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Sammanfattning.

Det här examensarbetet handlar om att skapa ett matematiskt spel för barn i förskoleklass, ett 
spel som är roligt och spännande för barnen och som uppfyller de matematiska mål som 
förskoleklasslärare har med sin undervisning. För att konstruera detta spel har det skett ett 
samarbete med rektorer och pedagoger i olika skolor. Kommunikationen med dessa har skett 
genom enkäter och intervjuer. Även observationer av barn i förskoleklasser har ägt rum och 
det har tagits stor hjälp av bakgrunds litteratur. Allt det här för att så bra som möjligt kunna 
skapa ett spel som är anpassat för förskoleklassbarns matematiska inlärning.
Den färdiga produkten har provats ute i tre barngrupper och har visat sig vara mycket omtyckt 
av både barn och pedagoger. Spelet uppfyller enligt pedagogerna nästan alla de matematiska 
målen som de har uppsatta för sin undervisning.

Nyckelord: 

Förskoleklass, inlärning, lek, spel, matematik.
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1 INLEDNING

Matematik är ett hett ämne ute i skolorna just nu, flera kommuner sattsar extra mycket tid och 
pengar på matematiken. Under lång tid har allt fler barn halkat efter i 
matematikundervisningen och funnit den tråkig och svår, vilket studiens författare hoppas ska 
få en ände nu när den reviderade läroplanen kommer ut. I den reviderade läroplanen som 
kommer att gälla från och med sommaren 2011 har matematiken fått större plats.

När funderingarna kring valet av examensarbete började komma kände studiens författare 
direkt för att göra ett praktiskt examensarbete, en produkt som författaren och andra 
pedagoger skulle kunna ha användning för i verksamheten. En produkt som skulle kunna 
hjälpa barnen i sin inlärning och få dem att inse att matematik kan vara något lustfyllt. 
Studiens författare har själv sedan barnsben tyckt att matematik har varit något lustfyllt och 
spännande, så att examensarbetet skulle handla om just matematik har varit klart sedan länge. 
Hon anser också att matematik ska vara roligt, lustfyllt och spännande. Det här 
examensarbetet handlar om att producera och skapa ett matematiskt spel för barn i 
förskoleklass. Anledningen till att arbetet är riktat mot just förskoleklass är att studiens 
författare fängslas och fascineras otroligt mycket över förskoleklassbarns vilja och lust att lära 
sig nya saker.

Bakgrund

Skolverket är en organisation som styr, stödjer, följer upp och utvärderar
kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvalitén och resultaten i 
verksamheterna. Skolverket sätter upp ramar och riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas. 
Exempel på dessa riktlinjer är kursplaner för olika ämnen, samt läroplaner för olika 
institutioner. Enligt skolverket så ligger förskoleklassen mittemellan förskolans och skolans 
pedagogik. (skolverket 2010) Med stöd av läroplanen för förskolan Lpfö 98 skall lärandet för 
barnen grundas på ett lekfullt sätt och enligt mina egna erfarenheter så lär sig barn väldigt 
mycket när de leker, men i en förskoleklass lämnas inte lika mycket tid till lek som på 
förskolan. Trots att förskoleklassen ligger mittemellan förskolans och skolans pedagogik så är 
förskoleklassen enligt skolverket en del av skolan och skall lägga en grund för den fortsatta 
skolgången och i och med det är förskoleklassen det första steget i att uppfylla läroplanen för 
den obligatoriska skolan Lpo94. Att betona är att det inte finns några uppnåendemål för 
förskoleklass utan förskoleklasslärare är fria att sätta egna personliga mål tillsammans med 
rektorerna. (skolverket 2010) 

När studiens författare inventerade det matematiska materialet som fanns på den förskoleklass 
som hon utförde sin verksamhetsförlagda utbildning i, hittades bygg- och sorteringsmaterial, 
matematikböcker (läroböcker), matematiska sånger, lek- och rimböcker samt olika spel. När 
spelen studerades lite närmare visade det sig att en stor del av spelen bara var matematik 
genom att man slog en tärning och flyttade pjäserna efter antal prickar tärningen visade. Vad 
som mer iakttogs var att alla barn på avdelningen någon gång under en veckas tid hade suttit 
och spelat någon typ av spel. Det var där idén till ett matematiskt spel började gro. Efter en 
stunds funderande så bestämde författaren sig slutligen för att göra ett matematikspel som ska 
ge barnen en möjlighet att träna matematik på ett lekfullt sätt eftersom lek ofta leder till att 
man har roligt och att ha roligt i sin tur bidrar till inlärning. Ett spel som finns på många 
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förskolor och skolor och som dessutom har använts flitigt, är ett spel som handlar om Bamse 
och dunderhonung. Det är ett brädspel där man flyttar pjäser på en spelplan och man får olika 
kort att läsa. Beroende på vad det står på kortet så får man eller får ge tillbaka honungsburkar. 
Eftersom Bamsespelet är ett väldigt populärt spel hos barn så bestämdes att konstruera ett spel 
på samma grunder. 

1.2 Litteraturgenomgång

I första delen av litteraturgenomgången presenteras vad skolverket anser om matematik och 
inlärning. I näst kommande sammanförs vad olika forskare och teoretiker anser.

1.2.1 Skolverket
 
Enligt skolverket (2010) är förskoleklass en frivillig skolform där förskolans och 
grundskolans pedagogik möts. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det tydligt betonat att 
verksamheten skall vara både rolig, trygg och lärorik. Förskolan skall erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande binds samman. Det står även att 
leken är en viktig del i barnens utveckling och genom den stimuleras barnens förmåga att 
samarbeta och lösa problem. Barnen skall också ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 
upptäcka och använda matematik i olika sammanhang samt att få en grundläggande förståelse 
för tal, mätning, form och tid och rumsuppfattning. (Lpfö 98) Förskoleklass är enligt 
skolverket (2010) en del av skolan och omfattas därför av läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) och ska i och med det genomföra 
och uppfylla målen i den läroplanen. I läroplanen Lpo 94 betonas att lek är en viktig del i det 
aktiva lärandet och att det finns många olika vägar för att nå det utsatta målet. Några av 
läroplanen Lpo 94 riktlinjer och mål är att skolan skall vara en trygg plats där eleverna skall 
finna vilja och lust till att lära. Eleverna skall utveckla sitt eget sätt att lära, finna tillit till sin 
egen förmåga, samt kunna arbeta både självständigt och i grupp. Eleven skall även behärska 
ett grundläggande matematiskt tänkande. I kursplanen för den matematiska undervisningen i 
grundskolan står det att varje elev skall ges möjlighet att uppleva den tillfredsställelse och 
glädje i att kunna förstå och lösa matematiska problem. Här nedan kommer några exempel på 
strävans mål som finns med i kursplanen för matematik i grundskolan (2000).

”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven”
• ”-utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer”
• ”utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 
tänkande”

• ”utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller…”

”Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga 
att förstå och använda”

• ”grundläggande talbegrepp och räkning…”
• ”grundläggande geometriska begrepp…”

(Utbildningsdepartementet 2000) 
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Enligt skolverket (2010)skall förskoleklassen stimulera varje barns utveckling och lärande 
och ligga till grund för den fortsatta skolgången. I läroplanen Lpo 94 är en av riktlinjerna för 
lärarna att utveckla ett samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem, men som nämnts 
tidigare i texten finns det inga uppnåendemål för förskoleklass utan förskoleklasslärare är fria 
att sätta egna personliga mål tillsammans med rektorerna. (skolverket 2010)

1.2.2 Matematik och inlärning

Matematik är en naturlig del av barns vardag. För att kunna utveckla sitt matematiska 
tänkande behöver barn träna på att sammanföra sitt tänkande, sina handlingar och sitt sätt att 
verbalt och skriftligt uttrycka sig. Detta menar Solem & Reikerås (2004) kan tränas genom 
olika matematiska aktiviteter. Nationellt centrum för matematikutbildning (2000)har 
tillsammans med flera författare skrivit en bok som heter Matematik från början. Boken 
handlar om att få en bra matematisk grund redan som barn och hur stor betydelse det har i 
deras fortsatta lärande. Författarna anser att leken är en viktig del av det och att leken inte kan 
skiljas från lärandet eftersom leken är en dimension i barns lärande. I leken stimuleras bland 
annat förmågan till symboliskt tänkande, att samarbeta, att lösa problem och att utveckla sin 
rumsuppfattning. Författarna hävdar också att barn utvecklar sin matematiska förståelse 
genom att de vid återkommande tillfällen får uppleva olika begrepp i många olika situationer. 
(Nationellt centrum för matematikutbildning 2000) 

Bishop (1991) anser att matematik kan delas in i fem olika kategorier som är gemensamma 
över hela värden. Dessa kategorier kan sammanfattas så här;

1. Motiveringar och förklaringar, resonemang och logiska slutsatser.
2. Att hitta, orientera sig i olika sammanhang – lokalisering och placering.
3. Former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst.
4. Räkning, antalsord, räknesystem och talsystem.
5. Jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, vikt och pengar.

