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Abstrakt 

Jansson, M & Melander, G (2010). Kan dramalek stimulera barns lust och nyfikenhet till 

matematiskt tänkande? En etnografisk studie om dramalek och matematik i förskolan. 

Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle.  

 

Syftet med studien är att undersöka om pedagogledda dramalekar med matematiskt innehåll 

kan stimulera till och skapa ett intresse för vidare utforskande av matematiska lekar, begrepp 

och användningsområden hos förskolebarn i deras fria lek. I bakgrunden behandlas 

dramapedagogik, lek, 4-5 åringens utveckling och matematik i förskolan. Studien utgår från 

en etnografisk arbetsmetod där följande forskarfrågor ställs: Kan dramalek stimulera barns 

lust och nyfikenhet till matematiskt tänkande? Hur visar det sig i sådana fall i deras fria lek? 

Datainsamlingen har skett genom fältobservationer vid två förskolor samt kvalitativa 

intervjuer med öppna frågor. Det empiriska materialet som visar sig i fältanteckningar, 

loggböcker och intervjuer presenteras i relation till innehållet i dramapassen. Resultatet visar 

att dramalek med matematiskt innehåll kan vara en bidragande del i att stimulera barnens 

nyfikenhet för ämnet, så att de i sin fria lek fortsatt att återupprepa och utveckla de lekar som 

introducerats i dramarummet. Detta presenteras genom rubrikerna Stimulerat intresse samt 

Matematik i den fria leken. 
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Förord 
En vintrig dag satt vi och fikade på ett kafé i Gävle. Vi pratade som vanligt om livet, 

utbildning, jobbet och framtiden, just så som vi brukar göra då vi ses och fikar. Vi pratade om 

nuet och framtiden i en enda röra, så där som vi brukar göra. Det var då vi kom på att vi kan 

använda oss av nuet för att vidareutbilda oss för framtiden och att vi kunde göra det 

tillsammans, det är sånt vi inte brukar göra. Från den stunden och fram till den färdiga 

uppsatsen har det varit många kringliga vägar, fyllda med glädje, trötthet, insikter, läsnätter, 

lunch, sjukskrivningar, skrivhelger, kaffe, flytt, nya arbeten, skratt, misströstan, snökaos och 

årets första riktigt varma sommardag. Men framförallt härliga, långa och givande samtal, 

underbara stunder av planering och genomförande av matematikdramalekar, aha upplevelser, 

att söka efter resultat och finna dem! Och den härliga känslan av att känna att vi lyckas – Vi 

klarar det här! 

 

Att skriva c-uppsats har varit givande för oss och framförallt då vi har kunnat genomföra 

undersökningen och skrivit c-uppsatsen tillsammans. Det har varit betydelsefullt att ha en 

person att kunna bolla sina idéer med och få stöd då det går trögt att skriva, detta har betytt 

mycket för oss. 

 

Vi vill säga Tack till vår handledare Marie Bendroth Karlsson. 

 

Vi vill även rikta ett stort Tack till killarna i våra liv Emil, Micael och Oliver som stöttat och 

trott på oss även då vårt eget självförtroende har sviktat och sett till att vi har fått i oss mat 

under de långa skrivhelger som vi har haft – kärlek till er! En extra guldstjärna till Micael 

Melander för att du har hjälpt oss att korrekturläsa och fått ordning på trasslande datorer!    

Vi vill även Tacka förskolorna och förskollärarna som har medverkat i denna studie.  

 

 

(Teckningar ritade av matematikdramabarn, April 2010) 

Vi vill rikta ett extra stort Tack till alla matematikdramabarn på förskolorna för alla fina och 

lärorika lekstunder! 

Maria Jansson & Gabrielle Melander 

Gävle, 2010
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1 Inledning 

Att det är fascinerande och spännande med barns lek är vi, Maria och Gabrielle, som skriver 

denna uppsats överens om. Vi tycker att det är en fantastisk upplevelse att få delta i barns 

lekar och om ännu mer spännande att få vara med att starta upp barns lekar och att inspirera 

till nya områden att utforska genom leken. Vi har båda härliga arbeten där vi får planera och 

genomföra dramalekar tillsammans med förskolebarn och barn i de yngre skolåldrarna. Det är 

inspirerande, utvecklande och framför allt ett stort förtroende vi får, då vi som pedagoger 

välkomnas in i det som Winnicott (2003) kallar lekrummet. Där vi får möjlighet att finna en 

gemensam leksfär och kan få mycket kunskap om och av barnen. Där kan vi som pedagoger 

ge barnen en stund inspiration till lärande inom en rad olika områden. Detta är någonting som 

vi känner att vi borde använda oss mer av för att skapa lust, nyfikenhet och intresse för olika 

lärandesituationer för barn både i skola och förskola och att ämnesintegrera drama.  

 

Med detta som utgångspunkt startade vårt kreativa uppsatssamtal; att vi kan ämnesintegrera 

dramalek med andra ämnen inom förskolan och skolan.  I läroplanen för förskola 1998 kan 

man läsa: ”Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och 

utmanar barnets utveckling och lärande […] Verksamheten skall främja leken, kreativiteten 

och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra 

nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Utbildningsdepartementet 1998 s.8). Det var i 

den texten vi hittade ingångspunkten till vår uppsats. 

 

Att ämnet blev matematik var dels för att barns matematiska utveckling framhålls i förskolans 

läroplan och att vi såg en koppling mellan våra ämnen. Då Maria även studerar till 

förskollärare med inriktning naturvetenskap, teknik och matematik och Gabrielle arbetar som 

dramapedagog inom skola och förskola. Men även för att ta sig an utmaningen att integrera 

dramalek med matematik, vilket är ämnen som traditionellt sätt kan ses ligga långt ifrån 

varandra. En ämnesintegrering som vi aldrig tidigare provat.  

 

I förskolan och under de första skolåren tycker många barn att matematik är ett roligt ämne. 

Andelen elever som gillar matematik sjunker dock med 35 % från årskurs två till årskurs nio 

och fortsätter att sjunka även på gymnasiet inom vissa program (Magne 2004). Den 23 januari 

2003 beslutade regeringen att det skulle tillsättas en delegation. Denna skulle utarbeta en 

handlingsplan med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för 
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matematikämnet och även utveckla matematikundervisningen. Den skulle också syfta till att 

öka intresset för fortsatta studier inom områden som matematik, naturvetenskap och teknik. 

Handlingsplanen skall omfatta hela området från förskola till högskoleutbildning (SOU 

2004:97). 

 

För att elever ska höja betygen i matematik är det nödvändigt att förändringar i 

undervisningen ska ske och det bör ske redan i förskolan. När barn möter matematik i 

förskolan kan dessa första erfarenheter bli avgörande för hur synen på matematik utvecklas 

(Doverborg m.fl 2006). Vi använder oss av matematiken i vår vardag, därför är det viktigt att 

barnen tidigt får uppleva och undersöka olika matematiska begrepp på ett lekfullt sätt.  

 

Dramapedagogiken innehåller mycket som har med kreativitet och skaparkraft att göra. Att 

arbeta med kreativitet och fantasi för att stimulera barns lärande och utveckling är något som 

vi brinner för.  

 

Som aktiva dramapedagoger vill vi gärna vara en del i att skapa fler och ännu bättre 

förutsättningar för ett bestående matematikintresse hos barnen. Vi har därför genom denna 

studie velat undersöka om vi som dramapedagoger kan vara med och skapa ett lustfyllt 

intresse för vidare utforskande av matematiska lekar, begrepp och användningsområden hos 

förskolebarnen. 

  

Våra frågeställningar blir därför:  

 Kan dramalek stimulera barns lust och nyfikenhet till matematiskt tänkande? 

 Hur visar det sig i sådana fall i barns fria lek? 

 

Vi hoppas att du som läsare får en inspirerande läsning. 
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras definitionen av drama och dramapedagogikens innehåll utifrån Mia 

Marie Sternudds avhandling. Sedan beskrivs drama i undervisningen och dramalek. Därefter 

berörs lek och 4- 5 åringens utveckling. Slutligen följer en beskrivning av matematik i 

förskolan. 

 

2.1 Drama och dramapedagogik 

Vår önskan och förhoppning är att uppsatsen lockar en läspublik som når utanför vana 

dramaanvändare. Vi hoppas att förskollärare och andra som kan vara ovana vid att arbeta med 

drama kan finna anledning och nytta med vår uppsats. Vi finner det därför nödvändigt att vi 

kort presenterar definitionen av drama och dramapedagogikens innehåll. 

I boken Undervisa i pedagogiskt drama (Rasmusson & Erberth 2008) definieras drama på 

följade sätt: 

Drama: 

 är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 

 är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra 

konstformer 

 är ett skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet 

 är att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor 

 tränar gemensamt beslutsfattande 

 tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen och 

sociala verklighet 

 är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap 

 utgår från en helhetssyn på människan i samhället  

Mia Marie Sternudd (2000) menar att dramapedagogik handlar om en undersökning av livet 

utifrån vissa förhållanden som innehåller estetiska och pedagogiska kvaliteter. Med agering 

som den framträdande metoden i verksamheten finns det inom dramapedagogik olika 

perspektiv som fångar upp och bearbetar olika sidor av verkligheten (a.a.). Här nedan 

beskriver vi de fyra olika perspektiven inom dramapedagogiken som Sternudd (2000) 

framställer i sin avhandling Dramapedagogik som demokratisk fostran.     
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2.1.1 Konstpedagogiska perspektivet 

Det finns två mål inom det konstpedagogiska perspektivet. Dessa skapas i samverkan mellan 

innehåll, metoder och värdegrund (Sternudd 2000). Det första målet handlar om att deltagarna 

i samspel med andra skall utveckla sin personlighet, sociala samarbetsförmåga och kreativa 

uttrycksförmåga, med hjälp av agering. Det andra målet är att skapa en föreställning. 

Deltagarens utveckling handlar om att uttrycka sig med alla personliga resurser, så som 

sinnen, känslor, tal, rörelser och ljud och tillsammans med andra deltagare uttrycka sig i 

konstnärlig form. Teaterformen är den framträdande metoden men övningar, improvisationer, 

rollspel och forumspel använd också som hjälptekniker (a.a.). 

 

2.1.2 Personlighetsutvecklande perspektiv 

Målet inom det personlighetsutvecklande perspektivet är att: ”[…] utveckla individens 

medvetenhet om sina resurser och vad som sker mellan människor i olika sociala situationer 

för att därmed kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle […]” (Sternudd 2000, s.111). 

Det handlar om att bli medveten om olika nivåer i kommunikation och träna sin förmåga att 

argumentera, våga uttrycka sina egna värderingar, fatta beslut, samt upptäcka och bearbeta 

attityder, värderingar eller olika konflikter som uppstår mellan människor. Till största del 

används olika rollspelsformer för att nå dessa mål, men även dramatiseringar och andra 

tekniker används. Innehållet grundar sig på deltagarnas egna erfarenheter och beskrivning av 

vardagssituationer, men även på samhällsrelaterade texter. Övningarna syftar till att utveckla 

deltagarens kreativa uttryckssätt, koncentration, avslappning, samarbete, tal, röst, kroppsspråk 

och kommunikation. Under bearbetningen av rollspelen görs reflexioner som styrs in på 

gruppdynamiska aspekter, vilket ger kunskap om deltagarna och gruppen, där teori och 

konkret handling samverkar (Sternudd 2000). 

 

2.1.3 Kritiskt frigörande perspektiv 

Med hjälp av agering i olika former som t ex forumteater, forumspel, socioanalytiskt rollspel 

kan människan bearbeta olika förtryckande situationer (Sternudd 2000). Syftet med dessa spel 

är att deltagarna ska bli medvetna om samhällets förtryck och möjlighet att stoppa förtryck i 

olika situationer. Det handlar även om att deltagaren ska skapa värderingar som är 

erfarenhetsbaserade. För att skapa dessa bearbetar deltagaren sina egna värderingar och 

förankrar dem i egna upplevelser. Genom de olika spelformerna uppnår deltagaren en ökad 

medvetenhet om hur samhället ser ut och hur olika de kan påverka sin egen och andras 
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situation i tal och handling. Det är betydelsefullt att de fiktiva situationerna som bearbetas är 

verklighetstrogna och förankrade i deltagarnas egna erfarenheter (a.a). 

 

2.1.4 Holistiskt lärande perspektiv  

Att uppnå kunskap om ett ämne som grundar sig i en känslomässig och tankemässig insikt är 

en av del som betonas i det holistiskt lärande perspektivet (Sternudd 2000). Spel med inslag 

av lärare i roll är en teknik som används i arbetet med att förändra deltagarnas attityder till 

olika dilemman av naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk art och 

därigenom ge en meningsfull inlärning och fördjupad kunskap. Deltagarnas känslor och 

tankar kan väckas genom att varje problem innehåller en värdering och ett mänskligt dilemma 

som formuleras i olika situationer. Genom inlevelse, distans, och reflektion under spelets gång 

utvecklas en medvetenhet och ett självständigt tänkande hos deltagarna (a.a.). ”Den teoretiska 

värdegrund som präglar det holistiskt lärande perspektivet vilar på olika pedagogiska 

ställningstaganden om fantasins och de konstnärliga symbolernas betydelse för individens 

lärande i kombination med dramapedagogisk kompetens” (Sternudd 2000, s.107). 

