett lämpligt antal 

 

Övning: 

Detta är en traditionell Följa John lek men meningen är att öva på matematiska 

begrepp. Dessa begrepp kan vara under, över, bredvid, bakom osv. För att kunna 

använda sig av så många olika begrepp som möjligt så är utemiljön att föredra. 

Pedagogen hittar på uppgifter varefter leken löpe 

 

r, instruktionerna behöver inte vara förutbestämda men däremot kan man anpassa 

miljön till leken genom placering av lösa trädgrenar och dyl.  

 

Tips till övningen: 

När leken flyter på bra och barnen har intresset för den fortfarande så kan man lägga 

till att öva på ordningstalen. Prata om första, andra, tredje osv. och om vilken ordning 

som de står i. Vänd sedan på ledet och utmana barnens tanke med placeringen som 

blir då. Blev det någon skillnad på placeringen, har någon samma placering 

fortfarande är utmanande frågor att ställa.  

 

Övningens matematik: 

Begreppsförståelsen övas liksom rums- och kroppsuppfattningen. Ordningstalen 

kommer också in om man pratar om placeringen. Andra och sjätte kan vara svåra ord 

för barnen i början. 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.utb.halmstad.se/_upload/fsk/fskad/Vargen/foto ht-08/080827 matsalen/080827 skolmatsalen 035.jpg&imgrefurl=http://www.utb.halmstad.se/fsk/fskad/Vargen/Foto/080827_matsalen/matsal_3/&usg=__iBxf3iI5XAa2zijHxTG5C0FthXU=&h=263&w=350&sz=62&hl=sv&start=3&itbs=1&tbnid=e9qGcuSEVfxN0M:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/images?q=f%C3%B6lja+john&hl=sv&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
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        24. SNÖVIT OCH DE SJU DVÄRGARNA 

 

Material: 

 Boken om Snövit och de sju dvärgarna 

 Urklippta figurer på Snövit och de sju dvärgarna  

 Ett collage där samma urklipp finns  

 

Övning: 

Det här är en spännande övning man kan passa på att göra på en skogsutflykt. 

Medan barnen äter sin matsäck så berättar eller läser pedagogen sagan om Snövit 

och de sju dvärgarna som avslutas med att de gått vilse i skogen och måste hittas av 

barnen. Barnen får se collage 

 

t med bilderna som föreställer dem de ska leta efter. Varefter de blir hittade så ska de 

placeras på collaget för att se likheterna, vem fann vi nu? 

 

Tips till övningen: 

Till detta går det att använda många olika sagor eller egna berättelser. Man kan även 

ge en likadan urklippt figur till vart och ett av barnen och de får sedan till uppgift att 

hitta bara just den egna figuren.  

 

Övningens matematik: 

Parbildning, sortering och klassificering kommer fram i den här övningen och 

dessutom rumsuppfattning. Sagor är en bra arbetsmetod för matematik. 
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              25.  ”BRASSE LEKEN” - EN SKA BORT 
 

Material: 

 Föremål som finns i barnens omgivning 

 En bricka  

 

Övning: 

Placera fyra föremål som du valt där en inte har något gemensamt med de övriga tre. 

T.ex. tre lätta föremål och en tung eller tre små och en stor osv. Resonera 

tillsammans om vad som hör ihop och vad som ska bort och ställ frågor som varför?  

 

Tips till övningen: 

Lite äldre barn kan klara av att välja ut föremål själva om de vill. Ha gärna en låda 

eller annat som man fyller efter ett visst tema som t.ex. djur. Då kan man relatera 

dem till beteende, utseende 

 

 eller var de förekommer.  

 

Övningens matematik: 

Sortering och klassificering av föremål men även begrepp kommer fram i övningen. 

Barnen får även arbeta med sina inre bilder av föremålen och t.ex. djuren.  
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                                         26. NAMNKLAPP 
 

Material: 

 Namnlappar på barnen 

 Föremål som används till att räkna antal med som ex. kulor, kottar eller stickor 

 Ett kärl att lägga saker i som ex. hink, hatt eller låda 

 Whiteboardtavla och pennor i olika färger 

 

Övning: 

Till den här övningen är det bra om man är två pedagoger. Man börjar med att dra en 

lapp med ett barns namn. Den ena pedagogen ska nu klappa namnen med barnen. 