Bishop menar att dessa kategorier finns med i barns lek och genom leken övar barnen på de 
olika matematiska begreppen. (Bishop, A. 1991)

Jancke (1993) skriver om hur det är att arbeta med sexåringar och även hon hävdar att den 
grundläggande matematiken är viktig eftersom matematik är något som alltid finns runt 
omkring oss i vardagen. Den grundläggande matematiken som Jancke anser att barn bör möta 
i tidig ålder ger barnen en ökad förståelse för olika matematiska begrepp samt att den 
förstärker deras intresse för matematik, lusten att utforska och framförallt att barnen finner 
matematiken rolig. Enligt Jancke är den grundläggande matematiken att ordna, sortera, 
placera och hantera olika saker. Jancke har gett olika förslag på hur man kan träna matematik 
på en sexåringsnivå. Det kan till exempel vara genom att rita, arbeta med mönster eller spela 
spel. Genom spel tränar barnen begrepp som före och efter någon annan, hur många steg de 
behöver för att nå fram till målet, tärningens mönster. Har man två tärningar så ser barnen att 
fem prickar och fem prickar är tio tillsammans, men fyra prickar och sex prickar är också tio. 
Barnen upptäcker att tio prickar kan grupperas olika. Det samma gäller när man delar ett 
äpple på mitten och får då två bitar, det är inge konstigt. Det gäller att få barnen att upptäcka 
matematiken och koppla samman den med olika situationer. (Jancke, H 1993) 
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Sexåringarna är i skedet att gå från konkret tänkande till abstrakt tänkande. Det vill säga att de 
har lättare för att räkna ut tal med hjälp av saker som symboler än med siffror. Till exempel 
att man säger; här är tre bilar och så kommer det två till bilar körande. Hur många bilar är det 
då? Den uppgiften är lättare för barn att lösa än om uppgiften hade formulerats du har tre så 
får du två till. Hur många har du då? Att möta det abstrakta matematiska språket kan vara ett 
kritiskt skede för barn. Det gäller att inte ha för bråttom med att införa de matematiska 
symbolerna i undervisningen utan istället låta barnen bygga en bra och trygg grund med eget 
tänkande. Det kan stärka deras matematiska utveckling och förståelse. (Nationellt centrum för 
matematikutbildning 2000) 

Persson (2006) hävdar att vår omvärld är full av mönster och former. En form är inget 
mönster i sig, men det kan bli ett mönster om det upprepar sig efter en bestämd ordning. I 
matematikvärlden är mönster något som upprepas enligt en bestämd regel. Mönster kan bland 
annat skapas med pärlhalsband, pärlplattor och byggklossar men det finns även naturliga 
mönster ute i naturen. (Nationellt centrum för matematikutbildning 2006) I och med att 
barnen får uppleva och upptäcka formerna och mönster i omvärlden bygger de upp en grund 
för den framtida matematiska förståelsen av geometriska begrepp. Former, mönster och 
geometriska begrepp handlar i stora drag om att kunna urskilja likheter och skillnader. Det är 
därför bra att redan i tidig ålder få möta former i olika situationer och utföranden. (Nationellt 
centrum för matematikutbildning 2000) Vuxna ska heller inte vara rädda för att använda ett 
korrekt matematiskt språk. Får barnen höra ordet triangel tillräckligt många gånger så förstår 
de innebörden av ordet och vet att trekant är en triangel och att fyrkant både kan vara en 
kvadrat och en rektangel. Det handlar om att benämna orden för barnen så lär de sig 
innebörden. Det samma gäller lägesord och begreppsord som på, under, bredvid, störst och 
högst. Säger vi: ”Sitter du under bordet” och betonar ordet under så skapar barnen sig en 
uppfattning av vad ordet innebär. Tids nog vet barnen att under betyder just under något. 
(Nationellt centrum för matematikutbildning 2006)
 
Johansson & Wirth (2007) skriver om barn och matematikundervisning i skolan. Enligt dem 
är det allt för vanligt att lärarna fastnar i läroböcker. Risken med att bara använda sig av 
läroböcker inom matematikundervisningen kan vara att lärarna inte upptäcker bristande 
strategier hos barn i tid utan de blir ett invant mönster som kan vara svårt för barnen att bryta. 
Genom att ha olika undervisningsformer och att samtala, kan lärarna tydligare se vart barnen 
befinner sig i sin utveckling och av vilka strategier de använder sig av. Vidare skriver de om 
begreppet ”störst-först” vilket betyder att om man räknar addition börjar man räkna med det 
största talet först oavsett om det kommer först eller sist i uppgiften. Eftersom barnen i skolan 
har fått lära sig att uppgiften då blir enklare att lösa. Detta är en process som förskolebarn inte 
alltid har upptäckt ännu utan de börjar oftast med det första talet oavsett om det är störst eller 
minst. De flesta barn som går i förskoleklass kan skriva siffrorna 0-9 korrekt utan att 
spegelvända dem. Några barn kan även skriva tal som är större än 10, men att det då är vanligt 
att de kastar om siffrornas ordning eller spegelvänder siffrorna. Hur långt barn i förskoleklass 
åldern kan räkna varierar stort men nästan alla kan räkna till någon stans mellan 12 och 15. 
Johansson & Wirth betonar även vikten med att kunna behärska talraden både framlänges och 
baklänges utan att koppla samman talen med olika föremål. De menar att det är grundbulten 
för en fortsatt utveckling. Många barn använder sig av fingrarna som föremål när de räknar 
och därför bör inte summan av två tal som skall räknas ihop överskrida tio eftersom barn som 
är svaga i talrads- och sifferkunskap ofta använder sig av denna metod och vid tal över tio 
räcker inte fingrarna till. (Johansson, B & Wirth, M 2007) I samband med talraden så kommer 
ordningstalen som Dahl & Rundgren (2004) anser ha glömts bort i de yngre barnens språk. De 
menar att man ofta kan höra barnen säga att de kom etta, två och trea och ibland kanske att de 
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kom först, men allt för sällan att de kom på andra plats eller fjärdeplats. Detta är något som de 
önskar att man ska tänka på i sin undervisning med barn. (Dahl, K. & Rundgren, H. 2004) 
Johansson & Wirth tycker också att man ska ge barnen möjlighet att träna ordningstalen, men 
de anser dock att det är något som barnen själva gör spontant vid tillexempel olika tävlingar. 
De anser också att första, andra och tredje är så långt som barn i förskoleklassåldern bör 
kunna. (Johansson, B & Wirth, M 2007) 

1.3 Syfte

Syftet är att konstruera ett spel som på ett roligt och spännande sätt motsvarar 
förskoleklasslärares olika mål med matematikundervisningen.

1.4 Frågeställningar

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

1) Vilka mål har förskoleklasslärare med matematikundervisningen och uppfyller spelet deras 
mål?

2) Hur konstrueras spelet för att få det roligt, spännande samt att uppfylla förskoleklasslärares 
mål med matematikundervisningen? 

3) Hur vet man om spelet är roligt och spännande?

2 METOD

Som nämnts i inledningen så fanns det redan en färdig spelidé som ansågs populär hos 
barnen. Tanken med arbetet var att spinna vidare på det ursprungliga spelet och anpassa det 
till matematikundervisning i förskoleklass. Här nedan kommer en kort presentation av hur 
processen av spelet har gått till. Metodavsnittet är uppdelat i fyra underrubriker; Urval,  
datainsamlingsmetoder, procedur, analysmetoder.

2.1 Urval

När det gäller urvalet av deltagare i undersökningen så har 18 rektorer blivit erbjudna att 
medverka. Dessa rektorer täcker upp 24 skolor som är belägna i tre kommuner i mellersta 
Sverige. Av forskningsetiska skäl har studiens författare valt att tillfråga rektorer i flera 
kommuner. I och med det så minimeras risken att kunna identifiera de medverkande skolorna. 
Det är också anledningen till att det inte nämns några skolors eller lärares namn i 
undersökningen. Urvalet av rektorer som fick erbjudandet att medverka och fick ta del av 
informationen som sändes ut via e-post skedde slumpmässigt genom lottdragning. 
Lottdragningen gick till så att studiens författare skrev ner alla namn på rektorer som hade 
förskoleklassverksamhet på sina skolor samt att de hade lagt ut sin e-postadress på 
kommunernas hemsidor. Dessa namn skrevs sedan ner på små lappar, veks ihop och lades i en 
burk. Sammanlagt blev det 32 namnlappar. Av dem drogs 20 namn vilket ansågs var ett antal 
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som var fullt tillräckligt för att få fram den information som behövdes. Anledningen till att det 
slutligen blev 18 rektorer som fick informationen var att två e-postmedelanden inte kom fram. 
Ingen av de medverkande rektorerna eller skolorna hade någon anknytning till studiens 
författare sedan tidigare. Valet av medverkande kommuner skedde genom att studiens 
författare satte en personligt geografisk gräns på hur långt hon var villig att resa. Eftersom det 
kunde bli aktuellt att besöka de aktuella skolorna för att samla in information. Antalet skolor 
som svarade på e-postmeddelandet och slutligen ingick i undersökningen var fyra stycken. Av 
dessa fyra var det tre som anmälde att de även ville medverka som testgrupp av slutprodukten.

