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1 INLEDNING
Jag har uppmärksammat att det finns ett fåtal färdiga arbetsmaterial inom ämnet matematik
för pedagoger att kunna ta del av och arbeta efter med en barngrupp i förskolan. Det
efterfrågas ofta av pedagoger i förskolan och jag har även saknat färdiga material under min
studietid. Med färdiga arbetsmaterial menar jag att de skall vara klara att använda i till
exempel ett temaarbete, ingen större planering skall behöva göras och det mesta ska finnas i
det. Jag hör också ofta klagomål från pedagoger i förskolan över att det oftast inte finns
tillräckligt med tid till att hinna planera in några temaarbeten eller mindre aktiviteter än de
som är dagliga rutiner i verksamheten.
Att arbeta i förskolan med barnens förståelse för olika matematiska begrepp anser jag vara en
viktig del i verksamheten och kan göras i de vardagliga rutinerna genom att synliggöra olika
begrepp som barnen bemöter i händelserna och att benämna dem med det rätta namnet. Det
kan genomföras på ett lustfyllt sätt och det är egentligen bara pedagogens engagemang och
intresse som sätter gränser för hur man gör det. Syftet med mitt examensarbete är att skapa ett
färdigt arbetsmaterial inom ämnet barns matematikinlärning i förskolan och att undersöka hur
pedagoger arbetar med matematik i olika förskolor och om de skulle kunna arbeta efter mitt
arbetsmaterial i sin barngrupp. Syftet med arbetsmaterialet är att jag vill kunna väcka
pedagogers intresse för matematik och att det ska spara tid för dem då ingen större planering
ska behövas. Arbetsmaterialet ska även kunna underlätta för pedagoger att arbeta vidare med
matematiska begrepp utanför förskolans vardagliga rutiner. Därför är det inriktat mot
uteverksamheten då jag anser att den har mycket att erbjuda för ämnet. Materialet kommer att
innehålla olika kapitel och varje kapitel belyser matematiska begrepp med tillhörande
kunskapsbakgrund för pedagoger. Kapitlen kommer även att innehålla pedagoghandledningar
på olika lekar och man kommer att få följa Krokodilen Doris på hennes matematiska
upptäckter i naturen och få hjälpa henne med olika uppdrag genom en saga.
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1.1 Bakgrund
Läroplanen för förskolan, Lpfö- 98 (den reviderade, 2010), belyser hur viktig leken är för
barns lärande och utveckling. Genom leken ”stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.” (s. 6)
Verksamheten ska ”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” (s.
9).
”Förskolan ska sträva efter att varje barn;


utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda
matematiska begrepp och samband mellan begrepp,



utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över
och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,



utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring”



”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen
aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta
förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt
att lära balanseras och bildar en helhet”

”Förskollärare ska ansvara för att;


arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin
matematiska utveckling”
(Lpfö 98, reviderad 2010. s. 7-11)

1.2 Litteraturgenomgång
1.2.1 Pedagogrollen
Gottberg och Rundgren (2006) anser att matematik är en del av den mänskliga vardagen och
kulturen. Matematiken sker redan i barnens vardag och framförallt i leken. Barnen kan oftast
benämna färger och former. De kanske redan kan ramsräkna och tala om olika lägesord som
över och under. Men som pedagog behöver vi kunna göra denna matematik synlig för barnet.
De påpekar att det behöver inte nödvändigtvis handla om att lära barnen räkna addition och
subtraktion, utan det viktiga är att kunna synliggöra matematiken i barnens vardag och lek. De
skriver att ”en medveten vuxen ger medvetna barn” (2006, s. 18). De menar att det är viktigt
som pedagog att kunna skaffa oss den kunskap som behövs för att kunna lära vidare till
barnen. Lika så att kunna använda saker som barnen redan kan och som de redan gjort, men
att göra det på ett medvetet sätt och att sätta ord på företeelserna.
Thisner (2007) menar att det behövs en medveten pedagog som är med och sätter ord på de
matematiska begrepp som barnen möter i leken. En pedagog som är med och utmanar barnen
till deras yttersta lärande. Doverborg och Pramling Samuelsson skriver ”att guida barn mot att
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erövra matematikens värld kräver pedagoger som både ser hur man kan betrakta vardagen
matematiskt och som ser barnens värld” (2003, s. 40). Det räcker inte att säga att matematiken
finns i barnets vardag. Utan man måste först själv lära sig att uppfatta den i vardagen.
Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) beskriver hur du därefter genom att utgå ifrån
barnets intresse kan göra den märkbar och börja väcka barnets intresse och tankar om
matematiken. I barnens vardag finns en mängd olika möjligheter till att möta matematiken.
Men detta är inte en självklarhet att det sker automatiskt, utan du som pedagog behöver agera
vägledare. De menar att du behöver leda dem till att upptäcka matematiken i deras omgivning,
erövra den och förstå innebörden i matematikens olika begrepp.
Doverborg (2006) beskriver att en pedagogs uppgift är att ta tillvara på barnens intresse och
hjälpa dem att se matematiken och dess begrepp som finns i vardagliga händelser. Lika så att
väcka intresse och nyfikenhet för dem. Barn lever i en matematisk värld. Doverborg (2006)
anser också att leva i den är inte detsamma som att förstå den. Barn måste få erfara den
gemensamt med andra barn och med hjälp av vuxna som synliggör matematiken.

1.2.2 Barns lärande
Thisner (2007) skriver att barnen lär i samspel med andra, de lär i sociala sammanhang och i
leken. Barn lär också med alla sina sinnen. Genom att låta dem lyssna, titta, känna och smaka
menar hon att man kan skapa lärandet på ett lustfyllt sätt. Tillsammans med andra som i lek
och styrda vardagsaktiviteter får barnen grundläggande kunskap skriver Devold (2009). Hon
påpekar att i förskolan ska pedagoger stärka barnens inlärning genom lek och aktiviteter som
styrs av den vuxne. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) lär barn genom
aktiviteter med andra barn och vuxna. De menar att det är vår uppgift att skapa tillfällen där
barnen får tala om, tänka och skapa förståelse för erfarenheterna.
Barn tänker och gör utifrån den kultur och tidigare erfarenheter barnet har menar Gottberg
och Rundgren (2006). Genom att låta barnen diskutera om hur de löst ett problem kan de ta
del av varandras tankar och problemlösning. Det får barnet att vidga sina egna tankemönster
och på så vis skapa ett nytt lärande.
Doverborg belyser att ”medvetna lärare utmanar barnens matematiktänkande och lärande
genom att ge dem tillfällen att erfara och använda matematik i meningsfulla sammanhang”
(2006, s. 8). Enligt Björklund (2009) är läraren en viktigt del i barnens matematiska lärande.
Barnet erfar matematiken i vardagen på ett meningsfullt och medvetet sätt. De tar till sig
begreppen och dess innebörd i miljön och med människorna.
Doverborg och Pramling Samuelsson skriver ”för att barn ska skapa mening och innebörd i
matematiken måste de erfara och uppleva den i många olika sammanhang. Det är variationen
av erfarenheter som ger barn förutsättningar att skapa en djupare förståelse” (2003, s. 133).
Pramling (1986) konstaterar genom att använda sig av aktiviteter som engagerar barnen, till
exempel vid vardagssitutioner eller i leken, kan du fånga barnens intresse och leda dem mot
ett lärande. Men det är då viktigt att utgå från barnens värld.