Ex. Ca-ro-li-na, det blev fyra klap 

 

par, E-rik, det blev två klappar. Under tiden en pedagog och barnen klappar namnen 

så släpper den andra pedagogen ner t.ex. en kula per klapp i ett kärl. Tillsammans 

räknar man sedan hur många klappar det blev.  

 

Tips till övningen: 

För att föra statistik över hur många namn med ett visst antal klappar det finns så kan 

man använda sig av en whiteboardtavla som man gör en markering på efter varje 

namn. Man kan även använda färgade plockepinn för att markera till vilken grupp 

namnet hör. Lite äldre barn och de som är vana att göra det här kan lyssna sig till 

antalet klappar och talar då om det efter varje namn.  

 

Övningens matematik: 

Här räknar vi klapparna, antal, och för statistik. Det blir en klassificering som utgår 

från antal klappar och vilken siffra eller färg.  
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                          27. RÖRELSEBEGREPP 

 

Material: 

 En CD-skiva med favoritmusik 

 Lappar med olika begrepp 

 

Övning: 

Barnen ska öva på begrepp som högre-lägre, små-stora, långa-korta osv. Musiken 

spelar och en pedagog drar en lapp i taget där det står ett begrepp. Vad själva 

aktiviteten ska vara be 

 

stäms för stunden som t.ex. hoppa, krypa, gå osv. Instruktionerna kan då bli: ta stora 

steg … ta längre steg … gör höga hopp … gör lägre hopp.  

 

Tips till övningen:  

Efter att ha gjort det här några gånger så att barnen förstår begreppen så går 

instruktionerna även att användas som en spännande äventyrsbana. Då kan man 

lägga till fler begrepp i samma uppgift som ex. kryp ihop dig liten och gå myrsteg på 

bänken ... sedan tar du stora kliv över de små bollarna osv. Man kan även lägga till 

ett antal av varje rörelse för de lite äldre barnen. Låt även barnen turas om att tala 

om vad som ska göras eller hur det ska göras.  

 

Övningens matematik: 

Här får de in mycket begreppsuppfattning men även kropps- och rumsuppfattning. 

Antalsuppfattningen övas.  
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                                       28. DE SOM HAR… 
 

Material: 

 Här behövs inget speciellt mer än en barngrupp, och man kan vara ganska 

många 

 En filt eller ett lakan 

 

Övning: 

Den här leken går att genomföra både inne och utomhus. Alla står i en ring och en 

pedagog startar leken genom att säga påståenden och dem det passar in på ska få 

en uppgift att utföra. Vad det blir för uppgift kan vara beroende på miljön. T.ex. alla 

som har gummistövlar på sig idag plockar en varsin kotte och lägger på filten … alla 

som har en keps på sig lägger kot 

 

tarna på rad … alla som åt frukost på förskolan hämtar lika många stenar som det 

finns kottar och lägger bredvid… Så här fortsätter leken vidare och kan avslutas med 

något alla gör gemensamt av det insamlade materialet, som t.ex. hur långt kan allt vi 

hittat bli tillsammans.  

 

Tips till övningen: 

Om man har en mindre barngrupp så kan man stå på rad och öva på antalsbegrepp 

som första, andra, sista osv. Låt även barnen prova på att ge uppgifter.  

 

Övningens matematik: 

Här övas det på många olika begrepp, antalsuppfattning, sortering, placering och 

lägesord. Denna övning går att göra på en väldigt enkel nivå till riktigt svåra 

utmaningar.   
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Till sist … 

Matematikverktyget är ett arbetsmaterial som tillverkats som ett examensarbete på 

Lärarutbildningen.  

Materialet är sådant jag arbetat med tidigare inom förskolan eller tagit till mig på 

föreläsningar. Tanken med ett enkelt och lättillgängligt arbetsmaterial väcktes sedan 

jag förstått att studerande som inte har tidigare erfarenheter från förskolan saknar 

dessa konkreta medel att ta fram.  

Lärarhandledningarna är inga slutgiltiga och kompletta arbetsblad utan det är 

meningen att Du som pedagogen ska st 

 

yra hur det utvecklas. Därmed hoppas jag att ni får många trevliga och givande 

stunder med detta arbetsmaterial. 

 

Ett stort TACK! vill jag framföra till alla barn som jag fått förmånen att prova 

detta material med.  

Ett stort TACK! även till alla föräldrar som gav sitt medgivande till att få 

prova detta med era entusiastiska och engagerade barn. 

 
 
 