2.2 Datainsamlingsmetoder

Undersökningen började med att få en inblick i matematikundervisning i förskoleklass. Det 
gjordes genom att sända ut enkäter via e-post till 18 stycken rektorer som ombads att sända 
den vidare till sina förskoleklasslärare. För att konstruera enkäten behövdes kunskap om 
matematik för förskoleklassbarn och den samlades in genom att läsa skolverkets läroplaner, 
riktlinjer för förskoleklass samt kursplanen för matematik i grundskolan. Den inlästa 
litteraturen sammanställdes i en sammanfattning och låg som grund för enkätfrågorna.  Först 
gjordes en pilotenkät som tre förskoleklasslärare fick svara på, i samband med den enkäten 
fördes även ett samtal med dessa lärare om matematik i förskoleklass. Med hjälp av 
pilotenkäten, samtalen och den information som lästs sammanställdes en enkät för 
undersökningen (Bilaga 1). Syftet med enkäterna var att få en tydlig bild av vad 
förskoleklasslärare har för mål med matematik undervisningen. Enkätfrågorna handlade om 
vad lärarna anser om matematikundervisning, samt om de har några mål med undervisningen. 
Med enkäterna följde det även med ett följdbrev (Bilaga 2)som förklarade vem studiens 
författare var, syftet med enkäten och information om den etiska aspekten som anonymitet 
och frivillighet. Det följde även med en förfrågan om att medverka som testgrupp och om det 
var tillåtet att kontakta dem om ytterligare frågor dök upp. (Bilaga 3) När enkäterna kommit 
in så sammanställdes de. Utifrån den information som samlats in, genom personlig erfarenhet, 
enkätsvar och inläst litteratur konstruerades spelet, Trollets diamanter. När det slutligen blev 
dags att utvärdera spelet och se om spelet kunde ge svar på frågeställningarna ett och tre, så 
bokades det genom telefonsamtal in besök i tre förskoleklasser som tidigare hade anmält att 
de var intresserade att medverka som testgrupp. Anledningen till att det bara blev tre 
testgrupper istället för fyra var att det endast var tre förskoleklasser som hade anmält intresse 
att delta som testgrupp. Under prov spelen observerades barnen för att ta reda på om spelet 
upplevdes roligt och spännande. I direkt anslutning till testspelen intervjuades medverkande 
lärare för att ta reda på vad de ansåg om spelet och för att ta reda på om de ansåg att spelet 
täcker upp de matematiska mål som de har i sin undervisning.

2.3 Procedur

Inledningsvis startade examensarbetet med att läsa på om matematikundervisning och skapa 
en enkät som hjälpte till att få en inblick i förskoleklasslärares syn på matematik 
undervisning. Upplägget av enkäten var tydlig och enkel. Den bestod av fem frågor och 
mellan varje fråga lämnades god plats för lärarna att fylla i sina svar. Enkäterna 
sammanställdes genom att svaren kategoriserades i olika grupper. På så vis skapades en tydlig 
bild av vad de tillfrågade förskoleklasslärarna ansåg om matematik. Utifrån denna 
sammanställning började sökandet efter litteratur som berörde enkät svaren. Vid insamling av 
litteratur så användes sökord från de olika kategorierna i sammanställningen samt sökorden 
förskoleklass och matematik. På så vis framgick vad olika författare ansåg om 
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förskoleklassbarnsinlärning om just dessa ämnesområden. Den informationen användes för att 
konstruera och formulera frågorna som hör till spelet. Med enkäterna följde det med ett följe 
brev som kort presenterade vem studiens författare är, vad examensarbetet och 
undersökningen handlar om. I följebrevet fanns kontaktuppgifter till studiens författare och 
hennes handledare om de tillfrågade skulle ha några funderingar I brevet framgick det att 
enkäterna var helt anonyma och att de hanteras efter vetenskapsrådets etiska normer. I brevet 
stod det även ett senast datum som enkäten skulle vara tillbakaskickad. Detta datum var satt 
så att de tillfrågade skulle ha lite drygt en vecka på sig att svara. När detta datum hade 
passerat sammanställdes de inkomna enkätsvaren i olika kategorier och varje kategori bildade 
ett nyckelord. Utifrån dessa nyckelord, samt orden matematik och förskoleklass samlades det 
in och lästes ytligare litteratur om ämnet. Utifrån personliga erfarenheter, inläst litteratur och 
enkäterna skapades sedan spelet. 

När spelet var färdigt utvärderades det ute på fältet genom att låta tre förskoleklasser agera 
testgrupper. Tre förskoleklasser som tidigare hade anmält intresse som testgrupp kontaktades 
via telefon. Under samtalet bokades det in ett datum och klockslag för besöket, lärarna 
informerades om besökets uppläggning, vilket kan ha stor vikt för resultatet. Genom att 
lärarna vet hur besöket kommer att gå till minimerar man risken att deras nervositet har 
inverkan i resultatet. Antalet barn per speltillfälle har varierat från två till fem stycken. Alla 
medverkande barn går i förskoleklass. Barnens exakta ålder är irrelevant eftersom spelet 
skapas för alla barn i förskoleklass oavsett ålder. Innan besöket skickades informations- och 
intygslappar ut till lärarna (bilaga 4). Där framgick det vem studiens författare är och syftet 
med undersökningen. Föräldrarna ombads på enkäten att kryssa i en ruta, antingen gav de sitt 
medgivande att deras barn fick medverka i testgruppen eller inte fick. Dessa 
informations-/intygslappar ombads lärarna dela ut och samla in till de berörda barnens 
föräldrar. Varje besök startade med att hälsa på lärarna och samla in de underskrivna 
informations- och intygslapparna, för att vara säker på att inget barn deltog i undersökningen 
utan föräldrarnas godkännande. Därefter hälsade studiens författare på barnen och berättade 
för dem att de skulle observeras en stund. Anledningen till att inte berätta för barnen vem som 
hade konstruerat spelet var; att det skulle kunna påverka barnens beteende gentemot spelet. 
Spelet lånades därefter ut till förskoleklasslärarna och lärarna fick själva introducera spelet 
och spelets regler för barnen. Läraren fick sedan tillsammans med barnen sitta och spela 
spelet. Under spelets gång observerades barnen. Enligt Rubinstein Reich & Wesén (1986) så 
handlar observation om att iaktta något medvetet och att ha ett bestämt syfte (Rubinstein 
Reich & Wesén 1986). I den här studien lades observationens syfte på frågeställningen; Hur 
vet man om spelet är roligt och spännande? Observationerna skedde genom löpande protokoll 
med hjälp av papper och penna. I observationerna användes olika förkortningar och barnen 
kallades för ett, två, tre och så vidare. för att upprätthålla barnens anonymitet, underlätta 
skivflödet och för att hinna få med så mycket som möjligt. Det lades ingen vikt i barnens 
ålder och kön eftersom det ansågs irrelevant för studiens syfte. Anledningen till valet av 
löpandeprotokoll istället för någon annan observationsform var dels personligt, eftersom 
löpandeprotokoll har använts i tidigare undersökningar och det är viktigt att finna sig bekväm 
i observationsformen. Den andra anledningen var att ett löpandeprotokoll på en hel grupp som 
här var fallet ger en god överblick över gruppens uppfattning i helhet, vilket var önskan i detta 
fall(Rubinstein Reich & Wesén 1986). Efter observationerna renskrevs alla protokoll för att 
minimera risken att misstolka förkortningar och andra tecken som skrivits. Där efter så 
började observationerna analyseras och arbetet att bena ut hur barnen egentligen hade upplevt 
spelet tog vid. I direkt anslutning till testspelets slut har läraren som varit med och spelat 
intervjuats muntligt om vad de ansåg om spelet, första intryck och om de saknade något med 
spelet. De intervjuerna har skett genom samtal i förskoleklassens lokaler och max varit 15 
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minuter långa. Under intervjuerna har fokus legat på frågeställningen; Vilka mål har  
förskoleklasslärare med matematikundervisningen och uppfyller spelet deras mål? Direkt 
efter intervjuerna har det skrivits en sammanställning om vad som sagts under intervjun. Den 
sammanställningen skrevs på plats på ett lugnt ställe. Sammanställningen lästes sedan upp för 
den aktuella läraren för att se om intervjun har förståtts rätt och om de har något att tillägga. 
Anledningen till att sammanställningen gjorde i direkt anslutning till intervjun var att få en så 
tillförlitlig sammanställning som möjligt. Hade sammanställningen fått väntat tills senare hade 
risken varit stor att viktiga delar i intervjun fallit bort. Dessutom underlättade det att på en 
gång kunna få sammanställningen godkänd av lärarna och dessutom kunna ge dem en chans 
att tillägga något. 