1.2.3 Hantering av matematiska begrepp
Färg och Form
I förskolan får barnen möta färger och former i olika sammanhang, Persson (2006) beskriver
hur barnet skaffar sig nya erfarenheter genom att undersöka nya föremål. De använder alla
sina sinnen och känner, ser, vrider och vänder. Hon skriver att små barn gärna intresserar sig
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för att sortera efter färg. Även om de ännu inte kan benämna de olika färgerna, ser de vad som
hör ihop efter färgen. Att förstå och beskriva olika föremål görs även genom att benämna
föremålen med form. Den är kantig, rund, platt eller fyrkantig. Alltså blir former och färg ett
vardagligt begrepp till att beskriva föremåls olika egenskaper med menar Persson (2006).
Persson och Wiklund (2008) anser att kunna beskriva eller skilja ett föremål från ett annat
genom att använda form är en viktig egenskap i matematiken. Men med form behöver det inte
nödvändigtvis vara geometriska eller regelbundna former som kvadrat, cirkel, triangel,
rektangel. Utan de påpekar att det är lika viktigt att kunna förstå innebörden i att något måste
vara runt för att kunna rulla. Eller att något kan vara längre än ett annat föremål. Det blir
därför viktigt att få undersöka olika konkreta föremål och att utveckla ett språk till att beskriva
dessa. Lika så att kunna uppfatta föremålen med likheter och olikheter.
Björklund skriver ”Geometriska former återfinns överallt i barnens omgivning” (2008, s.
101). Både form och färg är något som barnen redan i tidig ålder gärna uppmärksammar i sin
omgivning. Detta blir synligt genom att barnen ofta väljer ut olika föremål efter färg och
grupperar dem.
Mätning av omkrets och längd
Enligt Dahl och Rundgren (2004) handlar mätning till stor del om att jämföra olika föremål.
De påpekar att när man lär barn mäta handlar det inte i första hand om att lära dem enheter
som centimeter, meter och kilogram. Utan mer om att lära dem innebörden i att mäta och
jämföra. När man mäter med barn är inte det viktiga att alltid kunna ge dem ett exakt givet
mått, som att rummet är sju meter brett. De behöver heller inte lära sig att hantera de klassiska
mätredskapen som linjal och måttband. Det är lika viktigt att barnen får lära sig innebörden i
att de till exempel kan använda sin egna kropp att mäta med och att de får förståelse för att
man behöver använda samma sorts mätredskap när man jämför två objekt med varandra för
att få ett exakt svar beskriver Dahl och Rundgren (2004). Doverborg och Pramling
Samuelsson skriver att ”under förskoleåren är det viktigt att barn först får bekanta sig med
icke standardiserade mått för att förstå begreppet mätning” (2003, s.24).
Persson och Wiklund (2008) menar att mätning ofta ingår i barnens vardag. De jämför längd
och storlek på olika saker. Barnen behöver en förståelse för olika jämförelseord som större
än, mindre än, längst och kortast, mer eller mindre etc. De menar att barnet behöver också
förståelsen för att olika mätredskap och måttenheter har olika funktion för olika sittuationer.
Thisner (2007) skriver om principen av att mäta. Hon beskriver att först väljs objektet ut som
ska mätas. Sedan väljer man enheten utefter vad som lämpar sig bäst att mäta med. Barnet
behöver kunskapen om att ju längre eller större sak man använder att mäta med desto färre
saker behöver man. De behöver också mäta med samma föremål när man jämför två längder.
Mätning av area
Gottberg och Rundgren skriver ”genom att utnyttja vardagliga tillfällen att jämföra storlek
eller längd läggs grunden till att förstå vad mätning och area betyder” (2006, s. 22).
Mätning av volym
För att barnet ska kunna tillägna sig kunskap och färdighet av att mäta volym behöver barnet
urskilja mängder i olika sammanhang och lika så jämföra mängd på ett varierande sätt menar
Björklund (2008).
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Mätning av vikt
Furness (1998) konstaterar att barn ofta börjar jämföra vikt med sina egna händer. Han
påpekar också att vikt handlar om balansen mellan olika saker och detta utgör en viktig grund
av förståelse för vikt.
Sortera och ordna
Dahl och Rundgren (2004) skriver att sortera och klassificera handlar om att kunna se likheter
och skillnader hos olika föremål och att kunna se vad som hör ihop och inte hör ihop. De
beskriver att man ofta ser barnen sortera i leken, till exempel vid legobyggen och leken med
bilar, där barnen ställer upp sina leksaker på en bestämd rad. Doverborg och Pramling
Samuelsson (2003) påpekar att man ser hur barn spontant kan börja sortera olika förmål.
Exempelvis kan de börja sortera och ordna förmålen utefter någon speciell egenskap som
färg, form, storlek eller i olika grupperingar efter vad föremålet är; som bilar för sig, dockor
för sig och klossar för sig. Barn sorterar och ordnar efter sin egen erfarenhetsvärld, men
sortering handlar också om givna platser och om ordning och reda menar Doverborg och
Pramling Samuelsson (2003).
Persson och Wiklund (2008) anser att kunna sortera handlar om att kunna urskilja sakers olika
egenskaper och att kunna förklara något utifrån hur något ser ut. Detta skapar en ordning och
struktur som ger en överblick och kontroll på tillvaron. Forsbäck skriver att ”barn utnyttjar
sina erfarenheter av sortering och klassificering för att förstå och strukturera sin omvärld”
(2006, s. 60). I förskolan är oftast sorteringen spontan och sortering hjälper barnen att få
struktur på saker och ting i sin vardag menar hon.
”Genom att sortera och klassificera föremål utvecklar barnet logiskt tänkande och förmågan
att använda regler” skriver Gottberg och Rundgren (2006, s. 24).
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1.3 Frågeställningar
I syfte att undersöka hur mitt arbetsmaterial fungerar med en barngrupp i förskolan skall svar
sökas på följande frågor;
1) Vad anser pedagoger om att arbeta medvetet mot matematik i förskolan och på vilket
sätt gör de det?
2) Hur fungerar mitt arbetsmaterial i en barngrupp på förskolan?
3) Vad anser pedagoger från olika förskolor om mitt arbetsmaterial?

2 METOD
2.1 Arbetsmaterialet
Arbetsmaterialet vänder sig mot pedagoger i förskolan och skall underlätta deras arbete i
verksamheten. Tanken är att pedagogerna ska spara tid och ingen större planering ska behöva
göras för att kunna använda materialet. Arbetsmaterialet ska kunna användas i ett temaarbete
med barnen inriktat mot matematik i utemiljön, där ett kapitel i veckan ska kunna behandlas.
Men alternativt ska man även kunna använda lekarna var för sig i till exempel samlingar eller
vid utflykten. Sagan i arbetet är där för att väcka barnens intresse genom att de får följa Doris
på hennes matematikäventyr. Men man kan utelämna den om man vill. Det ska finnas många
möjligheter med materialet och det ska väcka pedagogers engagemang.
Arbetsmaterialet består av sex olika kapitel och varje kapitel belyser matematiska begrepp.
Kapitlen innehåller också en kunskapsbakgrund för varje begrepp och lekar och aktiviteter.
Lekarna och aktiviteterna i arbetsmaterialet har arbetats fram genom att jag letat inspiration
från litteratur och från egna erfarenheter. De har valts ut med omsorg från de olika kapitel jag
valt att ha med i arbetet. Sagan har jag själv utformat och bilderna har illustrerats.