 

2.1.5 Dramalek och lärande 

Att leka är viktigt för barnet. I leken tränar de sin motoriska förmåga, att uttrycka sig, att 

fantisera, att använda sitt språk, att sätta gränser för sig själv och för andra och att erövra 

kunskap. I leken skapas en sammankoppling mellan tanke och handling. En variation till 

barns spontana rörelselekar kan vara dramalek, som sker under organiserade former. Det är 

skillnad mellan barns spontana lek och den dramalek man leder barn i, men det finns också 

många gemensamma nämnare (Lindqvist 1996). Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) 

beskriver att i leken kan barn bearbeta sina känslor och upplevelser, samt att leken är barns 

naturliga sätt att inhämta kunskap på. Detta gäller även för den organiserade dramaleken. En 

förutsättning för både dramalek och lek är att deltagarna är trygga och har roligt. I dramaleken 

måste ledaren bygga upp ett lekområde som enligt Donald Woods Winnicott (2003) ligger 

mellan den yttre och inre verkligheten och i detta lekområde bjuda in hela gruppen att leka 

där. Med olika signaler visar ledaren att det är tryggt där och att de övriga deltagarna kan 

öppna upp sina lekområden för att tillsammans mötas (Winnicott 2003). I dramaleken leker 

man tillsammans med en ledare som lotsar barngruppen runt i en fantasivärld där allt kan 

hända och ingenting är omöjligt. I dramaleken får barnen utrymme och deras fantasi 

uppmuntras. Barnen följer ledaren utifrån en förutbestämd form, men vad som händer i detalj, 

i deras dramaäventyr, får barnen bestämma. Det är deras förslag som iscensätts och provas. På 
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så vis får barnen bearbeta upplevelser och möjlighet att befästa kunskaper. I dramaleken får 

barnen får en stund som bara är deras; att göra sig hörd på, att lyssna på andra, att träna sin 

kropp, att träna sin röst, att träna sina sinnen, att träna sin sociala och empatiska förmåga, 

samt att lära in ny kunskap. I barngrupper där man kontinuerligt arbetar med dramapedagogik 

har man lättare att ta emot och möta problem eftersom man tränat på att samarbeta och att 

vara toleranta mot varandra (Lindqvist 1996). 

 

Under relativt lång tid har filosofer, forskare och pedagoger försökt visa hur viktig leken och 

de estetiska läroprocesserna är för barn då de ska erövra ny kunskap. Redan 1776 skrev Jean 

Jacques Rousseau ”Émile”, en uppfostringsroman där han menar att man ska ta tillvara på 

barnens naturliga resurser (Rasmusson & Erberth 2008). Rousseau menar att leken är barns 

sätt att inhämta kunskap. Han menar att pedagoger borde anpassa sig efter barnens lek i sin 

undervisning. Tiden efter Deweys learning by doing -pedagogik har estetiska läroprocesser 

fått en allt viktigare plats i skolan. Man insåg betydelsen av flera kunskapsformer för att 

hjälpa till att fostra eleverna till sociala människor, som är ett av skolans mål. Ellen Key var 

med och arbetade för den moderna skolans uppkomst under tidigt 1900-tal. Hon ville att 

eleverna skulle få med sig en djupare kunskap och detta bl.a. genom att eleverna själva var 

delaktiga i undervisningen bl.a. genom dramatisering (a.a.). Under 1970-talet sågs drama som 

ett viktigt samhällsvetenskapligt ämne för att eleverna skulle lära sig att tänka kritiskt. Gavin 

Bolton som arbetade med lärare i roll pedagogiken ansåg att man skulle ha drama ”[…] för att 

lära eleverna att tänka […]”(Rasmusson & Erberth 2008, s. 30). 

 

Dorothy Heathcote betraktar sitt dramaarbete i lärandesyfte som ett medvetet utnyttjande av 

dramats beståndsdelar. Hon menar att man bör använda sig av den kunskap som barnet redan 

har, både medveten och omedveten kunskap, för att skapa nya frågor vilket leder till att barnet 

erövrar ny kunskap (Wagner 1992).  Heathcote (Wagner 1992) vill inte att elever ska skapa 

utifrån färdigskrivna dramer som är fulla av information. Hon är mån om att använda dramat 

till att skapa förutsättningar för inlärning, genom att barnen får agera om det dem redan har 

kunskap om och därmed skapa en lärandesituation där barnen delar med sig till varandra av 

sina kunskaper och därmed även erövrar nya kunskaper genom andra. Ledaren är med för att 

styra barnen åt rätt håll och att hjälpa de att rikta sin koncentration på det som skall vara i 

fokus och att finna vägar för att inhämta ny kunskap. Heathcote (Wagner 1992) menar att om 

man väcker ett intresse hos barnen, genom dramaspelet, inom ett område som de redan har 

kunskap om, medveten eller omedveten, kommer man till slut till en punkt där de måste ta 
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reda på fakta för att kunna gå vidare. Barnens nyfikenhet blir då drivkraften i den fortsatta 

processen, där barnen strävar efter att kunna fortsätta dramaspelet på ett trovärdigt vis. Med 

dramats hjälp har man då väckt en vetgirighet hos barnen. Barnen märker att de kan 

kontrollera sitt material när de har mer kunskap och blir inte låsta och styrda av att de inte vet 

hur de kan utveckla spelet. Nyfikenhet till inhämtande av kunskap har väckts och en bro till 

andra ämnen kan byggas (a.a.).  

 

2.2 Lek 

I FN: s barnkonvention, § 31 kan man läsa att barnet har rätt till lek, vila och fritid, en 

konvention är ej en lag med det är ett åtagande man som land har åtagit sig att följa och 

därmed förändra lagar om så krävs så att de stämmer överens med den konvention som landet 

har skrivit under. Sverige har skrivit under barnkonventionen och det arbetas relativt aktivt för 

att sprida kunskap om konventionen, samt att följa upp och anpassa lagen efter denna.  

 

Läroplanen för förskola 1998 betonar hur viktig leken är för barns utveckling och lärande. 

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta 

och lösa problem” […] Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” 

(Lärarförbundet 2002, s. 27- 28). 

 

Gunilla Lindqvist (1996) är en av flera har skrivit om leken och dess betydelse. Hon har bland 

annat kommit fram till att leken är mycket viktig för barnets utveckling och demokratiska 

fostran. Man har även sett att människor som har nära till sin fantasi löser problem enklare 

och på mer uppfinningsrika sätt (Lindqvist 1996). 

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) stödjer Rousseaus grundidé om att leken finns som en 

förmåga hos alla barn men utvecklas olika beroende på oss vuxna och i vilken miljö leken får 

stimuleras i (Knutsdotter Olofsson 2003). Att bara leka är inte så bara, forskare är eniga om 

att barn leker sig in i världen, det man lekt som barn bär man med sig som en skatt och det 

spelar stor roll för hur man blir som vuxen. Vad, hur mycket och när du lekt bidrar till att 

forma den människa man blir (Lindqvist 2001). Leken är viktig för att barnet skall lära sig 

sociala regler och demokratiska grundvärderingar. Lekens kraft är stark; vuxna drivs till att 
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leka och lära ut lek. Barns första steg till kreativitet visar sig redan hos spädbarn. Genom 

ögonen och det mjuka jollret visar vi barn hur leksignaler ser ut och hur de ska ta emot dem. 

Denna träning in i lekens värld bör vi hjälpa barnen med (Knutsdotter Olofsson 2003). Vuxna 

bör finnas med och inspirera till lek och visa vad som är accepterad lek och inte, för det vet 

man inte automatiskt när man är liten. Med hjälp av sagor, rollspel och dramatiseringar kan vi 

hjälpa barnet in i leken (Lindqvist 1996).  

Winnicott (2003) beskriver att mellan den yttre verkligheten och den inre verkligheten finns 

ett mellanområde som han kallar det tredje rummet, lekrummet. Då vi leker tillsammans möts 

vi i våra respektive lekrum, vuxna och barn (Winnicott 2003). Det bästa sättet att komma nära 

barn är att leka med dem. I terapi med barn använder man sig av lek, och även i polisförhör 

med barn använder man sig av lek. Man kommer varandra nära och kan komma verkligheten 

nära då man går in i en fantasivärld tillsammans med barn. Leken öppnar våra sinnen. När 

barn finner varandra i lek utvecklas de. De lär sig att lyssna på varandra, att samarbeta, att 

prata så att den andre förstår, att kunna avgöra vad som är bra lek och inte, att kunna avgöra 

sin kropps möjligheter och begränsningar, att kunna avgöra vilka material som är hårda och 

mjuka, att kunna avgöra vad som kan gå sönder och inte. Leken ger oss möjlighet att prova 

oss in i livet och världen. Leken är skapande och kreativ och hjälper vår hjärna att binda 

samman de olika hjärnhalvorna och hjälper oss bli mer kreativa i vårt intellekt (Knutsdotter 

Olofsson 2003).  

2.3 Utvecklingen hos 4- 5 åringen.  

Tidigare har man definierat barns utvecklig genom bestämda stadier som barnet ska ta sig 

igenom i en bestämd ordningsföljd.  Idag överensstämmer detta inte med tongivande teorierna 

inom barnpsykologin. Ännu gör forskare stadiemodeller för att kunna kategorisera 

utvecklingsperioder hos barn. Dessa modeller bör dock inte ses som steg i den normala 

utvecklingen hos barn utan som metaforer för den utveckling som sker. Man kan använda 

dessa stadier som vägledning för att kunna se vad som kulturellt förväntas av barn i en viss 

ålder, men de får inte omformuleras till normativa krav på ett barns utveckling. Sommer 

(2005) menar att vi bör komma bort från de gamla föreställningarna om att ett barns jag är 

omoget och inkompetent och att barndomen är en övergångsfas till vuxenlivets jag med 

mogenhet och fullt utvecklad kompetens.  Det går att se en utvecklingsprocess. Vad 

barnpsykologer av idag dock lämnat är tanken om att det vid en viss ålder skapas ett problem 

och när problemet är löst har barnet utvecklats (Sommer 2005).  
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Varje barn är unikt och varje barn följer sin egen utvecklingskurva (Sommer 2005). 

Utveckling kan beskrivas som förändringar som sker under ett barns liv men att ett barns 

mönster/beteende/rörelsemönster/språk etc. förändras räcker inte för att man ska kunna kalla 

det för utveckling (Bunkholt 1995). Enligt Fischer & Lazerson måste förändringen uppfylla 

tre villkor för att kunna kallas för utveckling; 

 Det måste ske i en bestämd ordningsföljd 

 Varje förändring måste bygga på det som skett tidigare 

 Förändringen måste vara stabil och får ej försvinna efter en kortare tid (a.a.)  

 

När vi skriver 4 – 5-åringen kan det i själva verket handla om 3 – 6-åringen men då vår 

uppsats handlar om 4 – 5-åringens lek och matematiska medvetenhet så försöker vi att 

begränsa oss till det stora flertalet och dess generella utveckling. Samtidigt med den 

motoriska, språkliga, och perceptionella utvecklingen sker den empatiska, och sociala 

utvecklingen. Detta gör att utvecklingen hos barnen blir komplex och mångsidig. 

2.3.1 Den motoriska utvecklingen  

Motorik är utveckling av rörelse. Från början är barnet styrt av reflexer och dessa reflexer 

utvecklas så att barnet medvetet kan styra muskler och leder till att gå, hoppa, springa, åla, 

dansa etc. (Ellneby 2003). Ofta finner barn från fyra till fem år en lustfylld upplevelse i att 

krångla till rörelserna så att de blir mer spännande. Barnet har ofta stor kontroll över sin 

grovmotorik och kan bryta en rörelse för att gå över till en annan i en följd.  Runt 4 – 5 års 

ålder inträder även ett stadium då barnet blir mer rörelseekonomiskt; de börjar planera sina 

rörelser för att lyckas bättre och kan då utföra rörelsen mer precist och med större skicklighet. 

Barn över 4 år har ofta bra balans och kan därmed gå på en balansbräda, och i en trappa med 

fotbyte utan problem. De har även bra kontroll över sin kropp att de kan härma andras rörelser 

(Ellneby 2003).  

 

2.3.2Perceptionsutveckling 

Perception är att uppfatta någonting med sina sinnen. Det man ser, hör och känner kan sättas 

samman till en helhet och tillsammans med tidigare erfarenheter skapar man sig ett intryck. 

Det är alltså tolkningen av sinnesintrycket. Det finns flera olika sinnesintryck; 

 Kinestetiska sinnet: djupsensibiliteten eller led- och muskelsinnet 

 Visuell perception: synsinnet 
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 Auditiv perception: hörselsinnet (Ellneby 2003)  

I 4 – 5 års ålder blir hörsel- och synintrycken viktigare. Barnet grupperar sina minnesbilder 

allt mer utifrån auditiva och visuella intryck.  Likheter och olikheter börjar uppfattas; former 

och färger sorteras och jämförs och skapar linjer i perceptionen. Ögonens rörelser går allt 

oftare från vänster till höger och blir snabbare, vilket gör att barnet uppfattar omgivningen på 

ett mer övergripande vis. Barnet kan även stanna upp i sin sysselsättning och iaktta sin 

omgivning för att sedan återgå till sin sysselsättning och senare återkoppla till det barnet 

tidigare iakttagit. Världen klarnar för barn över fyra år; barnen börjar förstå hur saker och ting 

hänger samman och hur olika relationer hör ihop.   

I denna ålder kan barn fortfarande ha svårt att bedöma avstånd som de inte kan sätta i relation 

till den egna kroppen och den egna rörelsen däremot är barnets förmåga att bedöma storlek 

mycket stor. Det har visat sig att det är begreppet ”störst” som är lättast för barn att ange i 

denna ålder. I denna ålder kan barnet ofta urskilja former genom att titta på dem men även 

enbart genom att känna på dem (a.a.).  

2.3.3 Språkutveckling      

Barn över fyra år är ofta intresserade av att leka med ljud, att göra nonsensljud och att prova 

rim och ramsor (Bunkholdt 1995). Associationsförmågan som utvecklas under denna period 

gör att berättelserna blir långa och hamnar på omvägar innan de hittar fram. De kan prata i 

långa meningar och kan återberätta händelser. Barnen i den här åldern förstår ofta berättelser 

och sagor utan bilder (Ellneby 2003).  I denna ålder brukar de börja förstå ett pragmatiskt 

språkbruk. Förmågan att anpassa språket och få en medvetenhet gör att barnen i vissa fall kan 

ta hänsyn och anpassa sitt språk till en annan persons perspektiv då man pratar med denne. De 

börjar även använda sitt intellekt så att de kan frigöra konkreta situationer i sitt tänkande och 

använda sig av abstrakt tänkande (a.a.). 