2.4 Analysmetoder

Analyserna för undersökningen har utförts separerat med enkät, intervju och observation, var 
del för sig. Analysen av enkäterna utfördes delvis i form av diagram, och delvis genom att 
kategorisera och dokumentera svaren i text- och figurformat. I och med det kunde författaren 
få en tydlig bild av förskoleklasslärarnas gemensamma syn på matematiken. Vad de tyckte 
var viktigt respektive mindre viktigt. När intervjuerna analyserades så har varje text lästs om 
och om igen och informationen har  delats  upp i  likheter  och olikheter,  positiv  kritik  och 
negativ kritik. Med positiv kritik menas saker som lärarna tyckte var bra med spelet, med 
negativ  kritik  menas  de  saker  lärarna  tyckte  var  mindre  bra  med  spelet.  För  varje  gång 
intervjuerna har lästs  har slutsatsen varit  att  lärarna är  väldigt nöjda med spelet,  vilket  är 
positiv  kritik.  Den  enda  negativa  kritiken  spelet  fick  var  på  viss  information  på 
spelinstruktionerna.  Den  delen  av  spelinstruktionerna  har  justerats  inför  den  slutliga 
produkten. Observationerna analyserades genom att läsas ett flertal gånger och sammanställas 
i  textformat.  De  löpande  protokollen  från  observationerna  renskrevs  var  för  sig  och 
sammanställdes genom att kategorisera alla händelser, kommentarer, kropps- och minspel i tre 
underrubriker;  glada/  roliga,  spännande  och  tråkiga/arga.  Varje  underrubrik  analyserades 
sedan ytterligare var för sig. Vad var det som var roligt/tråkigt/spännande och varför var det 
roligt/tråkigt/spännande. Hela processen av analysen kan liknas med en pyramid. Den första 
analysdelen är längst ner i pyramiden sedan komprimeras resultaten ju längre upp i pyramiden 
man kommer för att slutligen bilda en slutsatts.

3 RESULTAT

Resultatavsnittet är upplagt utifrån frågeställningarna. Först kommer frågan, som sedan följs 
upp av de resultat som hör till frågeställningen. Därefter beskrivs det kortfattat hur resultaten 
leder fram till spelets utformning.

3.1  Vilka  mål  har  förskoleklasslärare  med  matematikundervisningen  och 
uppfyller spelet deras mål?

Genom enkäterna så bildades det en tydlig bild av vad förskoleklasslärarna hade för mål med 
matematiken och vilken syn de hade på matematikundervisning.
Sammanlagt var det fyra enkäter att analysera. Varje fråga i enkäterna har analyserats var för 
sig genom att gruppera svaren. 
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Enkäten bestod av fem frågor. Den första frågan löd: Hur ser ni på begreppet undervisning i  
förskoleklass?  Här kunde enkäterna sammanställas i fyra kategorier av undervisning som 
visas i figur 1.

Figur 1: Olika begreppet av undervisning.

Från två enkäter framgick det att undervisning skall ske genom lek och praktiska övningar. 
Av en enkät framgick att ordet undervisning hade en klang av skolundervisning och det var 
inget som den läraren ville ha i sin verksamhet. Av en enkät framgick att undervisning mest 
sker genom information inför olika uppgifter och av en enkät framgick det att undervisningen 
är en blandning av förskolepedagogik och skolförberedande inlärning.

Nästa fråga handlade om hur de tillfrågade ser på matematik i förskoleklass. Här bildades det 
endast tre kategorier: roligt, viktigt och skolförberedande och begreppsträning. Varje kategori 
blev lika stor, med två enkätsvar i vardera kategorin.

Fråga nummer tre ville ha fram vilka personliga mål de tillfrågade har med sin matematik 
undervisning i förskoleklassen. Även här kategoriserades svaren i olika grupper som 
presenteras i diagram 1.

Ordet undervisning 
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Information.
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Diagram 1: Hur många gånger kategorierna förekom i enkäterna.
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I diagram 1 syns tydligt att kategorierna: sifferkunskap upp till talet 5, kunna se och förstå 
mönster samt förstå innebörden av lägesord är de dominerande kategorierna. Därefter 
kommer sifferkunskap upp till talet 10, kunna klassificera och gruppera samt kunna se 
likheter och jämföra kommer tätt efter. 

Fråga fyra och fem var till för att se hur de tillfrågade ansåg att en bra respektive dålig 
mattelektion kunde se ut. Några exempel på bra lektioner kunde vara att leka kiosk/ affär, 
eller spela spel. Det skulle vara mycket praktiska övningar och att man lyckades fånga 
barnens intresse. En dålig lektion var helt enkelt motsatsen till en bra lektion skrev någon. 
Andra exempel på dåliga lektioner kunde vara för abstrakt och svårförståligt för barnen, att 
alltid sitta stilla på en stol och jobba var för sig på ett arbetsblad.

En kort sammanfattning av enkätsvarens helhet och svaret på frågan är att de flesta 
förskoleklasslärarna någon gång i enkäten antytt att matematik undervisningen skall vara 
roligt, lekfull och praktisk. De viktigaste matematiska målen med matematiken i förskoleklass 
är att kunna förstå och räkna upp till talet 5, kunna se och förstå mönster samt förstå 
innerbörden av olika lägesord. Därefter kom sifferkunskap upp till talet 10, klassificera och 
gruppera samt se likheter och jämföra. 

För att återgå till frågan och få svar på om spelet uppfyller förskoleklasslärarnas mål med 
matematikundervisningen så har det skett personliga intervjuer med de förskoleklasslärare 
som deltog i testspelsomgången. Det är sammanlagt tre lärare som har intervjuats var för sig 
vid tre olika tillfällen. Lärarna kommer i resultatet att kallas för lärare ett, lärare två och lärare 
tre för att stärka deras anonymitet. De kommer heller inte tituleras med kön. Intervjuerna 
skedde i direkt anslutning till testspelen. Alla intervjuade lärare har varit med och instruerat 
och spelat spelet med en barngrupp innan intervjun. Till intervjuerna fanns inga direkta 
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frågeställningar utan studiens författare använde sig av stödorden; första intryck, bra, dåligt, 
mål och verksamhet.

Lärare 1:
Tyckte att spelet var otroligt bra. En sak som betonades som bra var att alla de matematiska 
begrepp som hon önskade fanns med i spelet. Vidare nämnde läraren att det fanns både 
spänning och glädje i spelet genom att använda sig av kort. När barnen fick lösa problemen på 
korten så ansåg läraren att det fanns många tillfällen att kunna diskutera med varandra, vilket 
var bra. När läraren blev tillfrågad om något var mindre bra med spelet så funderade läraren 
länge och sa till slut att det hade varit lite otydligt i spelinstruktionerna om vart på spelplanen 
granarna och stenarna skulle ligga, men poängterade att det löste sig när man väl började 
spela. När frågan kom upp om läraren trodde att man skulle kunna ha användning för spelet i 
sin verksamhet så svarade läraren ”absolut!” och bad att få ett exemplar när studiens författare 
var färdig med studien. 

Lärare 2:
Tyckte att det var ett bra spel. När läraren ombads att precisera sig om vad som var bra med 
spelet svarade läraren att det gick att diskutera bra med barnen och att barnen hjälpte varandra 
att komma fram till svaren. Läraren tyckte även att spelet var roligt och att det var roligt med 
ett spel som undervisningsform, spelets utformning var tilltalande och genomtänkt och de 
flesta matematiska begreppen som läraren önskade var med på flera ställen i spelet. Vad som 
var mindre bra med spelet blev svaret detsamma som lärare ett, att de inte visste vart de skulle 
placera ut stenarna och granarna som hörde till spelet, men läraren poängterade också att det 
visade sig och löste sig när man väl började spela. Angående om läraren trodde att de kunde 
ha användning för spelet i undervisningen svarade läraren ”självklart, du ska ta patent på det 
här”.

Lärare 3:

Tyckte att spelet var välarbetat och att man verkligen kunde ha nytta av det i sin verksamhet. 
När läraren ombads att precisera sig ytterligare blev svaret att det var helheten av spelet som 
var bra, det var helt enkelt ”Kanonbra”. Läraren ombads att berätta vad han/hon tyckte om 
spelets utformning och upplägg. Lärare svarade att spelet var fint och roligt att spela och att 
det är roligt med ett praktiskt undervisningsmaterial. Läraren hade inga negativa synpunkter 
på spelet. På frågan om läraren ansåg att spelet täckte upp de matematiska målen som läraren 
hade med undervisningen, sa läraren att de flesta begreppen togs upp, några mer, några lite 
mindre. Trotts det ansåg läraren att man kunde använda spelet i verksamheten och även den 
här läraren ville ha ett exemplar när studien var klar precis som lärare ett. 

En sammanfattning av intervjuerna är att alla lärarna var nöjda med spelet. De tyckte att 
spelet täckte upp flertalet av deras uppsatta mål med matematikundervisningen och spelets 
undervisningsform tilltalade dem.
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 3.2  Hur  konstrueras  spelet  för  att  få  det  roligt,  spännande  och att  uppfylla 
förskoleklasslärares mål med matematik undervisningen?