2.2 Datainsamlingsmetod
För att få svar på mina frågeställningar genomfördes två enkätundersökningar. Då pedagoger
är min målgrupp delades enkäterna ut till förskollärare på olika förskolor. Den första enkäten
undersöker om förskollärarna arbetar medvetet mot matematik och i sådana fall hur de gör
det. Jag ville också veta om de anser det finnas tillräckligt med material som inriktar sig mot
barns matematikinlärning på förskolan. Den andra enkäten delades ut vid samma tillfälle men
jag lämnade också ut mitt arbetsmaterial för att få ta del av deras synpunkter på det. Jag ville
veta om de ansåg det vara en bra idé och om de skulle kunna arbeta efter det på sin förskola.
Arbetsmaterialet som jag själv utformat testades även av mig ute på en förskola i en mindre
barngrupp. Observationer genomfördes med hjälp av videokamera där jag försökte fånga
barnens lärande. Foton togs i ett dokumentationssyfte.
Vid min första träff ställde jag frågan till barnen om de visste vad matematik är och även vid
min sista träff ställdes samma fråga. Intervjutillfällena har videofilmats och jämförts med
varandra för att se om barnen ändrat sin syn på matematik.
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2.3 Procedur
För att kunna genomföra mina observationer av barnen behövde jag starta med att skicka ut
brev till vårdnadshavare för barnen. I brevet presenterade jag syftet med undersökningen och
att bilder och video skulle tas på deras barn under de tre träffarna. Jag förklarade också att
några av bilderna skulle användas i min presentation av arbetet men att filmerna skulle
raderas efter redovisning. För att kunna genomföra detta behövde jag ha vårdnadshavarnas
medgivande.
Träffarna med barnen genomfördes en gång i veckan, sammanlagt under tre veckor.
Observationerna med hjälp av videokamera genomfördes under tiden jag utförde lekarna med
barnen. Till exempel vid samlingar där vi samtalat om de olika begreppen. Fotografierna togs
mestadels under lekens gång.
För enkätundersökningen började jag med att via telefon kontakta några specifika förskolor
som jag ville ha med i min undersökning. Jag presenterade mig och mitt arbete och frågade
pedagogerna om de ville delta. Vi avtalade en tid som passade dem att jag kunde komma. Väl
ute på förskolan delades de två enkäterna ut till de pedagoger som ville delta i min
undersökning. Pedagogerna svarade på den första enkäten under tiden jag väntade på
förskolan. På så vis fick de chansen att fråga mig om några funderingar uppstod. Den andra
enkäten delades ut tillsammans med mitt arbetsmaterial. Pedagogen fick titta igenom det
under en kortare tid och sedan svara på den tillhörande enkäten.
Enkätundersökningarna genomfördes efter Träff 2 med barngruppen på förskolan, då jag
kände att jag själv hade hunnit göra några ändringar i mitt arbetsmaterial som jag ansåg
behövdes efter genomförandet. Jag åkte runt i kommunen och besökte pedagogerna under två
dagar.
Några av förskolorna som kontaktades via telefon ville ha enkäten och arbetsmaterialet
skickade via mail och ville ha möjligheten att kunna svara på dem under några dagar för att
sedan kunna skicka dem tillbaka till mig. Dessa pedagoger fick en tidsram på tre dagar. När
jag kom till en förskola där jag varit i kontakt med en pedagog via telefon ville hon ha en
längre tid på sig att läsa igenom mitt material. Vi kom överrens om att jag skulle komma
tillbaka dagen efter och hämta enkäterna.

2.4 Urval
Pedagogerna som ingick i enkätundersökningarna var sammanlagt åtta stycken och valdes
slumpmässigt ut. De arbetar på olika förskolor med åldrarna ett till fem år och alla är belägna
i samma kommun. Varje pedagog fick svara på de två enkäterna och titta på mitt material.
Barnen som ingick i undersökningen av mitt arbetsmaterial bestod av fyra femåringar, två
pojkar och två flickor. De går tillsammans på samma avdelning och kände varandra väl innan
genomförandet. Även jag och barnen är bekanta med varandra sen tidigare och detta ansåg jag
vara ett viktigt val för att jag skulle få ett sådant trovärdigt resultat som möjligt på
undersökningen. Både jag och barnen litar på varandra och det resulterade i att vi vågade vara
oss själva.
Pedagogerna och samt förskolorna de arbetar på har jag valt att hålla anonyma i
undersökningen på grund av forskningsetiska krav. Det är också viktigt att barrnen får vara
anonyma och därför har jag undvikit att ta foton på barnens ansikten.
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2.5 Utförandet av arbetsmaterialet
Jag började med att kontakta förskolan som jag ansåg skulle passa till min undersökning och
frågade om jag fick utföra den hos dem. Jag och pedagogen kom tillsammans överrens om att
barnen i undersökningen skulle vara fem år, då det passade med antalet femåringar på
förskolan och att tre träffar skulle genomföras under sammanlagt tre veckor.
Barnen togs till en plats som de är mycket bekanta med så att de skulle känna sig trygga.
Miljön innehöll det mesta som behövdes för att genomföra de olika lekarna som till exempel
skog, stenar, sand etc.
Här följer en förklaring av min planering över de tre träffarna i barngruppen och vilka
begrepp som belystes och de lekar som genomfördes.

2.5.1 Träff 1
Jag kommer att inleda träffen med att fråga barnen om de vet vad matematik är.
Den inrikas sedan mot begreppen färg och form och lekarna som ska genomföras är: Leta färg
med kort, Leta former med kort, Doris säger, och Beskriva med färg och form.
Jag kommer också att avsluta träffen med en kort genomgång på vad barnen gjort och låta
dem själva sätta ord på erfarenheterna.

2.5.2 Träff 2
Det andra tillfället kommer vi att starta med att prata om hur man mäter, då det ska handla om
mätning av längd, omkrets och area. Sedan kommer vi att genomföra lekarna; Mäta längden
på ett träd, Hur lång är du, Mäta omkretsen på ett träd, och Hur många barn får plats.
Träffen kommer att avslutas med att prata om hur vi har mätt olika saker.

2.5.3 Träff 3
Sista träffen handlar om begreppen volym, vikt och sortering. Lekarna: Hur mycket är en
liter, Skapa en våg, Väga olika föremål, Valfritt föremål från naturen och Hitta lång och kort
pinne kommer att genomföras i barngruppen.
Vi kommer att avsluta med att prata om det vi gjort och jag ställer åter igen frågan om vad
matematik är.
På grund av tidsbristen på bara tio veckor har enbart några av lekarna i mitt arbetsmaterial
testats och sagan som jag utformat har uteslutits.

2.6 Bearbetning av datamaterial
När alla enkäter samlats in från pedagogerna lästes svaren noggrant igenom om hur
pedagogerna arbetar med matematik i förskolan och vad de ansåg om mitt arbetsmaterial.
Svaren sammanställdes i olika tabeller och tolkningar gjordes utifrån dem.
Efter varje träff med barnen skrevs resultat ner över vad vi gjort och hur dagen hade gått.
Bilder och filmer undersöktes noggrant och tolkningar av dem dokumenterades.
Intervjutillfällena och barnens svar skrevs ner och jämfördes med varandra för att se om de
fått en förändrad uppfattning om vad matematik är efter våra träffar.
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3 RESULTAT
Syftet med den här undersökningen var att genom två enkätundersökningar ta reda på hur
pedagoger arbetar med matematik i förskolan och vad de anser om mitt framställda
arbetsmaterial som inriktar sig mot barns matematikinlärning i utemiljön. Samt hur mitt
arbetsmaterial fungerade genom att det har testats av mig i en mindre barngrupp på förskolan
och observationer av detta har genomförts med hjälp av videokamera och foton har tagits i ett
dokumentationssyfte. Resultatet av enkätundersökningarna har sammanfattats och redovisats i
form av tabeller.

3.1 Frågeställning 1
Vad anser pedagoger om att arbeta medvetet mot matematik i förskolan och på vilket
sätt gör de det?
Pedagogerna i enkätundersökningen var sammanlagt åtta stycken och jobbade på fem olika
förskolor. Sju pedagoger hade förskollärarutbildningen och en arbetade som barnskötare.
Tre stycken pedagoger arbetade på avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och fyra pedagoger
arbetade på avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år, samt en mot 6-åriga barn.
Hur många pedagoger arbetar i respektive åldersgrupp?
4,5
4
3,5
3
2,5
Antal.
2

Antal pedagoger i olika
ålderskategorier

1,5
1
0,5
0
1-3 år

3-5 år

6 år

Figur 1: Andelen pedagoger i respektive ålderskategori.
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Pedagogerna ansåg att arbeta mot matematik i förskolan var bland annat roligt, spännande,
utmanande, inspirerande, en aktiv och naturlig del av arbetet, viktigt och en stor del av allt de
gör och en vardaglig rutin. En pedagog skrev att hon gärna ville gå en kurs för att lära sig mer
om ämnet och få mer ideer.
Åtta av åtta pedagoger ansåg sig arbeta medvetet mot matematik i sin barngrupp.

8 av 8 pedagoger arbetar
medvetet mot matematik.

Antal
pedagoger
100%

Figur 2: Andelen pedagoger som anser sig arbeta medvetet mot matematik.
De ansåg sig arbeta medvetet genom att sortera, titta på mönster, räkna eller genom att
benämna lägesord som över och under, först eller sist. Några pedagoger skrev att när de
räknar med barnen gör de det vid matbordet och vid samlingar exempelvis genom att titta på
hur många barn som är där eller hur många köttbullar barnet har på tallriken. Det nämndes
också att de jobbar aktivt med att benämna begreppen korrekt för barnen. En av pedagogerna
påpekade att de arbetar i utemiljön genom att samla kottar och jämföra längd av pinnar.
Fem av åtta pedagoger ansåg att det fanns tillräckligt med material inom matematik för dem
att arbeta efter i sin barngrupp. Tre svarade nej.