2.3.4 Den sociala, empatiska och demokratiska utvecklingen 

När barn är i 4 – 5-års ålder har roll lekar ofta en viktig del i barnens liv och intresset för att 

leka med andra barn blir ofta ännu starkare. En förutsättning för att man ska vara empatisk 

och social är att man kan sätta sig in i en annan persons perspektiv och för att kunna göra det 

krävs både kognitiv och emotionell utveckling (Bunkholdt 1995).  Ett barn som leker tränar 

sin empatiska förmåga och sociala förmåga, fantasi, kreativitet, problemlösningsförmåga, 

turtagning, ömsesidighet och samförstånd. Dessa förmågor krävs för att bli en empatisk, 

social och demokratisk medmänniska (Knutsdotter 2003). Barnet börjar även kunna 
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uppmärksamma andras roller och ser till viss del att det egna beteendet kan påverka andra. 

Barn kan i viss mån organisera sina egna lekar, trots att det är fler än två som leker 

(Bunkholdt 1995). 

 

2.4 Matematik i förskolan 

Doverborg m.fl. (2006) menar att matematik finns överallt i vår omvärld men för att barn ska 

uppfatta och reflektera över matematik bör de få möta matematikens värld tillsammans med 

andra barn och pedagoger som har kunskap om den grundläggande matematiken. ”Att lära sig 

matematik är ett livslångt projekt som börjar redan med spädbarnets lek och prövande. Barnet 

upplever och tar snart till sig former, antal, ordning, samband, symmetrier och mönster och 

mycket tidigt uppstår intuitiva föreställningar om många grundläggande matematiska 

begrepp” (SOU:2004:97, s.87). Vad innehåller den grundläggande matematiken som barnen i 

förskolan ska uppfatta, reflektera över och få kunskap om? I läroplanen för förskola 1998 står 

det att förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för grundläggande 

egenskaper i begreppen tal, mätning och form, samt tid och rum. Här nedan beskriver vi de 

grundläggande egenskaperna i de olika matematiska begreppen. 

 

2.4.1 Tal 

Tal är sammansatt av flera begrepp som innefattar en förståelse för många olika idéer, 

relationer och mönster (Doverborg m.fl. 2006). ”Grundläggande kunskaper kring tal och 

räkning är givetvis fortfarande avgörande för att klara sig i vardagslivet och för framgång i 

studier. Där som i t ex mätningar, geometri och statistik handlar det om att upptäcka och 

skapa mönster och relationer, att utöva konsten att hantera och lösa problem” (Doverborg 

m.fl. 2006, s.36). Därför är det bra om barn får tillgång till många olika erfarenheter av att 

möta, använda och reflektera över tal. Genom att barnen får reflektera och möta olika problem 

som fokuserar på matematiska begrepp kan det ge barnen en grund för utveckling av en god 

taluppfattning. God taluppfattning kan struktureras utifrån tre aspekter: relationer inom tal, 

relationer mellan tal och relationer mellan tal och omvärld. Det innebär att barnen ska ha 

förståelse för: 

 

 Att talet 5 är ett heltal som kan delas upp och grupperas i mindre tal som 4 och 1 eller 

3 och 2. Även att talet 12 kan delas i ett tiotal och två ental. 

 Att talet 5 är ett mer än 4 och ett mindre än 6. Det är även två mer än 3 och två mindre 

än 7 och hälften av 10. 
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 Var vi kan möta talet 5 i vår omvärld. T.ex. att vi har fem fingrar på våra händer, att 

det är fem djur i ramsan och att lövet har fem flikar (Doverborg m.fl. 2006). 

 

I boken Små barns matematik beskriver Doverborg m.fl. (2006) Gelman och Gallistels fem 

principer som ligger till grund för barns matematiska utveckling. Vi presenterar dessa 

principer i tabellen nedan. 

(Tabell nr.1) 

 

För att barn ska lära sig talserien och kunna koppla samman talserien med det som de räknar 

behöver de mycket träning. Barns lekfulla inställning påverkar lärandet och är till stor hjälp 

vid räkning. För att ta reda på ”hur många” använder barn olika strategier inom de fyra 

 

Abstraktionsprincipen 

 

Denna princip innebär att en avgränsad och definierad mängd 

föremål kan räknas. 

 

Ett till ett-principen 

 

 

 

Denna princip innebär att ett föremål från en mängd bildar par 

med ett föremål från en annan mängd. 

 

Principen om godtycklig ordning 

(Antalskonstans) 

 

 

Denna princip innebär en förståelse för att det inte spelar någon 

roll i vilken ordning uppräkningen sker när föremål räknas, om 

föremålen är i mängd eller grupperade. Detta gäller även om 

föremålen flyttas till en annan plats eller om ett föremål tas bort 

och ett annat läggs till. En viktig del är att vara medveten om vilka 

föremål som är räknade samt vilka som återstår att räknas. 

 

 

Räkneordens ordning 

 

 

Denna princip innebär att räkneorden måste följas i en bestämd 

ordning. För att bestämma antalet föremål i en mängd paras varje 

föremål som ska räknas ihop med ett bestämt ord i räkneramsan. 

 

 

Antalsprincipen 

(Kardinaltalsprincipen) 

 

 

Denna princip innebär att när varje föremål i en mängd har parats 

ihop med ett räkneord så anger det sist uttalade räkneordet antalet 

föremål i mängden. För att mäta antalet används de ordnade 

räkneorden. 
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räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division (Solem Heiberg & Reikerås lie 

2008). Under förskoleåren kan barnen lösa problem och använda olika räknesätt (Doverborg 

& Pramling 1999) . Spel utvecklar och utmanar barnens kunskaper i tal och räkning, även det 

logiska tänkandet De får även argumentera för sina synpunkter och motivera handlingar 

(Solem Heiberg & Reikerås lie 2008). 

 

När barn arbetar med talserien får de erfarenheter av sammanparning. Även om ett barn kan 

den rätta talserien är det inte säkert att barnet behärskar sammanparningen mellan objekt och 

talord i talserien. Talorden spelar en stor roll för förståelsen av antal och parallellt med 

utvecklingen och användandet av sammanparning lär sig barnen ofta talord genom 

räkneramsor. Vi vuxna använder talord då vi ska beskriva hur många vi har av något men vi 

använder också antalsord såsom få, många, färre, flest och inte så många. I räkneramsor sker  

 en upprepning av talserien, detta hjälper barnet att lära sig i vilken ordningsföljd talorden 

kommer. Räkneramsor och sånger, där vi använder fingrarna för att visa antal, stimulerar 

barnens förmåga att känna igen talbilden. Det innebär att barnet kan berätta hur många 

element en mängd innehåller utan att behöva räkna. Även tärningar och dominobrickor kan 

stimulera barns talbild (Solem Heiberg & Reikerås lie 2008).  

 

 2.4.2 Mätning 

 Längd, area, volym, tid och vikt är olika mätsystem. När vi ska mäta behöver vi mätredskap 

som måste vara funktionella i förhållande till det vi ska mäta (Solem Heiberg & Reikerås Lie 

2008).  Mätandets tanke är att kunna jämföra olika enheter och att kunna mäta och 

kommunicera med andra kring t ex avstånd. Samtal och reflektion utvecklar barns förståelse 

för proportioner, area och volymbegrepp (Doverborg m.fl.  2006). När barn undersöker 

mätsystemet vikt får de erfarenheter av att stora material inte behöver vara tungt och material 

som är små inte behöver vara lätt (Solem Heiberg & Reikerås Lie 2008). 
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”Jämförelseord är viktiga för barn när de ska beskriva likheter 

och skillnader, när de jämför ålder, längd, tyngd och volym” 

(Solem Heiberg & Reikerås Lie 2008, s.207). Att barn i 

förskolan ska få erfarenheter att använda jämförelseord och 

lägesord i olika situationer är viktigt, ju mer nyanserat barnen 

förstår innebörden av orden, desto precisare kan de utrycka sina 

tankar, idéer och frågor (Doverborg m.fl. 2006).  

  

 

 

 (Tabell nr.2 Solem Heiberg & Reikerås Lie, 2008) 

 

2.4.3 Form  

Vi är omgivna av former och figurer överallt som bildar olika sorters mönster (Solem Heiberg 

& Reikerås Lie 2008). I matematisk mening är mönster en serie som upprepar sig enligt en 

bestämd regel. En form är inget mönster men den kan ingå i ett mönster. Genom att skapa och 

arbeta med mönster kan vi utveckla strategier för tänkande och barn i förskolan får en 

förförståelse för det senare arbetet med algebra (Doverborg m.fl. 2006). När vackra mönster 

skapas använder vi ofta spegelsymmetri. Spegelsymmetri innebär att grundbilden blir den 

samma då vi lägger en spegel i linje med speglingsaxeln (se bild nr.1). Denna symmetri 

återfinner vi i barns teckningar och formarbeten (Solem Heiberg & Reikerås Lie 2008).  

 

(Bild nr.1.)                                

 

Form är ett vardagligt begrepp som vi använder för att beskriva föremål i samtal i vardagen. 

När vi utvecklar form och mönster så får vi erfarenhet av geometrins grunder (Doverborg 

m.fl. 2006). Geometriska erfarenheter stärker och utvecklar föreställningsförmågan. 

Matematikkompetens är att kunna känna igen olika former och figurer i olika sammanhang, 

använda dem efter behov, beskriva och skapa dem, veta hur de är sammansatta, hur de kan 

byggas upp och delas upp (Solem Heiberg & Reikerås Lie 2008). För att se en mer grundlig 

beskrivning om former se bilaga nr.2. 

Jämförelseord 

Kort, kortare, kortast 

Lång, längre, längst 

Stor, större, störts 

Liten, mindre, minst 

Hög, högre, högst 

Smal, smalare, smalast 

Vid, vidare, vidast 

Tung, tyngre, tyngst 

Bred, bredare, bredast 
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Barn behöver geometriska utmaningar som kan upplevas meningsfulla och relevanta för 

barnen. Dessa utmaningar kan vara att bygga med klossar, vika papper och lägga pussel. I 

dessa aktiviteter handlar det också om att kunna se detaljer, sammanhang och att tänka logiskt 

(Solem Heiberg & Reikerås Lie 2008). I rörelselekar får barnen upplevelser av form t.ex. när 

alla barnen står i en ring och gör den mindre och större (Doverborg m.fl. 2006). 

 

”Formen på ett föremål spelar en viktig roll när vi klassificerar. Att kunna känna igen och 

skilja former åt hjälper barnen att skaffa sig en överblick, skapa struktur och ordning” (Solem 

Heiberg & Reikerås Lie 2008, s.83) Det är grundläggande för matematiskt tänkande att skapa 

ordning och struktur (Doverborg & Pramling 1999). När barn klassificerar så jämför och 

observerar de föremål eller händelser och urskiljer likheter och olikheter. Det betyder ibland 

att samla ihop saker som hör ihop efter en viss egenskap (Magne 2004).  

 

Att ordna tal i serie innebär att barnet ordnar föremål i en serie efter någon egenskap t.ex. 

längd, area eller volym (Magne 2004). 

 

2.4.4 Tid och rum 

Tid kan vara svårt begrepp för barn vilket bland annat beror på att de har få erfarenheter av 

tid. Tid och avstånd är nära förknippade med varandra. Ordinaltal är talord som uttrycker 

ordningsföljden första, andra, tredje osv. För att uttrycka ordningsföljden av händelser, en 

tidsrymd och en tidpunkt använder vi språkliga begrepp som kallas tidsord (se tabell nr.3) 

(Tabell nr.3)  

 

Placeringsord som även kallas lokaliseringsord berättar om hur något är placerat t.ex. inom 

avstånd, riktning, slutenhet och ordningsföljd. Barn kommer i kontakt med placeringsord i 

sagor, sånger och ramsor (Solem Heiberg & Reikerås lie 2008).  

 

Ordningsföljdsord berättar om            

 placeringen i en rad    
 

 

Först, sist, i mitten, efteråt, till slut, efter, 

främst, längst bak, framför och bakom. 

 

Relativ tid                                                   

 

En stund, en dag, en natt och en vecka. 

 

Absolut tid                                                  

 

Igår, morgon, middag och kväll. 
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”En grundläggande rumsuppfattning innebär att känna igen, beskriva och återskapa viktiga 

och vackra former, symmetrier och andra egenskaper hos vanliga geometriska objekt […] ” 

(Doverborg m.fl. 2006, s.90). Avstånd, bredd, djup, riktningar, placeringar, slutenhet och 

rörelser är olika rumsbegrepp som också är viktiga för rumsuppfattningen (Solem Heiberg & 

Reikerås lie 2008). I olika grupplekar får barnen upplevelser av slutenhet. Rumsuppfattning 

innefattar också att förstå vart vi själva befinner oss i relation till en ritning. Kurragömmalekar 

utvecklar rumsuppfattningen hos barn då det reflekterar och undersöker hur stor stenen måste 

vara eller hur tjock trädet måste vara så det går at gömma sig (Doverborg m.fl 2006). ”En av 

de viktigaste uppgifterna för vuxna blir att låta barnet få möjlighet att utforska omgivningen 

med sin kropp” (Solem Heiberg & Reikerås lie 2008, s.7). Eftersom barn utvecklar 

rumsuppfattning genom att använda sina kroppar (Doverborg m.fl 2006). Barns nyfikenhet 

och upptäckarglädje verkar vara en drivkraft i denna utveckling (Solem Heiberg & Reikerås 

lie 2006). 

 

2.4.5 Pedagogens roll i barns matematiska utveckling 

Barn möter dagligen begrepp, idéer och utmaningar med matematikanknytning. De första 

erfarenheterna är mycket viktiga för hur barnens nyfikenhet på och lust för matematik 

utvecklas och hur de förhåller sig till ämnet i det fortsatta livslånga lärandet (Doverborg m.fl. 