Som nämnts tidigare i texten så byggs spelet, Trollets diamanter på en redan tidigare funnen 
spelidé som enligt förstudier har visat sig vara omtyckt hos barn. Om ett spel används flitigt 
så borde det finnas något med spelet som tilltalar barnen på ett positivt och roligt vis. Annars 
skulle de inte spela det om och om igen frivilligt. Ursprungsspelet är ett brädspel med 
spelpjäser och frågekort. Den idén är bevarad, men utvecklad för att uppfylla 
förskoleklasslärares mål med matematik undervisningen. Trollets diamanter är också ett 
brädspel där man flyttar pjäser på en spelplan och får ta upp kort. Istället för att samla på 
honungsburkar får man här diamanter efter att ha löst ett matematisktproblem. Anledningen 
till att det blev just troll och diamanter spelet handlade om var en stor slump. Studiens 
författare har en sexårig son som sa att ett spel ska handla om troll och tjuvar, punkt slut! Och 
så blev det. Diamanterna kom in i spelet när författaren städade ur skåpen i köket och fann en 
burk med röda stenar som såg ut som diamanter. 
 
Efter att ha analyserat enkäterna och gjort litteratur inventeringen så startade själva processen 
att utforma spelet. Vilka matematiska begrepp spelet skulle beröra fick enkäterna stå till grund 
för. Utifrån fråga tre i  enkäten plockades begreppen sifferkunskap upp till  talet  tio,  förstå 
hälften och dubbelt, kunna se och förstå mönster, kunna förstå lägesord och beskrivningsord, 
kunna  klassificera  och  gruppera,  få  första  inblicken  i  addition  och  subtraktion,  kunna  se 
likheter  och  jämföra,  kunna  och  känna  igen  former.  Utifrån  dessa  begrepp  lästes  det  på 
(litteratur  inventeringen)  vad  skolverket  och  olika  författare  anser  om dessa  begrepp och 
inlärning. Ursprungsspelet har frågekort som talar om hur många honungsburkar deltagarna 
får. Korten i Trollets diamanter har som grundtanke att förmedla ett problem som baserar sig 
på  de  mål  som förskoleklasslärarna  har  angett  i  enkäterna,  genom att  lösa  problemen  på 
korten får man reda på hur många diamanter man får eller får ge tillbaks. Den deltagare som 
har flest diamanter vid spelets slut vinner. Litteraturen har legat till grund för hur problemen 
på korten har formulerats.

Eftersom både de som deltog i enkäterna och författarna till litteraturen som lästs anser att 
matematik  och inlärning  ska vara roligt  och lustfyllt  så lades  det  ner extra  tid  på spelets 
layout. Bilderna och utformningen av spelet valdes med omsorg för att tilltala barnen positivt. 
Får barnen en positiv känsla när de ser spelet, kan det leda till att barnen finner spelet mer 
roligt  och  lustfyllt.  För  att  skapa  spänning  i  spelet  följde  författaren  sin  sons 
rekommendationer  om att  det  skulle  handla  om troll.  Eftersom troll  är  något  som ofta  i 
sagovärlden förknippas med spänning. För att ge spelet ändå mer spänning lades det även till 
en bov som stjäl diamanter av deltagarna. Korten, spelet och spelets framväxt presenteras i 
detalj i bilaga 5.

3.3 Hur vet man om spelet är roligt och spännande?

Genom att prov spela spelet ute i olika barngrupper och observera dem har man fått en bild av 
vad barnen tycker och känner för spelet.

Vid prov spelets början observerades det hur barnen uppträdde vid spelets uppackning. Många 
barn var ivriga att plocka upp spelet vilket ledde till att de hade svårt att sitta still, flertalet 
barn hade ett leende på läpparna, några barn bråkade om spelpjäser. Slutsatsen blev att barnen 
verkade ivriga och glada inför spelet och att de hade en positiv inställning. Under spelets gång 
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observerades de generella uttrycken hos barnen. Det var många leenden och skratt, några sura 
miner för att boven kom och tog diamanter, några sura miner för att kompisarna hade fler 
diamanter. Däremot var det många glada miner över att få diamanter. Av att döma av barnens 
kroppsspråk så rådde det stor spänning, om det skulle komma någon bov eller inte. Barnen 
satt på spänn när de skulle ta ett kort och utbrast ofta ordet nej när boven dök upp. När boven 
dök upp var det sällan som leendet på barnens läppar försvann utan de fortsatte att le och 
skratta.  Överlag var det glada miner och en god stämning under hela speltiden med undantag 
för någon sur min för att förlora diamanter eller att ha minst diamanter, men det kunde i nästa 
vända resultera i ett stort skratt. Inget barn gick sur eller ledsen från spelet. De flesta barnen sa 
kommentarer som antydde att de ville spela spelet igen.

4 DISKUSSION

I diskussionsavsnittet kommer uppsatsens teoretiska resonemang och undersökningens 
resultat att vävas samman i fyra underrubriker: Sammanfattning, tillförlitlighet, teoretisk  
tolkning och förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning.

4.1 Sammanfattning

Spelet Trollets diamanter har mött en positiv respons ute på fält. Både barn och vuxna har 
prisat spelet och önskat få behålla det för fortsatt användande. Spelet täcker upp många 
matematiska kriterier och har stor potential till att utvecklas. Enligt den sammanlagda 
bedömningen har spelet konstruerats på ett bra sätt och har fått med och uppfyllt alla målen 
för spelet. Den tidigare forskningen har varit till stor hjälp vid tillverkningen av spelet och den 
slutliga produkten har en bra anknytning till den teoretiska bakgrunden. Utan de intervjuade 
lärarnas svar på enkäterna och den teoretiska bakgrunden hade inte spelet kunnat tillverkas. 
Frågeställningarna till studien har uppfyllts på ett tillfredställande sätt och layouten på spelet 
är tilltalande för både barn och vuxna. Valet av troll och diamanter som grund för spelet har 
visat sig vara omtyckt hos barnen, men det har nog inte haft avgörande betydelse för spelets 
popularitet utan det är nog spelets helhet och upplägg. Kort och gott är resultatet för studien 
tillfredställande och det har väckt många tankar om att fortsätta utvecklingen av spelet. 

4.2 Tillförlitlighet

Hur stor är hållbarheten i resultatet? I det här avsnittet kommer det att göras bedömningar av 
hur hållbart resultatet av arbetet är. I vilket avseende är de tillförlitliga och var finns det brister? 
I texten kommer det att förekomma ord som validitet och reliabilitet. Validitet i detta avseende 
handlar om undersökningsmetodernas säkerhet, har man lyckats få fram de svar som man har haft 
för avsikt att ta reda på eller kunde man ha gjort på något annat vis? Reliabilitet grundar sig i om 
undersökningen går att upprepas genom att använda samma undersökningsmetod. Att poängtera 
är att hög reliabilitet inte behöver betyda att det automatiskt är hög validitet. 

Validiteten av examensarbetets undersökningsmetoder anses vara hög, eftersom det studiens 
författare har haft för avsikt att undersöka har framgått i resultaten. Innan enkäterna sändes ut så 
gjordes en pilotenkät som ökar tillförlitligheten hos enkäten. Enkätens syfte var att få fram en så 
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tydlig bild som möjligt av vad lärarna ansåg om matematikundervisning. Frågorna på enkäten var 
tydligt formulerade och studiens författare fick fram den information som behövdes för att kunna 
konstruera spelet och uppfylla målen med spelet. Däremot för att få en högre reliabilitet på 
enkätundersökningen skulle studiens författare ha tagit personlig kontakt med rektorerna istället 
för att ha sänt ut enkäterna via e-post. På så vis hade chansen kanske varit större att fått in fler 
svar och fått en högre reliabilitet. För att konstruera spelet togs det även hjälp av litteratur. Den 
teoretiska bakgrunden och litteraturgenomgången hade kunnat stärkas genom att använda 
internationell forskning. 

Även observationerna och intervjuerna anses ha hög validitet eftersom studiens författare fick svar 
på det hon sökte. Reliabiliteten anses också god eftersom varje besök gick till på samma sätt, alla 
fick samma information och det användes samma frågor och metoder vid alla tillfällen. 
Tillförlitligheten hade däremot kunnat öka genom att använda film- och ljudinspelning istället för 
löpandeprotokoll och reliabiliteten hade kunnat stärkas genom att observera och intervjua fler 
barn och lärare. Det är precis som Rubinstein Reich & Wesén (1986) skriver att observation 
kräver träning och det är lätt att se det man vill se, även om det inte finns (Rubinstein Reich & 
Wesén 1986). 

4.3 Teoretisk tolkning

Huvudsyftet med spelet var att tillverka ett matematiskt spel för förskoleklassbarn som skulle 
vara roligt, spännande och uppfylla målen som förskoleklasslärare har i matematik 
undervisningen. För att kunna konstruera spel har det använts enkäter, observationer, 
intervjuer samt teoretisk information. I det här avsnittet kommer studiens författare att 
förklara vilken betydelse litteraturgenomgången har haft för konstruktionen av spelet. 

De lärare som svarat på enkäterna har betonat att leken är viktig i undervisningen, precis som 
många av författarna som nämns i undersökningen menar att barns inlärning stimuleras via 
leken. Författarna som har skrivit boken matematik från början (2000) anser att man inte kan 
skilja på lek och lärande eftersom leken är en del av barns lärande. Bishop (1991) hävdar att 
matematiken kan delas in i fem kategorier och att dessa kategorier finns med och tränas i 
barnens lekar. Även i läroplanerna Lpfö 98 och Lpo 94 står det att leken är en viktig del i 
barnens utveckling och att det finns många olika vägar för att nå det slutliga målet. Spel anser 
studiens författare är en typ av väg och en typ av lek, genom att spela spel får barn träna och 
uppleva olika saker på ett lustfyllt sätt och det är även något som barn ofta känner igen ifrån 
förskolan och kan känna sig trygga i, vilket är något som skolverket (2010) anser är viktigt. 
Även Johansson & Wirth (2007) betonar vikten med att inte fastna i läroböckerna utan 
använda sig av andra inlärningsmetoder.