6

Anser du det finnas tillräckligt med material inom
ämnet matematik?

5
4
3

Ja

2

Nej

1
0

Figur 3: Andelen pedagoger i respektive svar.
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De som svarade ja motiverade sitt svar bland annat med att det finns massor av material att ta
del av i vardagen och obegränsat från naturen, som knappar, kottar och pinnar. Det är bara
pedagogen som sätter gränser och att det viktigaste materialet är pedagogens förhållningssätt.
En pedagog svarade att det kommit mycket material de senaste åren och speciellt mot
utemiljön. Men å andra sidan ansåg hon att man aldrig kunde få nog av bra material.
De pedagoger som svarat nej svarade bland annat att det inte finns så mycket material som de
önskar. Det krävs oftast ett stort engagemang från den vuxne till att anpassa materialet till att
fungera just deras barngrupp.

3.2 Frågeställning 2
Hur fungerar mitt arbetsmaterial i en barngrupp på förskolan?

3.2.1 Träff 1
Vid första träffen ställde jag frågan vad matematik är till barnen. Jag fick svaren att
matematik gjorde man i skolan och att man måste lyssna på fröken. Ibland skrev man också.
Jag inledde första leken, Hitta färg med kort, med att prata om vilka färger som finns. Barnen
fick själva ge förslag. Sedan fick de plocka ett kort med en varsin färg på ur en påse och gå på
upptäcksfärd i naturen där barnen fick hitta ett föremål med samma färg som på kortet.

Bild 1

Bild 2

Efter att barnen hittat något som de ansåg hade samma färg som på kortet fick de lägga
föremålet tillsammans med kortet på en vit duk som jag tagit med. På Bild 1 har en flicka
hittat ett löv med samma färg som på hennes kort och lagt upp det på duken.
En pojke och flicka fick samma färg på sitt kort, som var mörkbrun. De hittade tillsammans
en groda med liknande färg som på kortet. I Bild 2 visar pojken upp deras upptäckt.
Efter ett tag samlades vi vid den vita duken och samtalade om de upptäckter de gjort. Jag
introducerade sedan den andra leken som var Hitta form med kort. Jag ställde frågan till
barnen om vad en form är för något. Jag fick svaren en rund ring och fyrkant. Sedan visade
jag kortet på en triangel och frågade barnen om de visste vad det var. En pojke utropade att
det var en fyrkant. Han fick därefter räkna kanterna på formen och fann att den hade fyra
kanter. De andra barnen fick också räkna och alla var eniga om att den hade fyra kanter. Vi
räknade istället tillsammans samtidigt som jag pekade på formens kanter. Den har tre kanter,
”då är det en trekant!” ropade pojken.
Barnen fick därefter ta varsitt kort med en form på. De gick ut i skogen igen men denna gång
för att leta former.
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Bild 3
På Bild 3 kan vi se hur barnen har lagt upp sina kort med former på och olika föremål med
respektive form. Något jag lade märke till var att när ett barn hittade en sten, ville de andra
barnen också hitta en sten som liknade sin form. Detta är något som visar sig på bilden.
Vi avslutade träffen med att leka Doris säger. Jag ritade upp formerna kvadrat, cirkel,
triangel, rektangel och ett hjärta stort i sanden. Barnen fick tillsammans namnge formerna då
jag startade med att peka på cirkeln. Alla var eniga om att det var en rund ring. Jag förklarade
att den runda ringen också kunde heta cirkel. Sedan pekade jag på kvadraten. En pojke
utropade att den var en fyrkant. Jag pekade på rektangeln och frågade samma pojke om han
visste vad den hette. Men det visste han inte. Barnen fick räkna kanterna på formen och vi
kom tillsammans fram till att den också var en fyrkant. Jag förklarade att de hette kvadrat och
rektangel men att båda två också var fyrkanter. När jag pekade på triangeln kom en flicka ihåg
att det var en trekant från korten. Jag introducerade namnet triangel för barnen. Till sist
pekade jag på hjärtat och alla var eniga om det namnet. Barnen fick i uppdrag att gå in i de
olika formerna genom att hoppa jämfota, gå baklänges, hoppa på ett ben och hålla varandra i
handen. Barnen fick avsluta leken med att säga egna uppdrag att göra. Det kunde bland annat
låta att de skulle gå in i en form genom att gå som en hund, åla som en orm, eller åka skidor.

Bild 4.

Bild 5.

I bild 4 ser vi hur barnen hoppar jämfota mellan kvadraten och triangeln. Barnen fick till sist
innan vi gick tillbaka till förskolan leka fritt i skogen. Tre av barnen sprang iväg och klättrade
bland stenar och träd. Men det fjärde barnet stannade kvar med mig och ville rita egna former
i sanden. På bild 5 ser man hur hon ritar kvadrater, trianglar och en cirkel. Samtidigt som hon
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ritar formerna namnger hon dem. Hon var också nyfiken på vilka fler former det fanns än dem
vi gått igenom.

3.2.2 Träff 2
Den här dagen var det bara tre barn som skulle med på matematikäventyret. En flicka var
sjuk. Den andra flickan skulle bli hämtad tidigare och detta bidrog till att träffen blev något
tidspressad och några av lekarna fick utebli från min planering. Något annat jag
uppmärksammade var att barnen var väldigt okoncentrerade och hade svårt att fokusera på
nuet. De ville hela tiden gå vidare till nästa lek.
På väg till vårt utflyktsmål pratade jag med barnen om dagens ämne och att de skulle få mäta.
Jag frågade barnen om vad mätning var. Flickan förklarade att när man mäter, så mäter man
hur lång man är. De andra samtyckte.
Vi började med att Mäta längden på ett träd. Jag valde ut ett träd som jag ansåg passade och
frågade barnen om någon visste hur vi skulle kunna göra för att mäta längden på det. Flickan
ställde sig vid trädet, vände ryggen åt det och sa att man gör bara så här. En av pojkarna sa att
man skulle klättra upp i det och sträcka upp en arm. Jag visade hur man kunde mäta längden
på trädet med hjälp av en pinne. Längden som blev mellan trädets stam och barnet som fick
ställa sig vid änden av pinnen mätte vi upp med ett snöre. Snöret lade vi ut rakt på marken.
Barnen fick titta på det och sedan frågade jag om de kunde gissa hur många barn som kunde
få plats på det. Barnen sprang fram och ställde sig. Men barnen som bara var tre stycken
täckte inte hela snöret. Jag gick och ställde mig på snöret, men vi täckte det inte ändå. En
pojke kom på att om vi alla ställde oss bredbent skulle vi nog kunna täcka hela snöret och det
kunde vi.
Barnen fick också försöka hitta något i naturen som var lika långa som dem själva. De började
genast ta upp olika pinnar. När de kollade om pinnarna var lika långa som de själva
uppmärksammade jag att de tog pinnen mot ryggen för att jämföra längden.
Barnen fick också mäta omkrets genom att Mäta omkretsen på ett träd. Jag frågade barnen
om det var någon som visste vad omkrets var. Men det var ingen av dem som hört ordet förut.
Jag förklarade att när man mäter omkrets mäter man längden runt något och detta kan man
göra med sina egna armar genom att krama trädet för att se om armarna når runt det. Barnen
fick i uppdrag att hitta ett träd med samma omkrets som deras armar nådde runt. De sprang
genast iväg.
Men det var inte för ens jag började rita upp kvadrater i olika storlekar i sanden som jag
lyckades fånga barnens fulla intresse. Barnen kom och frågade om de skulle få leka samma
formlek som förra gången. Men nu skulle de få mäta area. Det var fyra kvadrater med olika
storlek. Jag startade med den minsta och frågade hur många barn som fick plats i den. En
pojke ställde sig i den och sa ”En”. Jag gick till nästa storlek och frågade hur många barn som
fick plats i den. De två pojkarna ställde sig i den. Jag gick vidare till den lite större kvadraten
och frågade hur många som fick plats i den. Alla tre barnen ställde sig men det var fortfarande
lite yta som inte var täckt. ”Hur kan vi göra nu” frågade jag. En pojke började lägga sig ned
och likadant gjorde de andra. När vi kom till sista och största kvadraten lade de sig ned i
formen direkt och även jag fick lägga mig ned i den för att vi skulle kunna täcka hela ytan.
Barnen fick sedan svara på vilken av formerna som de trodde hade störst area och direkt
svarade de den största kvadraten. Jag frågade även om de visste vilken kvadrat som hade den
minsta arean. Barnen sprang till den minsta kvadraten.
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I Bild 6 ser vi när barnen lägger sig ned på marken för att testa om de får plats i den näst
största kvadraten.