2006). ”Forskning och beprövad erfarenhet visar lärares stora inflytande över barns lärande 

både när det handlar om inställning och val av innehåll. Om lärare är kunniga i och positiva 

till matematik har det betydelse för hur de utmanar barn och synliggör grundläggande 

matematikbegrepp i vardagen” (Doverborg m.fl. 2006, s.129). I läroplanen för förskola 1998 

står det att barnen ska utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 

meningsfulla sammanhang. Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv 

uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att känna 

tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära och att utvecklas 

intellektuellt, språkligt, etiskt, praktiskt, sinnligt och estetiska. Att skapa och kommunicera 

med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse 

liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att 

främja barns utveckling och lärande (Lärarförbundet 2002). 

 

 ”Att få möjlighet att undra, fråga, resonera och dra slutsatser om saker och skeende som 

barnet intresserar sig för är som vi alla vet betydelsefullt för utveckling av språk, tänkande 
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och självtillit. Det är också väldigt centralt när det gäller att utveckla intresse, förståelse och 

tilltro kopplat till matematik” (Doverborg m.fl. 2006, s.52). Solem Heiberg & Reikerås Lie 

menar att det är nödvändigt att ha kunskap om och förstå barns språk i mötet med barnens 

matematik. Matematiken innehåller ett omfattande förråd av ord och termer som barn efter 

många möten i meningsfulla och varierade situationer undan för undan utvecklar förståelse 

för (Doverborg m.fl. 2006). Pedagoger bör involvera barnen i problemlösningsprocessen 

genom ett medvetet sätt att ställa frågor, skapa inlevelse och möjlighet till att förstå hur barn 

tänker. Barns lärande är beroende av både kommunikation och samspel med lärare och andra 

barn, barngruppen kan därför ses som en viktig del i lärandet (Doverborg m.fl. 2006).  
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3 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt i den forskning som tidigare bedrivits inom å ena sidan drama och lek och 

å andra sidan matematiskt tänkande i förskolan, kan man ana vissa gemensamma nämnare. Vi 

som dramapedagoger kan inspirera till kreativitet, fantasi och sätta igång lekar men kan vi 

genom dramalek skapa lust och nyfikenhet för matematik? Vad är det barnen upplever som 

intressant och leker vidare i sina fria lekar då den pedagogledda matematikdramaleken är slut? 

Använder barnen de rollkaraktärer och lekar vi lekt tillsammans? Använder dem matematiskt 

tänkande och de matematiska begrepp vi introducerat?  

 

Vi känner en stark lust och nyfikenhet att integrera dramalek med matematik eftersom vi 

aldrig provat denna ämnesintegrering förut. Vårt syfte med studien är därför att undersöka om 

pedagogledda dramalekar med matematiskt innehåll kan stimulera och skapa ett intresse för 

vidare utforskande av matematiska lekar hos förskolebarn, så att de i sin fria lek upprepar och 

utvecklar de lekar, begrepp och karaktärer som de fått presenterat för sig under 

matematikdramaleken.   

 

Utifrån vårt syfte ställer vi frågorna: 

 Kan dramalek stimulera barns lust och nyfikenhet till matematiskt tänkande? 

 Hur visar det sig i sådana fall i deras fria lek? 
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4 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för studiens ansats och vår förförståelse. Därefter beskriver vi våra 

val av metod och intervjupersoner. Sedan redogörs undersökningens genomförande och 

bearbetning av data. Slutligen redovisas de etiska hänsyn som tagits i denna studie. 

 

4.1 Etnografi 

Vi har valt en etnografisk arbetsmetod, Birgitta Kullberg (2004) skriver att i etnografiska 

studier undersöks fenomenet av det naturliga flödet av händelser i sin naturliga miljö. Man 

undersöker processer med referens till förändring. För att förstå människors sätt att leva och 

lära, fångar forskaren människornas erfarenheter genom deras uttryckssätt. Forskaren försöker 

se bakom uttryckssätten och tittar på hur det som sagts och gjorts förändras över tid och vid 

olika situationer. Etnografin använder sig av verklighetens metoder och tekniker men att man 

som forskare förfinar dessa för att kunna använda dem i ett systematiskt kunskapssökande. 

Etnografens roll som deltagande observatör är att vara aktiv i gruppens aktiviteter. Forskaren 

observerar och måste utveckla förmågan att se vad som händer bakom det synliga (Kullberg 

2004). 

4.2 Förförståelse  

Vi är medvetna om att vi är positivt inställd till dramalek som pedagogisk metod. Vi är även 

medvetna om att förskolegrupperna som ingår i studien är vana vid att arbeta med dramalek 

med en av oss som genomför undersökningen. Detta skulle kunna ses som ett problem och 

påverka vårt resultat, men vi ser att detta faktum även kan ses som en fördel, då barnen i 

undersökningsgruppen redan känner till dramalekens form och redan är bekant med en av oss 

som genomför studien. En del av arbetet med grupprocess är därmed redan gjord och studien 

kan koncentreras till vad vi vill undersöka.   

 

4.3 Metodval 

För att ta reda på om matematikdramaleken kan inspirera barnen till fortsatta lekar och 

utforskande kring matematik, har vi valt att dela upp vår studie i fyra moment: 

1. Vi har gjort deltagande observationer i dramarummet och därefter fört loggbok 

2. Förskollärarna har observerat barnen och innehållet under matematikdramapasset 

3. Förskollärarna har observerat på förskolans övriga tid samt fört 

loggboksanteckningar om aktiviteter som skett i barngruppen som är relevanta för 

studien 
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4. Vi har intervjuat förskollärarna 

Resultatet av denna undersökning kan inte generaliseras på förskolebarn i allmänhet utan 

gäller just de barn som vi haft med i vår studie (Thurén 1999). Vi har valt begränsa vår 

undersökning till om barnen som deltagit i matematikdramat använder sig av de begrepp och 

lekar vi introducerat i sin fria lek. Och om de gör så vill vi ta reda på vilket sätt och i vilka 

situationer de gör detta. Vi har valt att inte titta på olikheter då det gäller kön. Bunkholdt 

(1995) skriver att pojkar och flickors utveckling är mer lik än olik på de flesta områden under 

hela uppväxten. Hon fortsätter med att konstatera att det finns vissa skillnader och att flickor 

generellt är lite tidigare i språk och i den finmotoriska utvecklingen, och att pojkar generellt är 

lite tidigare i den grovmotoriska utvecklingen. Men de båda könen utvecklas överlag 

ungefärligen lika. Vi väljer därför att inte lägga någon vikt vid skillnader i kön i vår 

undersökning.  

Vi har gjort deltagande observationer i dramarummet under matematikdramat och i direkt 

anslutning har vi fört fältanteckningar i form av loggbok. De informanter vi arbetat 

tillsammans med har fört fältdagbok efter avslutat pass och även under övrig tid på förskolan. 

Innan undersökningen startade fick de ett utdrag ur boken Barn och naturvetenskap – 

upptäcka, utforska och lära (Elfström m.fl. 2008) sidan 87 – 92. Detta utdrag handlar om 

pedagogisk dokumentation kopplad till ett innehåll. Dokumentationen ska spegla vad barnen 

gör, hur de tänker, deras hypoteser och undersökningar med ett gemensamt innehåll i fokus. 

Genom samtal och intervjuer, genom att fånga dialoger under ett utforskande eller efteråt, 

kanske via teckningar. Dokumentation handlar om att beskriva vad som hänt, vad man gjort 

och hur man gått tillväga. Det är ett sätt att sammanställa information. Dokumentationen blir 

pedagogisk när man använder den för att förstå och tolka vad barnen gjort och vilka deras 

frågor och intressen är. Intresse i betydelsen: Vad det som barnet/barnen undersöker och vart 

riktar de sin energi? 

Vi har vidare valt att vid två olika tillfällen med två veckors mellanrum intervjua 

informanterna genom en kvalitativ intervju med öppna frågor (Trost 2004). Våra frågor finns 

att se i bilaga nr. 2. 

 

4.4 Val av intervjupersoner 

Vi skickade ut ett brev (se bilaga nr.1) till sex olika förskolor i samma kommun om ett 

erbjudande att delta i studien. Två förskolor var intresserade och tackade ja till att ingå i 

studien. Vid varje förskola var det en förskollärare som medverkade i studien. 
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4.5 Genomförande 

Vi har vid fyra tillfällen under fyra veckor träffat två olika förskolegrupper tillsammans med 

en av deras förskollärare. Till varje tillfälle har vi planerat och genomfört 

matematikdramapass (se bilaga nr. 3) som är grundligt genomarbetade och anpassade efter 

vad läroplanen för förskola 1998 säger om barns matematiska lärande samt utarbetade för att 

passa barn i åldern 4 – 5 år i deras generella kunskaps- och utvecklingsnivå. I läroplanen för 

förskola 1998 står det att förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för 

grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera 

sig i tid och rum, det är utifrån dessa begrepp som vi byggt våra fyra matematikdramapass.  

 

4.6 Bearbetning av data 

Tolkningsprocessen har utgått ifrån att förskolläraren samtalat med oss i en kvalitativ intervju 

om sina observationer av förskolebarnen i deras fria lek. Efter varje intervjutillfälle 

transkriberade vi intervjun. Vi delade vidare in denna i kategorier utifrån begreppen, tal, 

mätning och form samt tid och rum. Vidare sökte vi efter var, när och på vilket sätt 

förskollärarna observerat att barnen fortsatt att använda sig av de lekar och/eller begrepp som 

vi introducerat för dem i mattedramaleken. Vi läste förskollärarens loggbok och förde in de 

delar av deras text som beskrev ytterligare uppgifter som förskolläraren inte nämnt under 

intervjutillfällena. Vi har även använt oss av våra loggböcker i resultatbeskrivningen. 

Förskollärarens uppgifter som vi samlat genom intervju och loggböcker samt våra egna 

loggböcker ligger till grund för vår kategorisering av vad barnen valt att leka vidare med.  

 

4.7 Etiska hänsyn 

För att skydda informanternas identitet, som ingår i vår studie, nämner vi aldrig deras namn 

eller i vilken kommun underökningen genomfördes. Vi informerade, i brevet som skickades 

ut när vi sökte förskolor som ville medverka i vår studie, att de kommer vara anonyma texten. 

Förskollärarna har tillfrågat barnens föräldrar om ett godkännande att deras barn ingår i vår 

studie. Allt inspelat material förstörs efter att uppsatsen är inlämnad så att ingen kan få 

tillgång till materialet.  
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5 Resultat  

Resultatet från vår studie presenteras nedan. Vi har delat upp resultatet i fyra olika kategorier 

utifrån innehållet i våra matematikdramapass: tal, mätning, form och tid och rum. Vi har 

med teckningar som barnen på förskolorna har ritat efter dramapass och fotografier på vissa 

delar av det som förskollärarna nämner under intervjun. Vi har valt att ha med detta i vårt 

resultat då vi funnit att teckningarna och fotografierna även visar en del av vårt resultat och då 

det till viss del stimulerar matematiskt tänkande. Teckningarna är ritade under barns fria lek 

och fotografierna stärker vad informanterna berättat om vad som framkommit utifrån 

matematikdramaleken i den fria leken. Citaten är tagna ur intervjuerna med förskollärarna 

alternativt utifrån fältdagböckerna. 

 

5.1 Tal 

Det som framträtt tydligast när det gäller tal är att barnen efter avslutat dramapass fortsatt leka 

affär där pengar har ingått. Barnen har fortsatt med denna aktivitet under hela studieperioden. 

Dem har fortsatt att leka samma typ av lek som vi introducerat på dramat dvs. affär, zoo och 

Hampus.  

- Men det som hängde med veckan efter det var just det här med pengarna dom fortsatte ju att leka, 

kanske inte djuraffär men affär. Så att det var mycket med pengar och vad det kostade och hit och 

dit (Förskollärare A).                            

- […] pengarna i alla fall tror jag har kommit då utifrån första tillfället (Förskollärare A). 

Barnen har även tagit med sig det vi gjort under dramapassen i utomhuslekar. 

 

- Ja och även utomhus har dom ju lekt. Då har dom stenar som pengar, ja kanske inte affär men det 

är lite småpengar till allt möjligt i sandlådan och dom räknar med stenarna och lägger i rader […] 

Idag på gården ute på här på baksidan hade dom gjort som en polisspärr utav nå koner som vi har 

så det va stopp och där kostade det pengar och komma förbi och då höll dom på med låtsas pengar 

öppna och drog i fickorna med dragkedjer å liksom riktigt så där å diskutera med varann och de 

kostade olika varenda gång (Förskollärare A). 

Barnen har delat med sig till andra barn av sin kunskap och även samarbetat för att nå ny 

kunskap. 

Loggbok: En pojke var även väldigt noga med att det skulle delas rättvist. Hund 4 kr + korv 2  

kronor, men sen skulle dem pengarna delas lika mellan mig och Maria, 3 kronor var – avancerat 

tänk, matematik i flera led! Detta smittade av sig på de andra barnen och när de andra kunderna 

kom hjälptes vi åt att räkna pengarna så att det skulle vara rättvist (Gabrielle Melander). 
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(Bild nr.2. Hunden som kostade 4 kr och korven                         (Bild nr.3. Hampus och alla djuren i djuraffären) 

 som kostade 2 kr. Katten och fisken som 

 kostade 8 kr)  

 

En förskollärare reflekterar över att barnens intresse och nyfikenhet för siffror har växt under 

tiden vi har haft matematikdrama.  

 

- Så det är ju jätte många som just sagt det […] vad står det här vad står det där och vad är det där för 

siffror och vad betyder dom där siffrorna och just det där orden siffrer annars har de alltid sagt 

bokstäver om alltihopa men nu är det just siffror.[…] just att det kommit nu så tänkte jag att det måste 

ju ha med er att göra […] (Förskollärare B).  

 

En förskollärare berättar om att barnen på förskolan använder sig av matematik i vardagen. 

-  Jo dom liksom tänker matte mycket själva och dom vill räkna saker och dom liksom drar slutsatser vad 

var mest av och minst […]det är ju jätte mycket matte hela tiden och pratar ju om det dagligen […] 

(Förskollärare A) 

 

Siffersången som vi sjunger tillsammans i våra dramapass har barnen fortsatt och använt. 