Jancke (1993) anser att den grundläggande matematiken är något viktigt eftersom matematik 
är något som finns runtomkring oss dagligen och en bra grund stärker barnens intresse för 
matematik, lusten att utforska, men framförallt att barn med en god grund finner matematiken 
rolig.(Jancke, H 1993) Studiens författare håller med Jancke att matematik ska vara roligt för 
att lära. Även de förskoleklassslärare som svarade på enkäterna betonade att inlärning skall 
vara både rolig och praktisk. Vilket har varit en av riktlinjerna med spelet.
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I Trollets diamanter har studiens författare arbeta mot de mål som förskoleklasslärarna har 
satt upp för sin verksamhet. Dessa mål kan sammanfattas i;

1. Mönster.
2. Former.
3. Sifferkunskap upp till tio.
4. Sortering.
5. Förståelse av hälften och dubbelt.
6. Lägesbegrepp.
7. Addition och subtraktion.
8. Begrepps ord.
9. Kunna se likheter och olikheter.
10. Heltimmar på klockan.

Dessa mål uppfylls i spelet dels genom att slå tärningen/tärningar och summera och flytta 
spelpjäserna, dels genom turtagning och regler, men framförallt genom texterna på spelkorten. 
Genom att barnen sitter och diskuterar med varandra vad som står på korten under spelets 
gång tränar de på att beskriva föremål, finna olika lösningar och se om de är rimliga. För att 
kunna utveckla det matematiska tänkandet behöver barn enligt Solem & Reikerås (2004) träna 
på att sammanföra sitt tänkande, sina handlingar och sitt sätt att verbalt uttrycka sig. (Solem, 
H & Lie, R 2004) Vilket barnen får tillfälla att träna på medan de löser uppgifterna på 
spelkorten. Barnen måste även pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt för att kunna 
lösa uppgifterna på korten som finns med i spelet. Vissa kort kräver att de måste dela upp ett 
antal diamanter i lika stora delar, vilket är en början till att kunna dela upp en helhet i olika 
delar. Spelar man med två tärningar så ökar svårighetsgraden och barnen får träna på att se 
olika grupperingar av ett antal prickar. Jancke (1993) menar att genom att se att prickarna på 
tärningarna kan grupperas på olika sätt, så får barnen en tydlig bild av att en helhet kan delas 
in i olika delar. Till exempel kan åtta prickar fördelas på tre olika sätt mellan tärningarna, men 
fortfarande är det åtta prickar tillsammans. Barnen får även träna på att läsa tal på flera olika 
sätt under spelets gång. Dels genom att se antalet prickar på tärningen/tärningarna och att 
flytta lika många steg med spelpjäsen, men också genom texterna på korten. Texterna på 
spelkorten är inte formulerade som tal utan som symbolisk text. Enligt författarna i boken 
Matematik från början ska man inte ha för bråttom med att införa de matematiska symbolerna 
eftersom sexåringar ofta är i övergången mellan ett konkret- och abstrakt tänkande. Istället 
anser de att man ska låta barnen bygga upp en trygg grund med eget tänkande, precis som 
gjorts i Trollets diamanter. Det kan resultera i att uppgifterna blir lättare för barnen samt att 
det kan stärka deras fortsatta utveckling. (Nationellt centrum för matematikutbildning 2000) 

Av de tio målen som förskoleklasslärarna satt upp är nio stycken med i den slutliga produkten 
Annika Persson som är en av författarna i boken små barns matematik (2006) hävdar att 
mönster och former finns överallt, men en form är inget mönster. Mönster är när något 
upprepar sig efter en bestämd ordning. I Trollets diamanter tränas mönster samtidigt som 
barnen tränar på siffror, genom att lista ut vilken siffra som saknas i ett visst mönster. 
Formerna som nämns i spelet, Trollets diamanter är kvadrat, rektangel, cirkel och triangel 
eftersom det var dessa former som nämndes i undersökningen av vad förskoleklasslärare hade 
för personliga mål med undervisningen. Enligt Persson ska man inte vara rädd för att använda 
det korrekta matematiska språket när man pratar med barn. Får barnen höra ordet triangel 
tillräckligt många gånger så förstår de att en trekant är samma sak som triangel. Därför har 
studiens författare valt att benämna formerna med de korrekta matematiska benämningarna i 
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spelet. Vidare hävdar Persson att kunna se och förstå mönster och former handlar om att 
kunna se olikheter och likheter. (Nationellt centrum för matematikutbildning 2006) I spelet 
ska barnen sortera ut och räkna antalet former för att sedan få eller ge tillbaka diamanter. I 
den uppgiften måste barnen sortera, känna igen formerna och kunna se olikheter och likheter.

När det gäller sifferkunskap så anser studiens författare precis som Johansson & Wirth (2007) 
påstår, att det är viktigt att kunna behärska talraden både framlänges och baklänges eftersom 
det är en viktig del i den fortsatta matematiska utvecklingen. Genom att låta barnen träna på 
addition och subtraktion i spelet så tränar de automatiskt på att räkna framlänges och 
baklänges på talraden. Vidare hävdar Johansson & Wirth att barn i förskoleklass ofta kan 
räkna till någonstans mellan 12-15 och att det är flera barn som väljer att använda sig av 
fingrarna när de ska räkna ut något. Det har funnits i baktanken när texterna har formulerats 
på spelkorten. Talen på spelkorten överstiger aldrig talet tio eftersom barnen inte har fler 
fingrar än så. Vidare benämns också alltid det största talet först när det gäller att addera två tal 
på korten. Det är för att Johansson & Wirth hävdar att barn har lättare för att räkna ut tal om 
de får börja med den största siffran först. (Johansson, B. & Wirth, M 2007) I samband med 
talraden kan man även passa på att nämna ordningstalen som Dahl & Rundgren (2004) anser 
är ett bortglömt begrepp hos barn, medan Johansson & Wirth anser att det är något som 
barnen tränar på automatiskt i sina lekar. De är dock överens om att de anser det viktigt att 
träna och förtydliga ordningstalen för barn och att det då kan räcka med första, andra och 
tredje. I spelet finns även fjärde med eftersom det kan vara bra att utmana barnen lite extra 
ibland. (Dahl,K. & Rundgren, H. 2004) (Johansson, B. & Wirth, M 2007)

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning
Under arbetes gång har författaren stött på många tankar som skulle kunna vara intressanta att 
spinna vidare på. Exempel på tankar är; Hur stor är skillnaden i matematikutvecklingen hos 
barn i förskoleklass? Barn som går i förskoleklass är normalt mellan 5 ½- 6 ½ år gamla när de 
börjar, men det finns även barn som börjar ett år tidigare och ett år senare av olika 
anledningar. Kan det ha betydelse för barnens matematiska utveckling i förskoleklassen? Har 
förskoleklasslärarens ålder, kön och utbildning någon betydelse för deras tankar och upplägg 
av matematik undervisningen? 

Vidare har det väckts många tankar om att vidareutveckla spelet, Trollets diamanter. Man kan 
till exempel göra olika svårighetsgrader på korten. Trollets diamanter hade gröna kort och 
frågorna berörde många olika matematiska begrepp och var lämpade till förskoleklass. Man 
skulle kunna göra fler kort i olika färger. Till exempel gula kort för addition, röda kort för 
division och så vidare. På så vis skulle spelet kunna följa med barnen upp i skolan och 
beroende på kortens färg, kunna träna på olika begrepp i olika svårighetsgrader. Vidare kunde 
man ha konstruerat spelets layout efter olika teman. Hade man till exempel rymden som tema 
i förskoleklassen kunde spelet ha föreställt ett rymdskepp och man kunde då ha samlat på 
rymdstenar istället för diamanter. Ett av problemen med korten i spelet var just att någon 
behövde läsa korten och flera barn i förskoleklassåldern kan inte läsa ännu. Det väckte tankar 
hos mig att man kanske skulle kunna visa kortens budskap i både text, bild och tal. På så vis 
skulle barnen ha kunnat välja sätt att läsa uppgiften på och en del barn kanske skulle lära sig 
att känna igen korten genom att se bilden eller talet och på så vis kunna tyda korten själva
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BILAGA 1 enkät

Enkät !

1, Hur ser ni på begreppet undervisning i förskoleklass?

2, Hur ser ni på matematik i förskoleklass?

3, Det finns inga uppnåendemål för förskoleklass. Har ni några egna ”mål” som 
ni strävar mot inom matematiken och i så fall vilka?
t.ex. Hur långt anser ni att en sexåring bör kunna räkna och förstå talets betydelse och värde.

4, Hur kan en bra matematik stund i förskoleklassen se ut och upplevas enligt 
er?