Bild 6.

3.2.3 Träff 3
När jag kom till förskolan denna dag kom en av pojkarna fram till mig och frågade vad vi
skulle lära oss idag. Vi var nu åter fyra barn i gruppen.
Vi gick sedan till vårt utflyktsmål för att utföra vår sista träff. Vi startade med att leka Hämta
valfritt föremål. Jag introducerade leken med att tala om sortering med barnen. En pojke sa att
sortering var när man plockade upp skräp. Jag förklarade det som att när man städar på
förskolan och sorterar leksakerna och ordnar dem på rätt ställe. Barnen fick sedan i uppdrag
att från naturen hämta ett valfritt föremål som de ansåg vara fint. Barnen kom tillbaka till den
vita duken och lade upp sina föremål. Det var stenar, pinnar, blad, blommor etc. Jag frågade
om barnen kunde sortera föremålen i olika grupper och så att de fick ligga bredvid sina
kompisar. En flicka tog upp en stjälk med några gula blommor på. ”De här är redan sorterade”
sa flickan. En pojke började gruppera stenarna med varandra och den andra pojken tog
bladen.

Bild 7.

Bild 8.

I bild 7 ser vi att barnen lagt bladen i en grupp, stenarna i en annan, pinnarna i en och
blomman ligger för sig själv.
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De fick också Hämta en lång och kort pinne och samlas vid duken med dem. Barnen fick i
uppdrag att lägga dem i en storleksordning från största till minsta pinnen. Barnen hade tappat
fokus och ville inte fortsätta. Jag försökte hjälpa dem med att förstå hur jag menade med att
lägga fram den största och den minsta. I bild 8 ser vi hur de försökt lägga pinnarna i
storleksordning bland stenarna.
Innan vi gick tillbaka till förskolan och barnen fick återgå till att leka fritt igen ställde jag
frågan vad matematik är för barnen. Den här gången fick jag liknande svar som första gången
att man lär sig det i skolan, man får läxor, lyssnar på fröken och inte bråkar. Men jag fick
också svaren att matematik var när man mäter något, gör area, och en flicka började krama en
stor stubbe för att visa att hon mätte omkrets.

3.3 Frågeställning 3
Vad anser pedagoger från olika förskolor om mitt arbetsmaterial?
I den andra enkätundersökningen ingick samma pedagoger som i den första. De var åtta
pedagoger från sammanlagt fem olika förskolor. Tre pedagoger hade barn i åldrarna 1-3 år,
fyra stycken hade barn i åldrarna 3-5 år och en hade 6-åringar.
Pedagogerna ansåg att begreppen i materialet var tillräckligt många. De skrev bland annat att
det kändes genomtänkt och att det omfattade viktiga begrepp. Det såg stimulerande och
inspirerande ut.
En pedagog ansåg att de inte använde orden volym eller area, men om de skulle använda
orden mer i vardagen så skulle de också bli en naturlig del i barnens vokabulär. En annan
pedagog ansåg att jag skulle tänka på att ha med människans alla sinnen . Så att barnen skulle
få en helhetsupplevelse och minnas de olika begreppen lättare.
Lekarna i materialet ansåg pedagogerna såg bra ut. Det var roligt, inspirerande, bra blandning,
användbara i verksamheten, anpassningsbara och kan vidareutvecklas med deras barn i
barngruppen, de ansågs vara nytänkande. De ansåg också att jag fick med det mesta utan att
det blev för mycket.
Bakgrundstycket i materialet uppfattades som bra och inspirerande. Det ger en övergripande
förståelse och överblick av kapitlet. Det är bra att ämnet belyses ur olika vinklar.
En pedagog ansåg att det som togs upp var en självklarhet men att det var bra att bli påmind
om det vardagliga.
På frågan om arbetsmaterialet var lätt att förstå svarade åtta av åtta ja och att inget behövde
förtydligas.
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Var arbetsmaterialet lätt att förstå?
Antalet pedagoger i svar Ja

Antalet pedagoger i svar Nej

Antalet pedagoger i svar Förtydligas
10
8
8
6
4
2
0

0

0
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Nej

Förtydligas

Figur 4: Andelen pedagoger i respektive svar.
Åtta av åtta pedagoger kunde tänka sig att använda mitt arbetsmaterial i sin barngrupp på
förskolan. Pedagogerna motiverade sina svar att materialet kunde fungera som en inspiration
för de pedagoger med yngre barn då arbetet kändes för svårt för dem och att det är bra med
färdiga material när man inte hunnit förbereda något. En pedagog som arbetat länge inom
yrket ansåg också att det är bra att få tips om nya lekar och aktiviteter då mycket går på rutin.
En annan pedagog ansåg redan att hon skulle använda materialet nästa gång i skogen med
barnen. Chansen ökar att man använder ett sådant material när ingen större planering och
förberedelse behövdes påpekade hon. En annan pedagog kom med tips på att man kunde
använda lekarna som aktivitetskort att ha med i ryggsäcken på utflykterna. På så vis har hon
alltid en kortlek med inspiration med sig.

4 DISKUSSION
4.1 Frågeställning 1
Vad anser pedagoger om att arbeta medvetet mot matematik i förskolan och på vilket
sätt gör de det?
En stor del av pedagogerna hade en positiv bild av att arbeta med matematik på förskolorna.
De ansåg exempelvis att ämnet var roligt, spännande och inspirerande. Alla åtta pedagoger
svarade att de arbetade medvetet mot matematiken i sin barngrupp. De svarade bland annat att
de arbetade mot matematiken i de vardagliga händelserna i verksamheten som vid matbordet
och på samlingar. Enligt Devold (2009) så är de begrepp som används i vardagssittuationer de
begrepp som barnet lär sig först. Barnen behöver möta dem under olika tillfällen och
upprepade gånger för att få en fördjupad förståelse. Att lära sig matematik börjar redan i de
små barnens lek påpekar Persson och Wiklund (2008). Barnet upplever och provar sig fram
och så småningom upptäcker de det grundläggande i matematiken. En pedagog ansåg också
att matematik är något vi upplever hela tiden. Men begreppen var något som återkom hos alla
i undersökningen som det primära i arbetet mot matematiken. De arbetade aktivt med att
nämna de olika begreppen ”korrekt”, som en pedagog skrev. Hon gav exemplet vid delning av
frukt och att nämna delarna som fjärdedel, tredjedel och en halv. Hon ansåg att det var viktigt
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att låta barnen få bemöta de rätta begreppen redan från början. Vidare skriver Persson och
Wiklund (2008) att använda sig av de vardagliga sittuationerna på förskolan är ett bra sätt att
börja på när det handlar om att lära barnen matematikens olika begrepp. Men det svåra är att
lyfta fram matematiken och göra den urskiljbar för barnet i händelserna och att ge dem
möjligheten till att utveckla förståelse och tänkandet kring den. För att uppnå detta behöver vi
pedagoger skapa sittuationer där vi får utveckla ett gemensamt matematiskt språk. Björklund
(2009) skriver att det är betydelsefullt att variera begreppsinnebörden för barnet och att skapa
en förståelse för begreppet. Språket och matematiken samspelar med varandra och skapar
också en viktig del i barnens kommunikativa förmåga. Jag anser att introducera matematikens
begrepp på förskolan kan vara en bra idé och genom de vardagliga händelserna som vid
matbordet, fruktstunden, samlingar och påklädnad tala om begreppen som uppkommer.
Exempelvis som hur gamla barnen är, hur långa de är, hur många potatisar barnet tagit, vilken
färg de har på tröjan eller om den har ett mönster, höger och vänster sko etc. Sedan kan man
övergå till de styrda aktiviteterna i mindre barngrupper och genomföra olika matematiska
lekar som belyser olika begrepp. På så vis får barnet uppleva begreppen i olika sammanhang
och pedagogen leder barnet till en grundläggande förståelse.
Jag ställde också frågan till pedagogerna i min första enkät ”Anser du att det finns tillräckligt
med material som inriktas mot matematik i förskolan för dig som pedagog att arbeta efter i
barngruppen?”. Med denna fråga syftade jag på färdiga arbetsmaterial att arbeta med i
temaarbeten eller där man får tips om hur man kan arbeta efter olika lekar och aktiviteter.
Men när jag går igenom mina svar på frågan tolkar jag det som om några pedagoger har tolkat
frågan på annat sätt än vad som var syftet med den. Fem pedagoger har svarat Ja på frågan
och tre har svarat Nej. Pedagogerna som svarat nej motiverar sitt svar att det inte finns
tillräckligt med material som de önskar och att det krävs oftast ett stort engagemang från den
vuxne att anpassa det som finns till att fungera deras barngrupp. De som svarat ja på frågan
verkar ha tolkat material som föremål att använda sig av i barnggruppen. De skriver bland
annat att det finns obegränsat med material att använda i naturen men lika så i vardagen. De
menar att det är pedagogens förhållningssätt som är det viktigaste materialet.
Jag borde forrmulerat frågan mer specifikt och skrivit arbetsmaterial med färdiga lekar och
tips för att få svar som passade mitt syfte med frågan.