- Å så sjunger dom, vem sitter på nummer, gjorde vi vid mellanmålet en dag […] och lika i samlingen 

brukar vi ju oftast räkna barn pojkar och flickor och hit och dit men nu tyckte dom att vi skulle sjunga 

så då sjöng vi lite (Förskollärare A). 

                           

(Bild nr.4. Siffror utplacerade på golvet)                                                                                       
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Barnen har ringt med telefoner som vi gjort på två av dramapassen. 

 

-  […] dom har tagit telefon från dockvrån den här mobilen vi har en låsas som dom leker med, men sen 

även den här boken la jag fram här för den jag tänkte varför är den där så populär helt plötsligt? Vadå? 

så hade jag inte tänkt på att det faktiskt är en jätte bra telefon där i, så den sitter alla nu, olika åldrar 

även dom som inte varit med på mattedramapassen och sitter såhär och liksom gör precis som ni har 

gjort i passena, och de, lyssnar man på dom dårå så kan dom ju liksom diskutera, ofta är dom två och 

två sitter dem såhär under boken såhär, och då säger dom precis som ni gjorde att nu ska vi ta nummer 

åtta tre gånger då trycker dem tre gånger där då, riktigt väldigt populär sida just där så det tycker jag 

varit jätte kul att se så det pratar dom siffror å så då (Förskollärare A). 

 

  

(Bild nr.5. Telefonen i dramapasset och telefonen ur boken Jag är faktiskt alldeles för liten för att börja i skolan 

skriven av Lauren Child) 

 

Loggbok: När Gabrielle ringde till Hampus så busade hon, det var uppskattat. Det var mycket siffror att 

komma ihåg och hur många gånger vi skulle slå dem på telefonen men detta fixade barnen. 

[…] Barnen kunde räkna till tolv på engelska, detta uppmuntrade vi och fortsatte att prova siffror på 

engelska. Siffertavlan var rolig barnen fick visa Gabrielle vart och hur många gånger hon skulle trycka 

(Maria Jansson).  

 

5.2 Mätning 

Det som framträtt tydligast när det gäller mätning är att barnen har visat ett ökat intresse för 

mätning av längd på olika sätt. 

- […] de var ju så intresserad av just det här med decimeter och det pratade de om så då tog jag med dem 

in på våran samlings---  heter det och då har vi en sån här NTA låda och där finns det ju mätgrejer till 

både höger och vänster så då visade jag dem och frågade om det här kunde vara intressant för det var 

sånna här en centimeters kuber. Så jag sa det tio såna här blir ju 10 centimeter (härmar ett barns röst 

förf. anm.)  – ja en decimeter (Förskollärare B).  

- Föresten jag säger att dom inte har lekt cirkus, ja det har dom väl inte gjort så men just mätbiten, det har 

dom hållt på med lite grann (Förskollärare A). 
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- Mätt volym det har vi gjort, vatten och snö och sånt då. Men inte just att mäta sakerna med måttband 

och så det har inte jag tänkt på. Så det var nytt (Förskollärare A).  

 

En förskollärare berättar att ett barn har lekt ormtjusare som var med på vårt dramapass om 

mätning. 

- Jo ormarna förresten det har dom lekt och ritat också så dom fastnade nog (Förskollärare A). 

Vid andra intervjun som vi genomförde berättar en förskollärare att barnen har fortsatt att visa 

intresse och undersökt mätning. 

 

- Dom har lekt mycket lekar och prata me om mäta så det liksom har satt sig fast riktigt det. Så vi har 

gjort ordning en mätarväska som dom har mätt och greja […] vid ett tillfälle tog dem av sig sina egna 

strumpor jag tänkte vad har de gjort för nånting de satt utan strumpor allihopa, inne i dockvrån då, ja då 

skulle de mäta strumperna vem som hade längst strumpa och lite sådär. Och det är väl XXXX då som 

konstaterade att ormarna var ju strumper. Så det har vi sagt leker ni mätastrumporleken igen? Ja jo då 

var det den leken (Förskollärare A) 

- Jag tog fram då måttband och tumstock och då mätte vi ju våra ormar, vi hade två stycken gröna IKEA-

ormar och då var den ena ormen så lägligt uppsnurrad runt en gren och satt fast så att den var ju inte så 

lång då heller också hade vi en som var lös så den vart ju jättelång och då var dom ju helt bombsäker på 

att det var olika långa ormar. Så vi mätte och kollade och dom var ju lika (Förskollärare A).  

 Barnen har samarbetat och resonerat sig fram till nya insikter 

 

Loggbok: Dom fick ta lappar  i en påse med prickar på utanför rummet. När det var fler än sex 

prickar var det svårt att se vilken siffra det var – har det att göra med tärningar? Men många av 

barnen löste det genom att se prickarna som ett mönster som de kunde jämföra med prickarna på 

golvet. De visste inte hur många prickar det var, men de såg att mönstret var likadant […] 10 dm 

sjö – hur mäter man det? Det var svårt att veta vad man skulle mäta med. Vi fick hjälpa dem på 

traven en bit, men det blev ett bra resonemang. Så när vi skulle mäta ormarna kunde dem 

tillsammans resonera sig fram till vad vi skulle mäta med – slutledning (Gabrielle Melander). 

Loggbok: Ormtjusaren visade sina ormar barnen sorterade dem i längdordning och frågade vad 

de hette. Jag sa Prickis, då döpte barnen de andra ormarna till Randis och Giftis. De räknade 

ormarnas ränder och på den prickiga räknade de osynliga ränder och berättade för mig hur långa 

dem var utifrån deras räkna-ränder-system, när jag frågade dem. Vi mätte även dem med 

måttbandet (Maria Jansson).  

  



Jansson, M & Melander, G (2010). Kan dramalek stimulera barns lust och nyfikenhet till matematiskt tänkande? En etnografisk studie om 

dramalek och matematik i förskolan. Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle  

 

26 
 

 

             

(Bild nr.6. Ormtjusaren och ormarna)                      (Bild nr.7. Mätarväskan)         (Bild nr.8. Karta) 

 

                                      

(Bild nr.9. Ormtjusaren som spelade på                     (Bild nr.10. Ormtjusaren och vattnet vi simmade 

 sin flöjt och dem tre ormarna)                                    10 decimeter i)                 

                                                                       

 

(Bild nr.11. När vi simmade till cirkusen)  

 

5.3  Form 

Det som framträtt tydligast efter avslutat dramapass är att barnen fortsatt att nämna figurerna 

Pricken, Spets och Rut i olika sammanhang. 

 

- Dom fick ju sätta sig å rita, vi brukar ju sätta oss å rita också får dom en frukt efter dramapassena. Och 

då var det ju många som sa, för dom tog fram tidningar, också satt dom och klöpp, här är till Spets och 

här, så dom liksom fortsatte inte med triangel utan det var Spets. Och det var ju från dramat. Dom 

sorterade in vilka bilder som skulle ligga i vilka väskor. Också klöpp dom ut också på limmade dom 

upp, på papper limmade dom upp. Spets där och Rut där (Förskollärare B). 
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- Ja, vi har ju pratat hemskt mycket för vi har ju haft tema form. Då har vi ju tittat runt i rummet efter 

cirklar, det är ju mycket, vi har ju pratat mycket om det. Fast nu är det ju titta tallriken är Spets (Vår 

tolkning efter att vi transkriberat  intervjun är att informanten menar Pricken men säger fel namn under 

intervjun. Förf. anm.) tallrik. Så det är ju orden från dramat. Det tyckte jag var så kul, de hade snappat 

upp […] Så har man ju hört ibland när dom ritar någonting eller när vi hade tekniklego så skulle dom 

bygga en form och då gjorde dom till Rut och Spets och Pricken[…] Det tyckte jag var så roligt. Men 

en del av tjejerna tycker jag har pratat mer om, för det är ju oftast dom som sitter och ritar. Då har dom 

ju tagit dom hära, jag vet inte vad dom heter, men mallar […]och ritat Rut, Spets också använder dom 

just ordena Spets och Rut och Pricken (Förskollärare B). 

 

             

(Bild nr.12. Pricken, Rut och Spets med sina favorit former)              (Bild nr.13. Former som ett barn har            

                                                                                                               ritat) 

 

- Också det där med spegeln också, har dom pratat mycket om. Så fiffigt med spegeln, det var det någon 

som sa på samlingen ”- Kan vi inte ha spegeln?” men då hade vi ju ingen spegel (Förskollärare B). 

 

 

(Bild nr.14. Halva former på figurernas väskor och hela former med hjälp av spegel) 

 

En förskollärare har inte observerat att barnen undersökt något som har med form att göra 

efter vårt dramapass. 

 

- Nej inte vad jag har hört att dom liksom har prata eller lekt. Alltså det är ju inget nytt för dom med 

formerna så vi har ju spel […] men inget som liksom har kommit upp, inte vad jag har sett i varje fall 

(Förskollärare A). 
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5.4 Tid och rum 

Det som framträtt tydligast när det gäller tid och rum är att barnen använder ordinaltal och att 

barnen lekt mer med nycklar efter vårt dramapass. 

 

- […] det här första andra tredje det ni tog nu sista passet också, det är ju lite svårt liksom för en del med 

dom begreppena men det har vi, ja det har kommit liksom liten nåt ord här och där , första å andra å 

men det jag vet inte om det är liksom från passena så kanske direkt men, det försöker man ju spinna på 

själv också att dom ska liksom lära sig det då (Förskollärare A). 

-  […] dom säger mycket ”- Kan jag få den andra?” men nu har jag börjat tänkt att det kan ju lika gärna 

varit ”Kan jag få den här pennan, nej den andra pennan” det behöver ju inte vara numret utan ”- Vill du 

ha den här pennan? -  Nej den andra”  […] Det är det enda jag har tänkt, nån har sagt ”- Kan jag få den 

fjärde” men det är liksom bara i förbifarten det är inte så att dom har suttit och pratat eller hur man 

säger (Förskollärare B) . 

 

- Ja. Nycklar, det var väl nycklarna som dom fastande liksom för där. […] Det är väl i och för sig alltid 

roligt att leka med nycklar så men, det har dom haft litegrann att dom velat haft nycklar å ja.[…] dom 

ville låna ja riktiga nycklar så att säga. Och vi har ju en skrammellåda med gamla nycklar som man får 

låna men det är ingen som har lekt med dom på jätte länge (Förskollärare A).  

  

(Bild nr.15. Kvistegubben med hans nycklar) 

 

En förskollärare berättar att barnen lekt buss. Ett barn hade ritat en karta som var väldigt lik 

vår karta från mattedramapasset. Ett annat barn hade ritat en buss och innan han ritade dit 

stolarna så räknade han alla barn som hade varit med på matematikdramat så att alla skulle få 

varsin plats i bussen på samma sätt som vi gör då vi leker buss under matematikdramaleken.   
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(Bild nr.16. Vår och ett barns teckning på kartan)                                             (Bild nr.17. Bussen)  
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6 Tolkning av resultat  

Vi har under tolkningen av resultaten uppmärksammat framför allt två områden där vi anser 

att matematikdrama har kunnat bidra till att stimulera förskolebarnen som medverkat i studien 

till att upprepa och utveckla de lekar, begrepp och karaktärer som vi använt under 

matematikdramaleken.   

 

Vår tolkning av undersökningens resultat har vi valt att dela in i följande områden: stimulerat 

intresse och matematik i den fria leken. 

 

6.1 Stimulerat intresse 

Vi tycker oss kunna se att matematikdrama på olika vis har skapat intresse hos barnen och 

även att matematikdramaleken kan inspirera till vidare lekar inom temat. Informanterna har 

berättat för oss om entusiasmen hos barnen och hur barnen tagit med dramalekarna ut ur 

dramarummet för att initiera och engagera yngre barn på förskolan i de matematikdramalekar 

vi lekt i dramarummet.  

 

Från intervju: [...] så den sitter alla nu, olika åldrar även dom som inte varit med på 

mattedramapassen och sitter såhär och liksom gör precis som ni har gjort i passena[…] 

(Förskollärare A).  

I bakgrunden har vi referat till Lindqvist (1996) text som beskriver hur barn kan erövra 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera. I vår studie tycker vi oss kunna anta att barnen i matematikdramaleken 

kan stimuleras till lärandets olika former genom fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem.  

Loggbok: Dom fick ta lappar i en påse med prickar på utanför rummet. När det var fler än sex 

prickar var det svårt att se vilken siffra det var – har det att göra med tärningar? Men många av 

barnen löste det genom att se prickarna som ett mönster som de kunde jämföra med prickarna på 

golvet. De visste inte hur många prickar det var, men de såg att mönstret var likadant […] 10 dm 

sjö – hur mäter man det? Det var svårt att veta vad man skulle mäta med. Vi fick hjälpa dem på 

traven en bit, men det blev ett bra resonemang. Så när vi skulle mäta ormarna kunde de 

tillsammans resonera sig fram till vad vi skulle mäta med – slutledning! (Gabrielle Melander). 
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Det märktes att barnen var vana vid att arbeta kring matematik; att räkna och att lösa vissa 

typer av matematiska problem, är någonting som de har arbetat med på förskolan.  

 

Från intervju: Ja, vi har ju pratat hemskt mycket för vi har ju haft tema form.  

Då har vi ju tittat runt i rummet efter cirklar, det är ju mycket, vi har ju pratat mycket om det. 

[...] (Förskollärare B) 

 

Från intervju: Jo dom liksom tänker matte mycket själva och dom vill räkna saker och dom 

liksom drar slutsatser vad var mest av och minst […]det är ju jätte mycket matte hela tiden och 

pratar ju om det dagligen […] (Förskollärare A) 

 

Det som vi ser att matematikdramat har bidragit till är att introducera nya sätt att använda 

matematik på, detta har barnen ofta har anammat och i fortsatt att undersöka. Bland annat har 

barnen fortsatt att mäta andra typer av mått än de brukar, räknat pengar, använt sig av sånger 

och ramsor som vi introducerat under matematikdrama. Doverborg m.fl. (2006) menar att 

förskolepedagogen bör ge barnen möjlighet att undra, fråga, resonera och dra slutsatser om 

saker och skeende som barnet intresserar sig, att detta är väldigt betydelsefullt för utveckling 

av språk, tänkande och självtillit i vårt resultat tycker vi oss se exempel på detta. Det har visat 

sig under studien att förskolläraren vid flera tillfällen har tagit tillvara på de intresseområden 

som barnen visat efter matematikdramapassen.  