5, Hur kan en dålig matematik stund i förskoleklassen se ut och upplevas enligt 
er?
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BILAGA 2 följebrev

Hej !

Mitt namn är Anna Englundh och jag utbildar mig till lärare på högskolan i 
Gävle med inriktning matta, no och teknik. Jag läser min sista termin och är nu i 
start groparna för mitt examensarbete. Mitt arbete handlar om att tillverka ett 
arbetsmaterial till den matematiska undervisningen i en förskoleklass. Jag 
behöver därför få en inblick i hur förskoleklass lärarna ser på matematiken och 
undervisningen i olika förskoleklasser. Det vore väldigt bra om ni kunde hjälpa 
mig med det genom att ta er tid till att svara på dessa frågor så noggrant som 
möjligt och sedan sända dem tillbaka till mig senast den 16 oktober 2010. Om 
ni har frågor angående enkäten, examensarbetet eller övriga frågor är ni 
gladeligen välkomna att kontakta mig. Det är helt frivilligt att delta i 
undersökningen, men det är av avgörande vikt att få in så många svar som 
möjligt för att kunna göra ett så bra arbetsmaterial som möjligt. Enkäterna 
kommer att behandlas helt anonyma och hanteras efter vetenskapsrådets etiska 
normer.

Student:
Anna Englundh
Vijvägen 8
82493 Hudiksvall
Tel: 070-225 44 61
Mail: annawidelund@hotmail.com

Handledare:
Per Walfridsson
Akademin för teknik och miljö
Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 88 67
Mail: Per.Walfridsson@hig.se
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BILAGA 3 förfrågan om testgrupp

Tack för er medverkan.

Era svar kommer att ha stor betydelse för mitt arbete. Här kommer några 
följdfrågor som inte har med enkätens undersökning att göra utan har betydelse 
för mitt examensarbetes fortsatta gång.

1, Har jag er tillåtelse att kontakta er om fler frågor dyker upp.

JA NEJ

2, Skulle jag kunna få komma och prova den färdiga produkten i er 
förskoleklass? 

JA NEJ

Om ni svarat ja på någon av dessa frågor var vänlig och skriv ner namn på den 
jag kan kontakta och telefonnummer. Dessa namn och nummer kommer inte att 
förknippas med enkäterna. Om ni vill ha en så stor anonymitet som möjligt på 
enkäten så kan enkäten skickas för sig i ett separat kuvert.

Namn:______________________________________________

Telefon:_____________________________________________
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BILAGA 4 information och förfrågan om testspel till föräldrarna

Hejsan!

Jag heter Anna Englundh och studerar till lärare på Högskolan i 
Gävle. Jag läser min sista termin och är i full färd med att skriva 
examensarbete. Mitt examensarbete handlar om att skapa ett 
matematiskt spel för barn i förskoleklass. För att kunna göra en 
slutbedömning av spelet behöver jag få testa spelet i olika 
förskoleklasser. Min fråga är nu om jag har er tillåtelse att testa spelet 
och eventuellt intervjua ert barn. Undersökningen är frivillig och helt 
anonym och ert barns namn kommer inte att figurera i arbetet.

Ja, mitt/vårat barn får delta i undersökningen.

Nej, mitt/vårt barn får INTE delta i undersökningen.

Tack på förhand

Anna Englundh
Tele; 070-225 44 61

Målsmans 
underskrift:_______________________________________________
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BILAGA 5 spelet och dess framväxt

Som nämnts i texten så fanns det redan en färdig spelidé som ansågs populär hos barnen. 
Tanken med arbetet var att spinna vidare på det ursprungliga spelet och anpassa det till 
matematikundervisning i förskoleklass. 

Trollets diamanter är ett brädspel där man flyttar pjäser på en spelplan och får ta upp kort med 
ett problem som skall lösas. Istället för att samla på honungsburkar som man gjorde i 
originalspelet samlar man här på diamanter. Anledningen till att spelet kom att handla om troll 
och diamanter var en stor slump. Min sexåriga son sa till mig att ett spel ska handla om troll 
och tjuvar, så var det bara. Och så blev det. Diamanterna kom in i spelet när vi städade ur 
skåpen i köket och fann en burk med röda stenar som såg ut som diamanter. Spelets struktur 
var färdigt innan examensarbetets början. Med hjälp av vad jag fick fram av enkäterna och 
vad som framgick av den litteratur som har lästs, så började processen att skapa matematiska 
problem som barnen skulle kunna lösa under spelets gång. Dessa matematiska problem skulle 
täcka upp de flesta personliga målen som pedagogerna som svarat på enkäten angett. 
Problemen skulle även formuleras på ett tydligt sätt och på en sexårings nivå. Dessa problem 
skrevs sedan ner i Windows programmet i datorn och skrevs sedan ut, klipptes itu problem för 
problem och klistrades upp på ett A6 stort färgat papper och bildade på så vis kort. Dessa kort 
laminerades sedan för att få dem exklusiva och hållbara. Sammanlagt blev det 30 olika kort 
som tillverkades. Ett antal som sågs fullt tillräckligt för att spelet skulle kunna genomföras, 
utan att man skulle behöva läsa samma kort fler än två gånger under en spelomgång. 

Spelplanen tillverkades på liknande vis dels för hand och dels med hjälp av Windows 
programmet i datorn. Med datorns hjälp skrevs det ut bilder som hade relevans för problemen 
på korten. Det var bilder på kottar, tomtar, ett troll och en bov. Dessa bilder förutom granarna 
klipptes sedan ut och klistrades upp på två guldfärgade A4 ark som fick bli brädspelets grund. 
Som spelfält köptes små svarta runda klisterlappar som sedan klistrades på och bildade olika 
vägar att flytta pjäserna på. Spelplanen laminerades för att även den skulle bli exklusivare och 
hållbarare. Till spelplanen plockades även två olika stora stenar som det skrevs siffror på, 
granarna klipptes ut och fick även dem siffror och laminerades, det syddes en liten säck av tyg 
som fylldes med olika former som hade klippts ut i färgade papper och laminerats. Allt detta 
hör till spelplanen och används för att kunna lösa problemen på korten. Till spelplanen hör 
även burken med de röda diamanterna som vi fann i skåpet förut. 

Slutligen var det enda som fattades till själva spelet, spelpjäser och tärningar. Tärningar var 
enkelt. Där tog jag två tärningar som vi hade hemma. Spelpjäserna tillverkades av cernitlera 
som är en väldigt lättarbetad lera och efter bränning så är den väldigt hållbar och går inte 
sönder om man råkar tappa den i golvet. Sex olika figurer skapades lagom stora att passa till 
spelplanen. Anledningen till att jag inte gjorde sex pluttar i olika färg vilket hade varit enklare 
var att jag fann figurer mer roliga och mer tilltalande. För att underlätta för barnen som 
behöver lite extra hjälp med att räkna och för att få de barn som räknar på fingrarna att tänka 
på andra sätt tillverkade jag även en kulrad som kunde användas som symboler när barnen 
skulle räkna ut hur många diamanter de skulle få. Denna kulrad tillverkades genom att trä tio 
pärlor på ett snöre och knyta knutar på vardera sidan. Att det just blev tio pärlor berodde på att 
siffran tio är den högsta siffran som finns med i spelet. Med hjälp av detta snöre kunde barnen 
dra pärlorna och gruppera dem på olika sätt och på så vis tydligare se hur många diamanter de 
skulle få eller ge tillbaka.
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När allt var färdigt tillverkades spelinstruktionerna. Även här användes Windows 
programmet. Som hjälp att formulera mig användes andra spelintroduktioner till andra spel 
som mall och idé spridare till mitt spel. Genom att läsa andra spelintroduktioner såg man hur 
de skulle vara upplagda och utformade. Introduktionerna formulerar steg för steg hur spelet 
går till och så gjorde även jag. Högst upp skrevs titeln på spelet, under titeln skrevs den 
ungefärlig spel tiden, hur många spelare som kunde delta och vilken ålder spelet var riktat till. 
Därefter skrevs vad spelet innehöll för delar. Sedan kom hur man förberedde inför spelet, 
spelets gång och slutligen tips och idéer till spelet. På spelinstruktionerna infogades även en 
bild på ett troll för att göra sidan lite trevligare. Instruktionerna skrevs sedan ut på ett papper 
och laminerades för att bli hållbart och exklusivt.

För att kunna förvara och transportera spelet på ett bra sätt inköptes en vit låda i A4 format 
som även den dekorerades med bilder utskrivna från Windows. Det var samma bilder som 
finns med på spelplanen. Till lådans lock köptes klister bokstäver och diamanter från 
bokhandeln. Med hjälp av dessa skrevs spelets titel på locket och diamanterna fick fungera 
som utsmyckning för att ge ett inbjudande intryck. Jag tror att det kan vara en fördel att lägga 
ner energi och omtanke på att göra spelet exklusivt och inbjudande för de spelande. Ett gott 
intryck tror jag kan ha betydelse för spelets fortgång. Därför har jag valt bilder och färger som 
jag tror tilltalar barn och jag har även valt att laminera allt för en exklusivare känsla.