4.2 Frågeställning 2
Hur fungerar mitt arbetsmaterial i en barngrupp på förskolan?
Det handlar inte i första hand om att lära barnet räkna, utan mer om att ge barnen matematiska
erfarenheter och en förståelse för att vi använder matematiken i vår vardag. Matematiken kan
vara nyttig i olika sammanhang, men också lustfylld med fantasi och kreativitet skriver
Persson och Wiklund (2008). Om barnen tidigt får en tilltro till sitt eget lärande och att de får
känna att matematik kan vara meningsfullt och spännande, kan vi skapa positiva erfarenheter
hos barnet om vad matematik är och som de sedan tar med sig upp till skolåren menar Persson
(2006). Med mina aktiviteter hade jag syftet att barnen skulle få möta några av matematikens
olika begrepp på ett lustfyllt sätt i leken. Med mina styrda aktiviteter är jag som pedagog med
och leder barnen till en förståelse för matematiken, och väcker intresset för ämnet. Doverborg
och Pramling Samuelsson menar ”att låta barnen uppleva olika aspekter av matematik och
gradvis erövra begreppen genom att vuxna hjälper dem sätta ord på erfarandet, måste vara
grunden för lärandet i förskolan” (2003, s. 8).
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4.2.1 Träff 1
Doverborg och Pramling Samuelsson skriver att ”vi kan aldrig som lärare tala om för barn hur
de ska tänka eller förstå något, men vi kan ställa barn inför konkreta problem, där de utifrån
tidigare erfarenheter och förståelse upptäcker nya och mer avancerade sätt att förstå sin
omvärld” (2012, s. 16). Genom att jag ställde frågan till barnen om vad matematik är för
något fick jag en inblick i deras uppfattning av matematiken och dess innebörd. Utifrån
barnens tankar kunde jag genomföra mina lekar och aktiviteter med barnen som en utmaning
för dem till att skaffa sig nya erfarenheter och lärande om matematik. Författarna menar också
att genom strukturerade samtal med barnen får du som pedagog en förståelse för hur barnen
tänker och uppfattar sin omvärld. Doverborg (2006) menar att det är viktigt att man utgår
ifrån barnens perspektiv och hur de uppfattar sin omvärld. Pedagoger ska ge barnen tillfällen
att utmana sitt matematiktänkande i meningsfulla sammanhang.
Vid min första träff började jag med att introducera begreppen färg och form för barnen.
Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) menar att vi behöver leda barnen till att förstå
matematiken i deras vardag och att förstå innebörden i begreppen. Det visade sig att barnen
redan hade en förförståelse för vad begreppen innebar. Färg och form är något som barnen
redan i tidig ålder möter och barnen kunde redan namnge färger och de visste att det fanns
former som var runda som en ring och att det fanns något som hette fyrkant. Med mina lekar
under dagen var syftet att barnen skulle få erfarenheter av de korrekta namnen på formerna
och de skulle få upptäcka formerna på ett nytt sätt genom att leta bland naturens möjligheter
av föremål. Under lekarnas gång försökte jag vid ett flertal gånger uppmuntra barnen till att
namnge formerna rätt. Exempelvis när jag visade formen triangel för barnen och en pojke
utropade att det var en fyrkant. Jag lät barnen räkna kanterna och komma fram till att den
hade tre kanter och var därför en trekant. Men det är också viktigt att nämna för barnen att den
även heter triangel och lika så att en fyrkant även är rektanglar och kvadrater. Om man
upprepar detta vid fler tillfällen, lär sig barnen till slut att namnge formerna riktigt och att se
formerna i olika sammanhang. Devold skriver att ”genom aktiv användning av språket och
olika språkliga samspel utvecklas barnens begreppsinnehåll och begreppsuttryck” (2009, s. 7).
Alltså ger en aktiv och korrekt användning av begreppen hos oss vuxna en utökad förståelse
för begreppen hos barnen.
Vid lekarna Hitta färg med kort och Hitta form med kort var min tanke att barnen skulle få
direkt kontakt med färger och former med hjälp av naturens föremål. Björklund (2008) menar
att former och färger är något som finns överallt i barnens vardag och att barnet bäst erfar
detta genom direkt kontakt med olika föremål.
Jag uppmärksammade vid leken Hitta form med kort att en flicka fastnade vid idén att hitta en
form som även hade samma färg som formen jag ritat upp på korten. Detta tolkar jag som att
det var på grund av att jag introducerade med leken Hitta färg med kort där barnen fick leta
färgen på korten som jag tillverkat. När jag då presenterade leken med formerna hade hon
fortfarande kvar färgerna i tanken. Jag ändrade därför i mitt arbetsmaterial och gjorde
formerna endast med konturer och ifyllnaden i formen blev istället vit. Jag anser att det då
finns en chans att barnen kanske lättare fokuserar på formen istället för färgen.
Jag uppmärksammade också att barnen gärna ville hitta en form som var lika stor som den
uppritade formen på korten i leken Hitta form med kort. Jag gjorde därför också om formerna
i arbetsmaterialet och lät dem bli i olika storlekar.
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4.2.2 Träff 2
För att barnet ska förstå mätandets princip måste det få uppleva och undersöka olika sätt att
mäta skriver Persson och Wiklund (2008). Jag valde därför att ha mätning av längd, omkrets
och area under en och samma dag. Mätandets princip innebär att barnet ska erövra förståelsen
av att man inte behöver använda standardiserade mätredskap som måttband och linjal, utan att
man kan använda redskap från naturen som kottar och pinnar eller deras egna kroppsdelar
som fötterna. Barnet behöver också förstå att vid jämförelse av två längder behöver man
använda lika redskap vid de båda föremålen. Exempelvis samma pinne för att se vilken som
är längst av två sträckor.
Vid första leken fick barnen titta på hur långt ett träd var. Snöret som visade trädets längd
lades ned på marken och barnen fick uppleva längden av trädet med deras egna kroppar
genom att ställa sig på snöret. En pojke kom på att barnen behövde ställa sig bredbent på
snöret för att täcka hela längden av det. Pojken förstod att det inte räckte med att de stod
vanligt utan att snöret var längre än vad dem var breda och då måste de själva också göra sig
bredare. Barnen undersökte pojkens förslag och fick erfara hans tankesätt. Gottberg och
Rundgren (2006) menar att genom att låta barnen stanna upp och få möjligheten att själva
diskutera och lösa problem får barnen ta del av varandras tankesätt och vidga sina egna
tankemönster.
Därefter fick barnen också hitta något från naturen som var lika långt som de själva. Barnen
tog genast upp olika pinnar och jämförde med deras egna kroppslängd. Dahl och Rundgren
(2004) skriver att man inte nödvändigtvis behöver lära barnen att använda de klassiska
mätredskapen utan det är lika viktigt att barnen förstår innebörden i att använda saker i sin
omgivning att mäta med. Barnen höll pinnarna mot marken och ställde sig sedan med ryggen
mot dem. Jag tolkar det som att det är barnens förställning av hur man mäter. Jag har ofta
uppmärksammat att när barnen jämför deras längder med varandra ställer de sig ofta rygg mot
rygg för att se skillnaden.