 

Från intervju: Jag tog fram då måttband och tumstock och då mätte vi ju våra ormar, vi hade två 

stycken gröna IKEA-ormar och då var den ena ormen så lägligt uppsnurrad runt en gren och satt 

fast så att den var ju inte så lång då heller också hade vi en som var lös så den vart ju jättelång 

och då var dom ju helt bombsäker på att det var olika långa ormar. Så vi mätte och kollade och 

dom var ju lika (Förskollärare A).  

Till varje matematikdramapass har vi inspirerats av Gelman och Gallistels fem principer som 

kan stimulera barns taluppfattning på olika vis, barnen har lekt med siffror i språket, 

parbildning, likheter, olikheter och ge uttryck för olikheten mellan siffra och antal. Barnen har 

genom matematikdramaleken haft möjlighet att ge uttryck för de kunskaper de redan besitter 

för att dela med sig av dessa i gruppen. Möjligtvis skulle barns befintliga kunskaper kunna ha 

vidgats genom att dramalekarna har gett utmaningar som kräver nya kreativa lösningar som 

barnen i gruppen har samarbetat för att lösa. Lindqvist (1996) skriver att barn som har nära till 

fantasi löser problem enklare. Barnen i just dessa två grupper har aktivt tillsammans resonerat 

och bidragit med olika kunskaper för att gemensamt lösa olika matematiska problem. De har 



Jansson, M & Melander, G (2010). Kan dramalek stimulera barns lust och nyfikenhet till matematiskt tänkande? En etnografisk studie om 

dramalek och matematik i förskolan. Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle  

 

32 
 

 

delvis använt sig av kunskaper som de redan besitter och eftersom vi arbetat i grupp har det 

varit många små, stora och olika kunskaper som vi tillsammans lagt ett pussel av för att 

gemensamt lösa matematikproblemen. 

 

Loggbok: Ormtjusaren visade sina ormar, barnen sorterade dem i längdordning och frågade vad 

de hette. Jag sa Prickis, då döpte barnen de andra ormarna till Randis och Giftis. De räknade 

ormarnas ränder och på den prickiga räknade de osynliga ränder och berättade för mig hur långa 

dem var utifrån deras räkna-ränder-system, när jag frågade dem. Vi mätte även dem med 

måttbandet (Maria Jansson).    

Loggbok: En pojke var även väldigt noga med att det skulle delas rättvist. Hund 4 kr + korv 2  

kronor, men sen skulle dem pengarna delas lika mellan mig och Maria, 3 kronor var – avancerat 

tänk, matematik i flera led! Detta smittade av sig på de andra barnen och när de andra kunderna 

kom hjälptes vi åt att räkna pengarna så att det skulle vara rättvist (Gabrielle Melander). 

 

6.2 Matematik i den fria leken 

Heathcote (Wagner 1993) menar att man kan utnyttja dramats beståndsdelar för att skapa en 

nyfikenhet hos barnen att vilja erövra mer kunskap. I vår tolkning av resultat antar vi att då 

lekmönster, termer och karaktärer från matematikdramat återkommer i barnens fria lek, kan 

det finnas ett visst stöd för att dramaleken har hjälpt till att ta fram kunskaper som barnen 

gemensamt redan hade och inspirerat dem till vidare lekar/utforskande av matematik. Barnen 

har i sin fria lek bland annat fortsatt att utforska begrepp som uppkommit under 

matematikdramat genom att leka lekar som handlar om att mäta, rita kartor och att sjunga 

bland annat siffersången som vi introducerat för dem i matematikdramat.  

 

Från intervju:[…] dom har tagit telefon från dockvrån den här mobilen vi har en låsas som dom 

leker med, men sen även den här boken la jag fram här för den jag tänkte varför är den där så 

populär helt plötsligt? Vadå? så hade jag inte tänkt på att det faktiskt är en jätte bra telefon där i, 

så den sitter alla nu, olika åldrar även dom som inte varit med på mattedramapassen och sitter 

såhär och liksom gör precis som ni har gjort i passena, och de, lyssnar man på dom dårå så kan 

dom ju liksom diskutera, ofta är dom två och två sitter dem såhär under boken såhär, och då 

säger dom precis som ni gjorde att nu ska vi ta nummer åtta tre gånger då trycker dem tre gånger 

där då, riktigt väldigt populär sida just där så det tycker jag varit jätte kul att se så det pratar dom 

siffror å så då (Förskollärare A). 
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Ovanstående teckning föreställer en karta vi hade med under ett matematikdramapass.  Bredvid denna 

karta är en teckning som föreställer vår karta som ett barn har ritat efter avslutat matematikdramapass 

under sin fria lek (förf. antecknig). 

 

Detta tolkar vi som att det tyder på att matematikdramat besitter en kraft till inspiration och 

antar att det ur detta kan väckas nyfikenhet för matematik. Det barnen tidigare lekt i sin fria 

lek eller andra erfarenheter som barnen har tar de med sig under dramaleken och vice versa. 

Vi ser att barnen fångar upp delar av matematikdramaleken och fortsätter på egen hand att 

leka dessa lekar och utveckla dem vidare.  

 

Från intervju: Dom har lekt mycket lekar och prata me om mäta så det liksom har satt sig fast riktigt 

det. Så vi har gjort ordning en mätarväska som dom har mätt och greja […] vid ett tillfälle tog dem av 

sig sina egna strumpor jag tänkte vad har de gjort för nånting de satt utan strumpor allihopa, inne i 

dockvrån då, ja då skulle de mäta strumperna vem som hade längst strumpa och lite sådär. Och det är 

väl XXXX då som konstaterade att ormarna var ju strumper. Så det har vi sagt leker ni 

mätastrumporleken igen? Ja jo då var det den leken (Förskollärare A) 

I bakgrunden refererar vi till Solem Heiberg & Reikerås Lie (2008) och deras text om hur 

barns lekfulla inställning är till stor hjälp vid lärandet av räkning. Vi ser i vår studie hur 

barnen har fortsatt att leka lekar som är inspirerade från matematikdramaleken utomhus och 

utvecklat dem. Vi kan då anta att de samtidigt tränar sitt matematiska tänkande då de får testa 

det som vi tidigare gjort under den styrda dramaleken i sin fria lek men tillsammans med 

andra förskolebarn.  

Från intervjun: Ja och även utomhus har dom ju lekt. Då har dom stenar som pengar, ja kanske inte 

affär men det är lite småpengar till allt möjligt i sandlådan och dom räknar med stenarna och lägger 

i rader […] Idag på gården ute på här på baksidan hade dom gjort som en polisspärr utav nå koner 

som vi har så det va stopp och där kostade det pengar och komma förbi och då höll dom på med 

låtsas pengar öppna och drog i fickorna med dragkedjer å liksom riktigt så där å diskutera med 

varann och de kostade olika varenda gång (Förskollärare A). 
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7 Metodreflektioner  

Den etnografiska arbetsmetoden vi använt oss av i vår studie handlar om att fånga barnens lek 

i förskolemiljö. Urvalet utifrån fältanteckningarna är baserade på de leksituationer som är 

relaterade till våra matematikdramapass. Eftersom vi hade en önskan om att undersöka om 

dramaleken kan skapa en nyfikenhet hos barnen i förskolan så att de på egen hand fortsätter 

att undersöka matematiken då dramaleken är slut, blev vårt val att vi överlämnade 

observationerna till förskollärarna. En förklaring till detta kan vara att förskollärarna ingår i 

den vardagliga förskolemiljön och därmed har möjlighet att observera barnen under olika 

aktiviteter samt att vi dramapedagoger gör enbart små gästspel på förskolan om cirka en 

timme/vecka. När vi har diskuterat resultatet vi fått har vi insett att resultatet är nära 

sammanbundet med observatören. Därför kan vi inte undgå att ställa oss frågan; hade 

resultatet sett annorlunda ut om vi varit delaktig i hela processen? Om vi som varit med från 

tankens första stund av denna studie, med all bakgrundfakta kring drama och matematik, hade 

varit dem som observerat på övrig tid i förskolan, så hade vi tolkat barnens aktiviteter utifrån 

ett dramapedagogiskt perspektiv och resultatet hade kanske sett annorlunda ut? Förskollärarna 

är bland barnen i första hand som pedagoger och inte som observatörer. 

 

Att vi valde att genomföra våra pass på torsdagar och fredagar har med all sannolikhet även 

det påverkat vårt resultat. Som en av förskollärarna påpekade: 

 

Från intervju: Det är ju lite tokigt tycker jag att det är fredagar ändå. För det är ju ofta så att ja 

det kommer liksom på en gång. Så att vissa dom går hem tidigt på fredagar och hinner liksom 

inte leka så mycket på eftermiddagen sen har dom kanske tappat lite till veckan efter 

(Förskollärare A). 

Trots dessa förutsättningar så fortsatte barnen i deras fria lekar att använda sig av vissa av de 

lekar, matematiska begrepp, rollkaraktärer och innehåll som vi lekt tillsammans under 

matematikdramat . Vissa delar av våra pass har inte förskollärarna sett att barnen fortsatt att 

undersöka i lika stor utsträckning som andra delar. Ett exempel är geometriska former. 
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8 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt diskuterar vi resultatet utifrån det syfte och de frågeställningar vi ställt i 

samband med undersökningen. Vårt resultat av vår studie kan inte generaliseras till att gälla 

alla förskolegrupper med barn i 4 – 5 års ålder utan det resultat vi kunnat se är enbart giltigt 

för just dessa två grupper.  

 

Vi har planerat och genomfört fyra matematikdramapass (se bilaga nr. 3) baserade på vad 

Läroplanen för förskola 1998 säger om barns matematiska lärande. Dessutom är dramalekarna 

anpassade för att passa 4- 5 femåringens generella kunskaps- och utvecklingsnivå. 

Dramapassen är med andra ord utarbetade i hopp om att stimulera sådana matematiska 

kunskaper och insikter som Läroplanen för förskola 1998 uppdrar åt förskolan att arbeta med. 

Detta val bottnar i en ambition att utarbeta aktiviteter som direkt svarar mot förskolans 

uppdrag. De är dessutom utarbetade med medvetenhet om de kognitiva och motoriska 

färdigheter som generellt kan förväntas av en grupp 4- 5 åringar.  

Att barnen är i åldern 4 – 5 år tror vi har varit en viktig del av hur barnen har kunnat ta emot 

våra dramapass med dess innehåll. Vi har i bakgrunden refererat till forskning via Bunkhold 

(1995), Ellnby (2003) och Sommers (2005) som visar hur barn i denna ålder har förmåga att 

gruppera sina minnesbilder allt mer utifrån auditiva och visuella intryck. Likheter och 

olikheter börjar uppfattas; former och färger sorteras och jämförs och skapar linjer i 

perceptionen vilket gör att barnet uppfattar omgivningen på ett mer övergripande vis.  

För att vi skulle kunna svara tydligt på vår forskningsfråga tror vi att studien hade behövt 

fortgå under en betydligt längre period där vi hade möjlighet att följa upp barnen efter en tid. 

Vad vi däremot kan se i vår studie är att matematikdramaleken kan skapa lust till fortsatta fria 

lekar inom samma tema som dramaleken har presenterat.  Vi tycker oss i vår studie finna att 

barnen, likasom Lindqvist (2003) beskriver, i leken stimuleras till det lustfyllda lärandets 

olika former genom fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande 

samt förmågan att samarbeta och lösa problem. Vi har haft som avsikt att genom 

matematikdrama ge barnen en möjlighet att prova och upptäcka ny kunskap på ett lekande vis. 

Dessa lekar har i grunden matematisk innebörd men vi kan inte med säkerhet påstå att då 

barnen utvecklar dessa lekar på fri hand så följer de matematiska begreppen med och 

utvecklas till en nyfikenhet för matematik. Vi har genom resultatet sett att barnen som har 

deltagit under matematikdramaleken till viss del har blivit inspirerade till att återupprepa och 

utveckla de lekar som vi lekt i dramarummet så att de fortsätter att leka vissa av dessa lekar 
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under sin fria lek. Men vad som egentligen gror under den fria leken och hur den utvecklas 

och vad som tillslut finns kvar av matematiken är vi osäkra på. Det kan vara rimligt att anta 

att barnen fångar upp delar av matematikdramaleken och fortsätter på egen hand att leka dessa 

lekar och utveckla dem vidare. Vi anar att den lek som barnen kan bli inspirerade till är 

mycket viktig för dem men om vi vill att barnen ska få med sig matematiska lustfyllda 

erfarenheter som byggs vidare så att intresse kvarhålls till skolåren så krävs att 

matematikdramaleken följs upp med medvetet pedagogiskt arbete från förskolläraren. Vad vi 

kan anta är att vi som dramapedagoger kan hjälpa till att öppna upp för ett intresse, ett tema, 

och inspirera, men om det skall få en mer långsiktig effekt är det viktigt att förskollärarna 

hjälper barnen in i leken igen, uppmuntrar till lek och/eller att de tillhandahåller material. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att leken finns som en kraft hos alla barn, men att den 

beroende på hur den stimuleras av de vuxna som finns runtomkring och i vilken miljö den får 

utvecklas i. Genom dramaleken finns möjlighet att i dramarummet presentera fakta under 

lekande former och dessa fakta vidare kan bearbetas med hjälp att förskollärare övrig tid på 

förskolan. 