När spelet var färdigt provades spelet ute på fält och vissa justeringar av spelinstruktionerna 
gjordes.

Bild 1 visar hur spelplanen ser ut innan man har placerat ut tillbehören. Spelplanen är 
konstruerat av två A4 ark som är i hopsatta och bildar tillsammans en spelplan i A3 format. 
Spelplanen är laminerad.

Bild 1
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Till spelplanen hör det även till två granar, två stenar, en säck med former, en burk diamanter, 
sex spelpjäser, en kulrad och 30stycken kort som visas på bild 2, 3, 4, 5, 6. Granarna, stenarna 
och formerna är relevanta för texterna på en del av korten. Diamanterna samlar spelarna på 
under spelets gång. Det gäller att ha så många diamanter som möjligt. Spelpjäserna är gjorda i 
cernitlera och formade till olika figurer för att skänka glädje åt spelarna. Kulradens syfte är att 
finnas som hjälp till de barn som önskar det. Genom att gruppera kulorna efter texten på 
korten kan man tydligare se hur många diamanter man får.

Bild 2 Bild 3

Bild 4

 
Bild 5 Bild 6
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Bild 6 visar korten som finns med i spelet. Varje kort är laminerat och har en kort text som 
har formulerats och skapats med hjälp av svaren från enkäterna och litteraturen som har lästs. 
Texterna på korten berör de matematiska begreppen sifferkunskap upp till talet tio, former, 
mönster, rumsuppfattning, lägesbegrepp, ordningstal, hälften av något, dubbelt så mycket och 
grundläggande addition och subtraktion. Här kan man läsa texterna som står på varje kort.

• BOVEN HAR TAPPAT SIN SÄCK DU FÅR LIKA MÅNGA DIAMANTER 
SOM DET FINNS REKTANGLAR I SÄCKEN.

• BOVEN ÄR I FARTEN OCH TAR 1 DIAMANT AV ALLA SPELARNA.
         
• VAD SYND BOVEN TAR 3 DIAMANTER AV DIG.

• BOVEN TAR LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM SIFFRAN BAKOM DEN 
HÖGSTA GRANEN.

• DU FÅR LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM SIFFRAN BAKOM DEN 
HÖGSTA GRANEN.

• BOVEN HAR TAPPAT SIN SÄCK. DU FÅR LIKA MÅNGA DIAMANTER 
SOM DET FINNS KVADRATER I SÄCKEN.

• BOVEN ÄR I FARTEN OCH TAR 2 DIAMANTER AV ALLA SPELARE.

• DU FÅR LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM SIFFRAN PÅ DEN FÖRST 
TOMTEN.

• TROLLET HAR 4 DIAMANTER. DU FÅR HÄLFTEN.

• GE TILLBAKA LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM SIFFRAN PÅ DEN 
FJÄRDE TOMTEN.

• BOVEN TAR 3 DIAMANTER AV DIG.

• DU FÅR LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM SIFFRAN UNDER DEN 
MINSTA STENEN.

• TROLLET HAR 5 DIAMANTER. HAN VILL BEHÅLLA TRE. RESTEN FÅR 
DU.

• GE TILLBAKA LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM SIFFRAN PÅ DEN 
TREDJE TOMTEN.

• TROLLET HAR 6 DIAMANTER. DEM VILL HAN DELA LIKA MED DIG.

• DU FÅR LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM SIFFRAN PÅ DEN ANDRA 
TOMTEN.
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• BOVEN HA TAPPAT SIN SÄCK OCH ÄR SUR. GE HAN LIKA MÅNGA 
DIAMANTER SOM DET FINNS CIRKLAR I SÄCKEN.

• BOVEN KOMMER OCH TAR 2 DIAMANTER AV DIG.

• DU FÅR LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM SIFFRAN UNDER DEN 
STÖRSTA STENEN.

• TROLLET HAR TIO DIAMANTER. DU FÅR HÄLFTEN.

• TROLL MOR HAR 2 DIAMANTER. DU FÅR DUBBELT SÅ MÅNGA.

• VAD SYND BOVEN TAR 1 DIAMANT AV DIG.

• BOVEN HAR TAPPAT SIN SÄCK. DU FÅR LIKA MÅNGA DIAMANTER 
SOM DET FINNS TRIANGLAR I SÄCKEN.

• DU FÅR GE TILLBAKA LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM SIFFRAN 
BAKOM DEN LÄGSTA GRANEN.

• DU FÅR LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM DET FINNS KOTTAR.

• TROLLET HAR 3 DIAMANTER. TROLL MOR HAR 2 DIAMANTER. DU 
FÅR BÅDE TROLLETS OCH TROLL MORS DIAMANTER.

• TROLLET HAR 2 DIAMANTER. TROLL MOR HAR 1 DIAMANT. DU FÅR 
BÅDE TROLLETS OCH TROLL MORS DIAMANTER.

• SLÅ 1 TÄRNING. DU FÅR LIKA MÅNGA DIAMANTER SOM 
TÄRNINGEN VISAR.

• TROLLET ÄR PÅ BRA HUMÖR OCH GER ALLA SPELARE TVÅ 
DIAMANTER.

• VILKEN SIFFRA SAKNAS I MÖNSTRET? DU FÅR LIKA MÅNGA 
DIAMANTER SOM DEN SAKNADE SIFFRAN.

112 - 112 - 112 - 11_ - 112 - 112

Till spelet finns även spelintroduktioner. Först i instruktionerna står spelets titel, spelarnas 
rekommenderade ålder samt ungefärlig speltid. Därefter kommer vad spelet innehåller för 
delar och vilka förberedelser som behövs innan spelet börjar. Därefter kommer spelreglerna, 
där gås det igenom rent praktiskt hur spelet går till och lite praktiska exempel på vad som kan 
hända under spelets gång. Sist i spelintroduktionen tas olika tips upp. Där står det förklarat 
vad man kan använda kulraden till och vad skillnaden är med att spela med två tärningar 
gentemot att använda en tärning. Här kommer en kopia på spelintroduktionerna som hör till 
spelet.  
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Trollets diamanter

2-6 deltagare från 5år och uppåt. Speltid ca 30min.

Innehåll

Spelplan, 2 granar i olika storlek, 2 stenar i olika storlek, 1 burk diamanter, 1 säck 
med former, 30 matematik kort, 6 spelpjäser, 2 tärningar, 1 kul rad.

Spelförberedelser

• Vik ut spelplanen.
• Lägg korten på utvisad plats med texten neråt.
• Placera ut stenarna med siffran neråt på valfri plats på spelplanen. 
• Placera ut granarna med siffran neråt på valfri plats på spelplanen.
• Placera bovens säck intill boven.
• Placera trollets diamantburk intill trollet.
• Bestäm om ni ska spela med en eller två tärningar. (beroende på vilken 
svårighetsgrad man önskar på spelet) 

Nu är det förberett för att börja spela.

Spelets gång

Spelet går ut på att ha roligt och att lösa olika matematiska problem som dyker upp under spelets gång. 
Varje spelare väljer en spelpjäs och placerar ut den på valfri plats på spelplanen. Den spelare som 
börjar spelet ses ut av en vuxen, det kan vara den yngsta deltagaren, den längsta deltagaren eller vad 
den nu kommer på. Den spelare som börja, slår en eller två tärningar beroende på vilken 
svårighetsgrad man valt på spelet och flyttar sedan sin pjäs lika många steg som tärningen/tärningarna 
visar i valfri riktning. Hamnar pjäsen på ett svart fält går turen vidare till nästa spelare, som får slå 
tärningen/tärningarna och flytta sin pjäs. Hamnar pjäsen på en kotte får deltagaren ta upp det översta 
kortet och läsa högt vad det står (Här kan man behöva ha lite hjälp att läsa ibland) När man har läst 
kortet pratar man om det som står och försöker lösa problemet. Den deltagare som hamnade på kotten 
får förtur att prata om kortet. Det kan stå att man får diamanter eller att man får lämna tillbaka 
diamanter. Dessa diamanter tar man eller lägger tillbaka i trollets diamantburk. När problemet är löst 
går turen över till nästa deltagare. Så fortsätter spelet tills det inte finns några diamanter kvar i trollets 
diamantburk. När diamantburken är tom räknar varje deltagare sina diamanter och den deltagare som 
fått flest diamanter vinner spelet.

Vad gör man om detta händer? 
• Om man får ett kort där det står att man ska ge tillbaka diamanter och man inte har så många 

diamanter som kortet säger, får man ge tillbaka så många diamanter man har. 

• Om det står på kortet att man ska få diamanter och det inte finns så många diamanter kvar i 
trollets diamantburk, får man ta de diamanter som finns kvar.

Tips!

För att göra det lite lättare att räkna ut hur många diamanter man får eller ska ge tillbaka, kan man ta 
hjälp av kul raden som finns med i spelet.
Väljer man att bara använda en tärning blir spelet lite lättare.

Lycka till!
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Bild 7

Bild 7 visar hur den kompletta spelplanen ser ut. Här finns alla sakerna med; granarna, 
stenarna, säcken med formerna i, tärningarna, spelpjäserna, spelkorten och diamanterna. Det 
är bara att slå tärningarna och börja spela.
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