4.2.3 Träff 3
När jag kom till förskolan den tredje dagen fick jag frågan av en av pojkarna i gruppen: ”vad
ska vi lära oss idag?” Jag uppfattar det som att pojken har tolkat lärandet av att vi gör och
upplever saker som exempelvis i leken. Det kan också tolkas vid att barnen uppfattat att
matematik gör man i skolan och i skolan får man läxor. Det leder i sin tur till ett lärande.
Pramling (1986) menar att barn behöver känna att inlärning är meningsfullt och detta görs
genom att använda aktiviteter som engagerar barnen vid vardagssituationer eller i leken.
Vid den tredje träffen fick jag välja bort två begrepp, volym och vikt, på grund av tidsbrist.
Pedagogerna hade önskemål om att ändra tidpunkt av träffen och detta resulterade i att jag
fick också kortare tid att genomföra mina lekar med barnen. Men träffen fick istället fokusera
på begreppet sortering. Forsbäck (2006) skriver att sortering leder till att barnen upptäcker
föremåls egenskaper och samband med varandra. Barnen lär sig att se skillnad på olika sakers
egenskaper och från det lär de sig att dela upp föremålen i olika grupper. De skapar en
förståelse för olika ord och begrepp som är grundläggande i matematiken. Vid leken Hämta
valfritt föremål fick barnen hämta valfria föremål för att sedan sortera dem utefter kategorier
på den vita duken. När jag introducerade leken för barnen ställde jag frågan till barnen om de
visste vad sortering var. En pojke svarade att det var när man plockade skräp. Jag förklarade
också för de andra barnen att de sorterade ofta på förskolan genom att de städade leksakerna
på rätt plats. De lägger dockorna med andra dockor och legobitar med legobitarna.
Legobitarna sorteras också ibland efter färg. Gottberg och Rundgren (2006) påpekar att i
arbetet mot matematik bör man använda saker som barnen redan kan och som de redan gjort,
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men att göra det på ett medvetet sätt och sätta ord på händelserna. De nya orden på begreppen,
exempel som vid sortering, skapar ett verktyg som underlättar för barnen att upptäcka
matematiken i det de redan kan i vardagen. Barnen förstod snabbt och lade föremålen i olika
grupperingar utefter vad det var för något. Stenar i en hög, blad och pinnar i andra. Hade jag
inte haft tidsbristen hade jag också uppmanat barnen att sortera sakerna utefter andra
egenskaper som till exempel färg och form.

4.3 Frågeställning 3
Vad anser pedagoger från olika förskolor om mitt arbetsmaterial?.
Pedagogerna ansåg att mitt material var användbart och några av dem ville genast behålla
exemplaret av arbetsmaterialet som jag delade ut samtidigt vid utdelningen av den andra
enkäten. De sa att det skulle få följa med vid nästa utflykt. En pedagog skrev att det var stor
chans att arbetsmaterialet användes då det inte behövdes någon större planering av det. Hon
ansåg också att det är bra att få tips och idéer om lekar då hon jobbat länge inom yrket och
mycket gick på rutin förklarade hon. Lika så skrev de att det är bra med färdiga material när
man inte hunnit planera något. Detta var syftet med mitt arbetsmaterial, att pedagogernas
nyfikenhet för ämnet skulle väckas och att de skulle känna att de kunde spara tid när ingen
större planering och förberedelse behöver göras. Jag anser därför att jag lyckats med mitt
material och att jag lyckats förmedla mitt budskap med det. Det kan vara enkelt och roligt
med matematik om tipsen och idéerna finns för ämnet. Åtta av åtta pedagoger ansåg sig kunna
arbeta efter mitt material på något sätt.
En annan pedagog ansåg att hon skulle kunna använda mitt arbetsmaterial på förskolan genom
att göra aktivitetskort av lekarna i materialet som de kan ha med sig i ryggsäcken ut på
utflykterna. På så vis har de alltid med sig en kortlek med inspiration. Detta är något jag
skulle kunna nämna i inledningen av mitt material, att om man inte vill använda mitt material
i temaarbeten kan man använda de lekar som verkar intressanta och göra idékort av dem. Jag
utformade ingen fråga i den andra enkäten om min saga, men ändå har pedagogerna nämnt
den i enkäten. De skrev bland annat att idén var rolig och att Doris var söt. En pedagog skrev
också att ett tips vore att använda sig av en handdocka i form av en krokodil när man läser
sagan för barnen. Detta skulle kunna väcka intresse hos barnen ytterligare.

4.4 Fortsatt forskning
När man skriver en uppsats på grundläggande nivå motsvarar det 15 högskolepoäng och tio
veckor. Hade jag skrivit på 30 högskolepoäng hade jag haft fler veckor att skriva på och hade
kunnat fördjupa mitt arbete ytterligare. Då hade jag kunnat testa mitt material i en barngrupp
efter hur mitt arbetsmaterial är utformat. Jag hade då kunnat göra det till ett temaarbete med
barnen och på så vis belysa ett kapitel och ett begrepp i veckan och testat funktionen i flera
lekar. Jag hade också kunnat delat ut mitt arbetsmaterial till en pedagog i förskolan som hade
fått testa materialet i sin barngrupp och utvärderat det.
Efter en genomgång av svaren i den andra enkäten så har jag beslutat inte göra några tillägg
vad gäller lekar och begrepp, då pedagogerna ansåg att jag fått med de viktigaste begreppen
och det var en bra blandning mellan begrepp och lekar. En pedagog ansåg att jag borde ha
med de fem sinnena i lekarna då barnen har chansen att minnas de olika begreppen av
helhetsupplevelsen de får med hjälp av dem. Sinnena har inte varit med i min tanke då jag
framställt arbetsmaterialet då jag enbart fokuserat på matemtiken och dess begrepp. Men dock
har hon rätt i sin synpunkt och detta är något jag ska ha med mig om det blir en
vidareutveckling av mitt material. Thisner (2007) menar också att genom att använda sig av
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aktiviteter som låter barnen uppleva alla sinnena som att lyssna, lukta, se, smaka och känna
kan man skapa ett lustfyllt lärande.

4.5 Tillförlitlighet
När jag via telefon kontaktade förskolorna som enkäterna skulle delas ut till hade någon
pedagog önskemål om att jag skulle skicka enkäterna och arbetsmaterialet via mail. Dessa
pedaoger fick tre dagar på sig att svara. På grund av att jag skulle kunna vara säker på att
hinna få tillbaka enkäterna i tid. Även någon pedagog hade önskemålet om att jag skulle
komma tillbaka dagen efter och hämta enkäterna. Detta bidrog till att dessa pedagoger hade en
längre tid på sig till att läsa igenom mitt arbetsmaterial än dem som fick läsa igenom det när
jag var på plats och väntade. Det resulterade i att svaren varierade stort i andra enkäten
mellan pedagogerna. Svaren från pedagogerna som haft en längre tid på sig att svara var mer
utförligare än svaren från pedagogerna som behövde svara direkt.
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BILAGOR
Bilaga 1: Brev till vårdnadshavare
Hej Vårdnadshavare!
Jag är nu inne på min sista termin av utbildningen till att bli förskollärare och kommer nu att
skriva mitt examensarbete. I mitt arbete kommer jag att utforma ett arbetsmaterial med en
samling av lekar som pedagoger kan genomföra med barnen på förskolan. Lekarna är
inriktade mot barns matematiklärande i utemiljön och kommer att belysa några olika
matematiska begrepp som; färg, form, mäta omkrets, -längd, -area, -volym, samt vikt och
sortering.
Att lära barn matematik i förskolan handlar inte i första hand om att lära barnen räkna
addition och subtraktion. Eller att lära dem hur man räknar ut arean av en yta. Utan jag anser
att det handlar om att ge barnen matematiska erfarenheter på ett lustfyllt sätt och att vi
pedagoger kan sätta ord på de matematiska händelserna i barnens vardag. Till exempel kan
det handla om att dela frukten, duka lunchbordet eller att leka Under hökens vingar kom där
barnen får öva på färgernas namn.
Arbetsmaterialet och lekarna ska nu testas vid tre träffar i en barngrupp där de ska få följa mig
på ett matematikäventyr. Under tiden kommer foton att tas men jag kommer att försöka
undvika fotografering av ansiktena på barnen och lika så kommer de vid några tillfällen
filmas för att fånga barnens lärande och för ett dokumentationssyfte. Några av bilderna
kommer att användas i redovisningen av mitt arbete, men filmerna kommer att raderas då
arbetet är klart den 8/10 2012.
/ Åsa Ahlander
_________________________________________________

Tillåter ni era barn att ingå i min undersökning?
(Kryssa för ert svar)

Barnets namn.