  

Vi kan inte genom denna studie påvisa om barnens lust och nyfikenhet till just matematik har 

stärkts eller om det är lusten till leken och figurerna vi presenterat under dramaleken som är 

starkare. Vi har dock sett att matematikdramaleken innefattar en stark kraft. Vi har sett, och 

informanterna har bekräftat, glädjen och entusiasmen hos barnen under och efter deras 

dramalek vi har även i vårt resultat sett hur de tagit med dramalekarna ut ur dramarummet för 

att initiera och engagera yngre barn på förskolan i de matematikdramalekar vi lekt i 

dramarummet. Detta tolkar vi som att det tyder på att matematikdramat besitter en kraft till 

inspiration och glädje och ur detta kan nyfikenhet komma.  

 

Som vi visat i bakgrunden så har man under relativt lång tid tillbaka velat visa positiva 

effekter av att använda sig av estetiska uttryck i olika läroprocesser i skola och förskola. I 

dramalek är leken i fokus och som Solem Heiberg och Reikerås Lie (2008) säger så påverkar 

barns lekfulla inställning lärandet.  Liksom Knutsdotter Olofsson (2003) tror vi på lekens 

kraft och att det är barns naturliga sätt att inhämta kunskap på och att det är bar om pedagoger 

kan anpassa sin undervisning till barns lek. Vi ser ju även att vägen mellan lek och dramalek 

kan vara kort och vi vill gärna liksom Heatcote (Wagner 1993) använda oss av dramats kraft 

för att få elever och barn att finna lust till att ta reda på faktakunskaper för att kunna fortsätta 
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dramaspel/dramalek, så att nyfikenhet till inhämtande av kunskap kan väckas och en bro till 

andra ämnen kan byggas. 

Förskolan utvecklas mot att i stigande grad bli en plats för lärande och förberedelse inför 

grundskolan. Samtidigt får inte lekens framträdande roll i förskolan undergrävas. Det finns 

därför skäl att fortsätta pröva och utveckla dramalekens potential att bidra till den 

kunskapsutvecklande delen av förskoleverksamheten, såväl inom det matematiska ämnesfältet 

som inom andra  

 Vår undersökning ger ett blygsamt bidrag till metodutvecklingen inom det 

dramavetenskapliga fältet, genom att den prövar olika sätt att spåra av dramalek. I nästa 

kapitel diskuteras hur vår undersökning kan ge utgångspunkt för fortsatt pedagogiskt och 

vetenskapligt arbete i mötet mellan dramalek och kunskapsutveckling.  
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9 Tankar och idéer om framtiden 

Genom denna undersökning har vi fått ett ökat intresse för att ämnesintegrera drama med 

traditionella skolämnen. En ökad insikt om hur viktigt det är att barnen i förskolan får uppleva 

matematik på ett lekfullt sätt för att skapa en positiv inställning för ämnet i framtiden. I 

resultatet ser vi tydligt att dramalek kan stimulera barns nyfikenhet och lust att fortsätta 

undersöka matematik på egen hand. Om barnen får ta del av matematikdrama i förskolan och 

möter förskollärare som är positivt inställda till matematik och utmanar barnen på ett 

stimulerande sätt, tror vi att matematikdramaleken kan bidra till att skapa ett fortsatt intresse 

för matematik som dröjer sig kvar till de äldre skolåldrarna.  

 

Vi önskar att vi i framtiden kan se ett samarbete mellan dramapedagoger och förskollärare. 

Dramapedagoger kan hjälpa till att öppna upp för ett intresse, ett tema och att inspirera, men 

om det skall få en större betydelse för barns lärande är det viktigt att förskolepedagogerna 

hjälper och uppmuntrar barnen in i leken igen och tillhandahåller material.  

Vi hoppas att denna studie har fått flera att upptäcka hur drama kan integreras med andra 

ämnen i förskolan och att fler blir inspirerade av vårt arbetsätt och använder det för att fler 

barn ska få möjlighet att undersöka matematik på ett lekfullt sätt genom dramalek.  

Denna studie har inspirerat oss så mycket att tankar om att skriva en metodbok om just drama 

och matematik i förskolan har börjat gro. Så vem vet, om ni inom några år kanske ni har en 

bok med författarna Maria Jansson och Gabrielle Melander i bokhyllan.   
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Bilaga 1. 

 

Hej 

Under våren 2010 kommer Gabrielle Melander, dramapedagog och Maria Jansson, 

dramapedagog och förskollärarstuderande (naturvetenskap, teknik och matematikinriktning) 

att skriva en gemensam C-uppsats i dramapedagogik.  Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur drama kan fungera som metod för att stimulera barnens matematiska 

utveckling i förskolan. 

 

Vi söker nu förskolor som vill ingå i vår undersökning. 

 

Här är en beskrivning på hur undersökning kommer att genomföras. 

 Vi träffas vid fyra tillfällen under er ordinarie dramatid och har dramalek med 

matematik som tema.  

 Barngruppen består av barn som är i åldern 4-5 år  

 Vi önskar att en pedagog (samma vid alla tillfällen) är med under dramapassen  

 Vi önskar att pedagogen skriver loggbok efter varje dramapass om vad hon/han sett 

under dramapassen. Pedagogen skriver även i loggboken om det kommer fram 

någonting mellan dramapassen. 

 Efter dem fyra dramapassen kommer vi att intervjua pedagogen om vad den sett i 

barngruppen. Intervjun kommer inte att ske under er dramatid utan istället under en tid 

som vi och pedagogen kommer överens om. Vi räknar med att intervjun kommer att ta 

cirka en timme 

 

Intervjuresultatet samt de loggböcker som vi och pedagogen skriver kommer att utgöra 

underlag till vår C-uppsats och därmed bli en del av resultatet i vår undersökning. 

 

Barnen och pedagogerna kommer givetvis att vara anonyma i vår text. 

 

Vill ni och er förskola var med i detta forskningsprojekt? 

Hör då av er så snart som möjligt till Gabrielle Melander på telefonnummer 070- xxx xx xx  

så planerar vi tillsammans när vi ska genomföra dramapassen och intervjun. 

 

Vi tror att det kan bli ett spännande projekt både för oss och för barnen! 

 

Med vänliga hälsningar/ 

Gabrielle Melander, dramapedagog  

Maria Jansson, dramapedagog och förskollärarstuderande 
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Bilaga 2. 

 

 
Månghörning 

 
(En sluten figur av räta linjer) 

 
Regelbunden 

månghörning 

 
(En månghörning där 

alla sidor är lika långa) 

 

 

 
Fyrkant 

 
(En månghörning 

med fyra sidor) 

          
Kvadrat       Romb 

 
(Rektanglar där alla fyra 

sidor är lika långa) 

            
Rektangel Parallellogram 

 
(Fyrkanter där motstående 

sidor är lika långa och där alla 

vinklar är räta) 

 

 
Likbent 

Parallelltrapets 

 
(En fyrkant där två sidor 

är lika långa) 
 

           
Triangel 

 
(En månghörning 

med tre sidor) 

              
     Likbent triangel 
 

(En triangel där två sidor 

är lika långa) 

  

 
Pyramid 

 
(En sidoyta är en månghörning 

och de andra ytorna är 

trianglar) 

 

     
Kon     Cirkelsektor 

 
(En sidoyta är en cirkel 

och den andra ytan är en 

cirkelsektor) 

 

 

 
Kub 

 

(Alla sidor är lika 

stora kvadrater) 

 
Prisma 

(Två motsatta sidoytor är 

månghörningar och alla 

de övriga ytor är 

rektanglar) 

               

 
Cylinder 

(Två sidoytor är cirklar den 

tredje är en rektangel) 

 

 
    Klot          Cirkel 
 

(Alla punkter på klotets 

yta eller cirkelns periferi 

ligger lika långt från 

klotets och cirkelns 

medelpunkt) 
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Bilaga 3. 

Intervju/samtal 28/4 -2010 

Våra dramapass bygger på att barnen ska få möjlighet att uppfatta, reflektera, få kunskap och 

utveckla sin förståelse inom de matematiska begrepp som Lpfö 98 tar upp. Hittills har vi 

berört begreppen tal och mätning. Under dessa veckor har du observerat och skrivit 

fältboksanteckningar som vi vill ta del av i denna intervju. 

   

Första dramapasset vi genomförde handlade om tal – Hampus fasters djuraffär. 

 Var har dina observationer skett och vid vilken tidpunkt? 

 Vad har du observerat?  

 Är det något av det du observerat som du menar kan vara inspirerat av de dramapass 

vi haft med barnen? 

 Har du observerat något som du tycker tyder på ett ökat intresse eller nyfikenhet för 

matematik bland barnen? Hur har det i så fall visat sig?  

Andra dramapasset vi genomförde handlade om mätning – Cirkusen. 

 Var har dina observationer skett och vid vilken tidpunkt? 

 Vad har du observerat?  

 Är det något av det du observerat som du menar kan vara inspirerat av de dramapass 

vi haft med barnen? 

 Har du observerat något som du tycker tyder på ett ökat intresse eller nyfikenhet för 

matematik bland barnen? Hur har det i så fall visat sig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jansson, M & Melander, G (2010). Kan dramalek stimulera barns lust och nyfikenhet till matematiskt tänkande? En etnografisk studie om 

dramalek och matematik i förskolan. Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle  

 

 
 

Intervju/samtal 14/5 -2010 

Våra dramapass bygger på att barnen ska få möjlighet att uppfatta, reflektera, få kunskap och 

utveckla sin förståelse inom de matematiska begrepp som Lpfö 98 tar upp. Hittills har vi 

berört begreppen tal, mätning, form, tid och rum. Under dessa veckor har du observerat och 

skrivit fältboksanteckningar som vi vill ta del av i denna intervju. 

   

Tredje dramapasset vi genomförde handlade om form – Pricken och vännerna . 

 Var har dina observationer skett och vid vilken tidpunkt? 

 Vad har du observerat?  

 Är det något av det du observerat som du menar kan vara inspirerat av de dramapass 

vi haft med barnen? 

 Har du observerat något som du tycker tyder på ett ökat intresse eller nyfikenhet för 

matematik bland barnen? Hur har det i så fall visat sig?  

Fjärde dramapasset vi genomförde handlade om tid och rum – Kvistegubben, tuppen, 

och de tre hönorna. 

 Var har dina observationer skett och vid vilken tidpunkt? 

 Vad har du observerat?  

 Är det något av det du observerat som du menar kan vara inspirerat av de dramapass 

vi haft med barnen? 

 Har du observerat något som du tycker tyder på ett ökat intresse eller nyfikenhet för 

matematik bland barnen? Hur har det i så fall visat sig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jansson, M & Melander, G (2010). Kan dramalek stimulera barns lust och nyfikenhet till matematiskt tänkande? En etnografisk studie om 

dramalek och matematik i förskolan. Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle  

 

 
 

Bilaga 4. 

 

Planering av matematikdramaleks passen 

 
Pass 1: Tal – Hampus fasters djuraffär 
Alla barn får dra ett kort med en siffra på ur en påse. På golvet ligger det siffror utplacerade i en ring i 

efter räkneramsans ordning. Barnen får sedan leta upp sin siffra som det fått på sitt kort på golvet och 

sätta sig på den. När alla barn har hittat sin siffra sjunger vi en namn och siffersång. 

Namn och siffersång: 

Vem sitter på nummer ett?(barnet svarar med sitt namn: – Sara) Sara 

Vem sitter på nummer två?(barnet svarar med sitt namn: – Leo) Leeeeeeooooo 

Vem sitter på nummer tre?(barnet svarar med sitt namn: – My) Myy 

Det var ju bra, tack ska ni ha, goddag goddag (tre klapp med händerna)……..osv tills vi sjungit 

namnet på alla i ringen. 

Vi pratar om hur många som är här idag och hur många som är borta. 

 

Vi tittar i brevlådan om vi har fått någon post. I brevlådan fanns ett kort på en djuraffär. Kortet skickas 

runt till alla barnen som får säga sitt namn och ett djur de vet finns i en djuraffär. Innan vi undersöker 

varför vi fått detta kort så leker vi en lek. 

 

Lek: 

När musiken är ingång dansar vi som olika djur (ledaren ropar ut vilket djur vi ska dansa till).  När 

musiken stannar ropar ledaren t ex ett finger då ska barnen sätta ett finger på en liten rund matta av 

alla som ligger utspridda på golvet. Efter varje gång tar ledaren bort en matta så det blir svårare och 

svårare att få plats.  

 

Vi sätter oss i en ring och trollar fram ett par magiska glasögon och läser den osynliga skriften på 

kortet vi fått. 

Hej! Min faster äger en djuraffär och hon har blivit sjuk så idag ska jag mata och sköta alla djuren. 

Det är väldigt mycket som ska göras, så jag hoppas att ni vill komma och hjälpa mig. Ring mig på 

telefonnummer 5555 777 3. Mvh/ Hampus   

 

Vi ringer tillsammans genom att trycka på den stora siffertavlan 5555 777 3 och frågar hur vi hittar till 

djuraffären. Hampus berättar att han lämnade en karta under postlådan. 

 

Vi hittar kartan och följer den: 

Hoppa över stenar, skakar ett tyg med skumgummitärningen på som visar hur många steg vi ska gå 

(myrsteg, elefantsteg, fågelflax) och åker tåg - räknar alla vagnarna. 

 

Vi träffar Hampus och han säger att hans faster har lämnat en lapp på allt som ska göras under dagen. 

Det första är att räkna så alla fem djuren är på plats. Det andra som ska göras är att ge alla djuren mat 

(para ihop djur + mat) Det tredje som ska göras är att öppna affären för kunder. Olika kunder kommer 

och frågar frågor inom de fyra räknesätten, relationer inom och mellan tal. Barnen får lista ut vilket 

djur kunden vill köpa och de hjälper kunderna att räkna hur mycket pengar de ska betala för djuret. 

Det sista vi gör är att stänga affären och räkna alla djuren och reflektera över hur många de har sålt 

och hur många djur de har kvar.  

 

Säger hejdå till djuren och Hampus. Tar oss tillbaka till förskolan genom att stå i en ring och hålla 

varandra i händerna och säga ramsan: 

Fram å fram å fram å framå fram å fram å fram å fram  

Bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak 

Hit å dit å hit å dit å hit å dit å stop 

Upp å upp  

Ner å ner 
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Upp å upp 

Ner å ner 

Å stop! 

Vips är vi tillbaka på förskolan. Vi sätter oss i ringen på samma siffra, alla får säga något det kommer 

ihåg från äventyret. Viftar med fötterna och säger ramsan:  

Snipp, snapp, snut så var mattedrama slut. 

 

 

Pass 2: Mätning – Cirkusen 

 

Alla barn får dra ett kort med olika antal prickar på ur en påse. De får sedan leta upp bilden på golvet 

som har lika många prickar och sätta sig på den. Alla bilder med prickarna ligger på golvet i en ring 

och dem är placerade efter räkneramsans ordning. När alla barn har hittat sin plats sjunger vi en namn 

och siffersång. 

Namn och siffersång: 

Vem sitter på nummer ett?(barnet svarar med sitt namn: – Sara) Sara 

Vem sitter på nummer två?(barnet svarar med sitt namn: – Leo) Leeeeeeooooo 

Vem sitter på nummer tre?(barnet svarar med sitt namn: – My) Myy 

Det var ju bra, tack ska ni ha, goddag goddag……..osv tills vi sjungit namnet på alla i ringen. 

Vi pratar om hur många som är här idag och hur många som är borta. 

 

Vi tittar i brevlådan om vi har fått någon post. I brevlådan var ett kort på en cirkus. Kortet skickas runt 

till alla barnen som får säga något de vet om cirkus. Innan vi undersöker varför vi fått detta kort så 

leker vi en lek. 

Lek:  

Här kommer vi  - med cirkusdjur 

Gruppen delas i två lika delar, båda grupperna får ställa sig vid varsin vägg mittemot varandra. 

 Grupp 1 bestämmer ett cirkusdjur tillsammans, tyst så att grupp 2 inte hör. När de har bestämt ett djur 

tillsammans tar de varandra i händerna och går gemensamt över rummat mot grupp 2 samtidigt som de 

säger ”Här kommer vi”. När grupp 2 tycker att de skall stanna sätter de upp en hand och säger STOP! 

Då stannar grupp 1 och visar tyst som charader vilket cirkusdjur de bestämt. Grupp 2 får då gissa och 

när de gissar rätt cirkusdjur springer grupp 1 tillbaka till sin sida av väggen och grupp 2 förösker fånga 

dem. Dem som blir fångade får gå över till grupp 2 och hjälpa till att bestämma vad de ska vara för 

cirkusdjur. 

    

Vi sätter oss i en ring och läser vad som står på baksidan av kortet.  

Hej! Om två timmar börjar vår cirkus föreställning men nu har jag upptäckt att tigern har tagit 

cirkusorkesterns alla instrument. Utan instrumenten kan vi inte börja föreställningen. 

Hoppas ni kan komma och hjälpa mig att hämta tillbaka instrumenten. Mvh/ cirkus direktören 
 

Vi trollar fram en karta till cirkusen och följer den. 

Åka rymdraket (räkna ner 10-0), simmar över en 10 decimeters sjö (här behövs mätarväskan som 

innehåller olika mätredskap så vi vet exakt hur mycket 10 decimeter är). Vi undersöker alla 

mätredskap i väskan. 

 

När vi kommer fram till cirkusen träffar vi ormtjusaren som håller på och tränar inför sitt nummer vi 

får hälsa på ormarna och gissa vilken orm som är kortast och längst sedan får vi hjälpa till att sortera 

ormarna efter längd (vi använder mätarväskan). Ormtjusaren frågar vem vi letar efter och när vi säger 

tigern så säger ormtjusaren att den inte vet var den är men fråga tyngdlyftaren. Hos tyngdlyftaren får 

vi känna på alla tyngder och sortera dem efter tyngd (använder mätarväskan). Tyngdlyftaren frågar 

samma fråga och vi blir hänvisade till trollkarlen. Hos trollkarlen får vi undersöka hur många råttor 

som får plats i dem olika hattarna (en halv liters hatten, en liters hatten och två liters hatten) 

Trollkarlen frågar samma fråga och visar sedan oss vart tigern bor. 
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Inne i tigerns bur måste vi smyga när tigern snarkar och om lejonet vaknar måste vi stå alldeles stilla. 

När vi funnit alla instrument tränat vi på en låt som vi ska spela för cirkus direktören så han blir glad 

att alla instrument är tillbaka. 

 

Vi ropar på den gråtande cirkus direktören och sjunger och spelar vår låt: 

Vi är några barn  

Som ska göra dig glad 

Hallå där kompis 

Lyssna på oss  

För här kommer musiken som gör dig super glad 

 

Han blir glad och tackar oss så mycket för att vi varit modiga och hämtat tillbaka instrumenten som 

tigern tagit.  

 

Säger hejdå till cirkus direktören. Tar oss tillbaka till förskolan genom att stå i en ring och hålla 

varandra i händerna och säga ramsan:  

Fram å fram å fram å framå fram å fram å fram å fram  

Bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak 

Hit å dit å hit å dit å hit å dit å stop 

Upp å upp  

Ner å ner 

Upp å upp 

Ner å ner 

Å stop! 

 

Vips är vi tillbaka på förskolan. Vi sätter oss i ringen på samma prick. Vi upprepar lite kort vad vi 

gjort. Viftar med fötterna och säger ramsan:  

Snipp, snapp, snut så var mattedrama slut. 

 

Pass 3: Form – Pricken och vännerna 

 

Alla barn får dra ett kort med olika antal former på ur en påse (se bilaga nr 2). De får sedan leta upp 

bilden på golvet som har lika många former och sätta sig på den. Alla bilder med formerna ligger på 

golvet i en ring och dem är placerade efter räkneramsans ordning. När alla barn har hittat sin plats 

sjunger vi en namn och siffersång. 

Namn och siffersång: 

Vem sitter på nummer ett?(barnet svarar med sitt namn: – Sara) Sara 

Vem sitter på nummer två?(barnet svarar med sitt namn: – Leo) Leeeeeeooooo 

Vem sitter på nummer tre?(barnet svarar med sitt namn: – My) Myy 

Det var ju bra, tack ska ni ha, goddag goddag……..osv tills vi sjungit namnet på alla i ringen. 

 

Vi tittar i brevlådan om vi har fått någon post. I brevlådan var ett kort på en båt och ett hav. På kortet 

står det: 

 Hej! 

Vi skulle åka med båten ni ser på bilden på semester. Men när vi skulle kliva i båten råkade jag tappa 

min och mina två vänners väskor i vattnet. Ingen av oss kan simma så jag hoppas att ni kan simma ner 

i vattnet och hämta våra väskor/ Mvh Pricken 

 

Kortet skickas runt till alla barnen som får säga något som kan finnas i eller på havet. För att värma 

upp våra kroppar leker vi en lek. 

Lek: Gäddan. 

På golvet lägger vi 4 rockringar med ganska mycket mellanrum mellan. Barnen delas in i 3 grupper 

som får ställa sig i varsin bo (rockring). I respektive rockring bor det olika typer av vattendjur ex. 

gädda, sjöstjärna, krabba etc. I den fjärde rockringen bor storfiskaren. Ledaren säger vems tur det är att 

simma ut ex. krabborna och sätter på musik, när musiken är på får inte storfiskaren gå ur sitt bo men 
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när musiken stängs av ska storfiskaren försöka fånga krabborna (eller dem som är ute och simmar) 

dem som blir fångade får bli storfiskare och hjälpa till att fånga vattendjuren. Sen är det gäddornas tur 

att simma ut osv ända tills alla vattendjur är fångade.   

 

Vi trollar fram en spegel som vi packar med i vår väska. 

Vi ringer tillsammans till växeln genom att trycka på den stora siffertavlan 555 777 3 och frågar om 

dem kan koppla oss till Pricken. Vi frågar Pricken hur vi hittar till havet där pricken är. Pricken säger 

att kartan är i brevlådan. Vi hittar kartan och följer den. Följer geometriska spår, bygger oss en båt 

träffar båtpolisen sussi som har olika skyltar vi måste följa. 

 

När vi är framme möter vi Pricken, Rut och spets. Dem berättar att dem älskar en viss form, får vi 

känna på var och ens form som de älskar i en påse innan de berättar för oss vilken form det är.För att 

barnen inte ska säga högt vilken form det är får de Om barnen vet klia sig på näsan om det vet vilken 

form det är annars får det rycka på axlarna vi räknar sedan till tre och vi säger formens namn 

tillsammans. 

Hund Pricken (älskar allt som är prickigt och består av cirklar) , Ankan Rut (älskar allt som är rutit och 

består av kvadrater), Kaninen spets (älskar allt som består av trianglar (morot). 

 

Dem berättar för oss att på deras väskor finns symbolen cirkel, kvadrat och triangel. Vi sätter på oss 

dykarrustning och hittar dem tre väskorna men halva symbolerna har suddats ut vi måste t hjälp av 

spegeln för att se den rätta och hela formen (spegelsymmetri). Djuren öppnar sina väskor och 

upptäcker att allt är borta.  Barnen delas in i par av två och två och ett par i taget får dyka ner och hitta 

något som ramlat ur djuren väska (tex. boll, kudde, trekantshårdbröd) och lägga saken i rätt väska. 

Alla djuren tackar oss för vår insats.  

Vi säger hejdå och tar oss tillbaka till förskolan genom att stå i en ring och hålla varandra i händerna 

och säga ramsan: 

Fram å fram å fram å framå fram å fram å fram å fram  

Bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak 

Hit å dit å hit å dit å hit å dit å stop 

Upp å upp  

Ner å ner 

Upp å upp 

Ner å ner 

Å stop! 

 

Vips är vi tillbaka på förskolan. Vi sätter oss i ringen på samma form och viftar med fötterna och säger 

ramsan:  

Snipp, snapp, snut så var mattedrama slut. 

 

 

Pass 4: Tid och rum – Kvistegubben, tuppen och dem tre hönorna 

 

Alla barn får dra ett kort där olika ordinaltal är skrivna ur en påse. De får sedan leta upp bilden på 

golvet som är lika och sätta sig på den. Alla bilder med ordinaltalen ligger på golvet i en ring och dem 

är placerade efter räkneramsans ordning. När alla barn har hittat sin plats sjunger vi en namn och 

siffersång. 

Namn och siffersång: 

Vem sitter på nummer ett?(barnet svarar med sitt namn: – Sara) Sara 

Vem sitter på nummer två?(barnet svarar med sitt namn: – Leo) Leeeeeeooooo 

Vem sitter på nummer tre?(barnet svarar med sitt namn: – My) Myy 

Det var ju bra, tack ska ni ha, goddag goddag……..osv tills vi sjungit namnet på alla i ringen. 

Vi pratar om hur många som är här idag och hur många som är borta. 
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Vi tittar i brevlådan om vi har fått någon post. I brevlådan var ett kort på ett hus. Kortet skickas runt 

till alla barnen som får säga vem de tror bor i huset. Innan vi undersöker varför vi fått detta kort så 

leker vi en lek. 

Lek: husdjurskull (tunnelkull) 

 

Vi trollar fram en sagobok och läser sagan och kvistegubben bortom svängen. 

Det var en gång en gubbe som kallades för Kvistegubben. Han bodde i ett hus långt in i skogen 

bortom där vägen svängde. Han bodde där med sina två hönor och en tupp. En dag kom det en snö 

storm in över byn och gubben tag in sina djur i huset eftersom det blev så mycket snö och kallt ute i 

hönshuset. Det snöade bara mer och mer och det blev kallare och kallare så på nätterna fick alla 

djuren sova med gubben i sängen för att de inte skulle frysa så mycket. När det blev vår var det dags 

för djuren att flytta ut till hönshuset igen, men det ville inte djuren för det trivdes så bra i gubbens hus. 

Djuren kom på en ide som gjorde att de skulle få bo i gubbens hus lite längre. De tog och gömde 

nycklarna till hönshuset och eftersom gubben hade mycket dålig syn så fick gubben leta och leta 

väldigt länge …Och vad jag vet så letar han fortfarande…… 

 

I boken hittar vi en karta till gubbens hus vi åker dit och ser om vi kan hjälpa honom att hitta 

nycklarna. 

 

Vi följer kartan: Åker buss pratar om lokaliseringsord för att starta bussen måste vi säga ramsan:    

På det första ska det ske på det andra gäller det på det tredje smäller det . I rummet sitter olika siffror 

(ett, tre, fyra, åtta), vi åker till station ett där det står: Ett -här får ni äta er mätt. Barnen berättar vad de 

äter för mat Vi åker till station tre där det står: Tre – här kommer ni träffa en fe. Här förvandlar fen ss 

till olika saker. Vi åker till station fyra, där det står: Fyra -här blir ni alla förvandlad till en myra. Vi 

åker till station åtta där det står: Åtta – här måste ni gå på potta. Vi åker bussen igenom de fyra 

årstiderna där vi gör aktiviteter som passar för den årstid vi är i. 

  

När vi kommer till gubbens hus så berättar han att hönorna och tuppen har gömt nyklarna till 

hönshuset och de måste hjälpa honom att berätta (använda placeringsord/lägesord) vart de tre 

nycklarna är. Gubben tackar för hjälpen och vill bjuda på en karamell men råkar ta snusdosan i stället 

för han ser så dåligt, vi ropar – BLÄ 

Vi sjunger sången om kvistegubben: 

Kvistegubben bortom svängen, han har hönorna i sängen, han har tuppen inomhus 

- Har han tuppen inomhus? 

Ja han har tuppen inomhus och bjuder oss på snus, BLÄ! 

 
Vi säger hejdå och tar oss tillbaka till förskolan genom att stå i en ring och hålla varandra i händerna 

och säga ramsan: 

Fram å fram å fram å framå fram å fram å fram å fram  

Bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak å bak 

Hit å dit å hit å dit å hit å dit å stop 

Upp å upp  

Ner å ner 

Upp å upp 

Ner å ner 

Å stop! 

 

Vips är vi tillbaka på förskolan. Vi sätter oss i ringen på samma plats som i början av passet och viftar 

med fötterna och säger ramsan:  

Snipp, snapp, snut så var mattedrama slut. 

 

 

 