Vårdnadshavares namnteckning.
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JA

NEJ

Bilaga 2: Enkätundersökning 1.
1. Vilken utbildning har du?
Förskollärare ( )
Barnskötare ( )

Annan __________________________

2. Vilken förskola arbetar du på och vilken ålder är det på barnen du har?
År:
3. Vad anser du om att arbeta med matematik i förskolan?
(Beskriv med en kort förklaring eller ett ord för den känsla och motivation du har för ämnet)

4. Försöker ni att arbeta på ett medvetet sätt med matematik i er barngrupp?
Ja ( )
Nej ( )

5. På vilket sätt gör ni det? Eller varför gör ni inte det?
(Ge en kort förklaring eller exempel.)

6. Anser du att det finns tillräckligt med material som inriktas mot matematik i förskolan

för dig som pedagog att arbeta efter i barngruppen?
Ja ( )
Nej ( )
Motivera ditt svar:
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Bilaga 3: Enkätundersökning 2.
1. Vilken förskola arbetar du på och vilken ålder är det på barnen du har?
År:
2. Vad anser du om valet av begrepp i arbetsmaterialet? Saknade du något?
(Ge kort förklaring och motivation för ditt svar.)

3. Vad anser du om mitt val av lekar och aktiviteter i materialet? Saknade du något?
(Motivera ditt svar.)

4. Vad anser du om bakgrundsstycket i materialet?
_____________________________________________________________________

5. Var arbetsmaterialet lätt att förstå? Eller behöver något förtydligas?
(Kryssa för ditt svar)
a. JA ( )
b. NEJ ( )
c. FÖRTYDLIGAS ( )
(Om ditt svar är alternativ b. eller c. motivera gärna ditt svar. Annars gå vidare till nästa fråga)
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6. Kan du tänka dig att använda mitt arbetsmaterial i din barngrupp på förskolan?
(Motivera gärna ditt svar.)

7. Övriga kommentarer och kritik mottages gärna!
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Bilaga 4: Arbetsmaterialet

Barns matematikinlärning i utemiljön,
ett arbetsmaterial för pedagoger i förskolan.

Examensarbete i förskollärarutbildningen.
15 hp.

Ht- 2012
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Till pedagoger
Att arbeta med matematik i förskolan behöver inte i första hand handla om att lära barnen
räkna addition och subtraktion. Utan det viktiga är att låta barnen få erfara matematiken på ett
lustfyllt sätt.
Barnen använder redan matematiken omedvetet i leken. De kan namnge färger och
former, tala om olika lägesord som under och över, lika så kanske de redan kan ramsräkna.
Pedagogen behöver kunna göra matematiken urskiljbar i barnets omgivning. Det räcker inte
att säga att barnet lever i en matematisk värld och att den finns i barnets vardag. Utan vi
behöver först lära oss att själva se den, för att kunna lära vidare till barnen. Du behöver agera
vägledare och leda dem till att erövra matematiken och att förstå innebörden i den och dess
begrepp.Barnen behöver matematiska erfarenheter av att matematiken både kan vara nyttig,
men framför allt rolig och lika så att den ingår i våra vardagssittuationer.
Arbetsmaterialet
Med mitt material vill jag att barnen upplever matematik och där vi kan utveckla ett
gemensamt språk och en förståelse för olika matematiska begrepp. Barnen får chansen till att
samarbeta och lösa problem i aktiviteter och lekar.
Materialet innehåller sex olika kapitel där varje kapitel belyser matematiska begrepp. Det
ingår handledningar på olika lekar och en faktabakgrund för varje begrepp. Materialet är
inriktat mot utemiljön då jag anser att den har mycket att erbjuda inom ämnet matematik.
Ingen större planering ska behövas av dig som pedagog, utan det mesta ska finnas i
arbetsmaterialet. Endast någon enstaka förberedelse kan behöva göras för de olika kapitlen
och dess lekar. Det ska kunna användas i ett tematiskt arbete där ett kapitel i veckan kan
belysas, men det ska också kunna gå att använda lekarna var för sig i samlingar eller på
utflykten.
Varför uteverksamheten?
För att arbeta med matematik i utemiljön behöver du oftast inte gå så långt. Detta kan
naturligtvis variera beroende på var förskolan är belägen, men ibland kan det räcka att bara gå
ut på förskolegården. Naturen har att erbjuda en mängd olika material som du kan använda
dig utav i lekar och aktiviteter. Här följer några tips på vad olika naturföremål har att erbjuda:
Stenar: Barnen kan räkna antal, sortera, klassificera, jämföra, mäta, få förståelse för större än,
mindre än, jämföra vikt som lätt eller tung.
Pinnar: Barnen kan räkna antal, sortera, kategorisera, jämföra, mäta längd, större än, mindre
än, förståelse för kort och lång.
Kottar: Barnen kan räkna antal, ordna och sortera, kategorisera, se mönster, symetri och färg.
Löv och blad: barnen får se olika mönster och symetri i löven och bladen, de får förståelse
för färger och dess olika nyanser.
Vatten: Barnen gillar oftast att leka med vatten, så det är ett tacksamt material. Barnen kan
ösa vattnet mellan olika kärl och få förståelse för att olika saker har olika volym och
innebörden i vad volym är.
Sand: Barnen kan testa olika kärls olika volym. De får en känsla av vikt och olika sakers
massa. Att fylla olika storlekar av kärl med sand ger barnen en uppfattning om att ju större ett
kärl är, desto tyngre blir det med mer sand i.
Bygga och konstruera: Naturen erbjuder oändligt med material att konstruera med. Det är
bara fantasin som sätter gränserna. Barnen får chansen till att skapa något och att lösa
problem.
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Tips
Att ha en gåkompis till utflykten är ibland viktigt för barnen men kan också skapa konflikter.
En påse med olika kort eller föremål kan vara ett bra alternativ. Till exempel kan du ha
föremål som två kottar, två pinnar, två löv, två stenar etc. Barnen får ta varsitt föremål och
sedan leta reda på sin gåkompis med samma föremål. Barnen får utveckla förmågan till att
parbilda.
Om det ofta är bråkigt om vem som ska gå först, eller som inte vill gå sist. Kan man även ha
kort med ett antal prickar eller sträck på. Varje par få ta varsitt antalskort som talar om på
vilken plats i ledet de ska stå.
Ha alltid med en vit duk i väskan. Den skapar möjligheter för barnen att sortera. Till exempel
kan den på ert utflyktsmål läggas så att alla ser den. Sen kan barnen få i uppdrag att under
dagen leta något från naturen som de anser vara fint. Innan ni går tillbaka till förskolan kan ni
samtala om det barnen hittat och ge dem en stund till att sortera föremålen efter en specifik
kategori.
Ett metersnöre är bra att ha. Med det kan barnen få jämföra längder på olika sätt.
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Sagan
Det här är Doris och hon är en krokodil. Hon
älskar att vara ute i naturen och att leka med
matematik. Vet ni vad matematik är?....
En dag när Doris var ute på sin dagliga
skogspromenad hittade hon en flaska med ett
papper i. Hon tog ut papperet ur flaskan och
såg till sin förtjusning att papperet var en
karta.
- Men åh titta! Det är en karta. Jag tror
bestämt att det är en matematikkarta,
sa Doris.
Doris vill gå på upptäcksfärd och se vad hon
kan hitta vid de olika platserna på kartan.
- Ni kan väl följa henne på hennes
matematikäventyr, så ska hon visa er
allt hon kan om matematik!
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Bakgrund

Former och färger finns överallt i barnens vardag och det är något som barnen redan i
tidig ålder gärna uppmärksammar. De upplever dem genom hela kroppen och med alla
sina sinnen. De undersöker olika föremål i sin omgivning genom att de ser, känner smakar,
vrider och vänder. Detta blir synligt i leken då man ofta ser barnen välja ut olika föremål
efter färg och form och grupperar dem utefter dessa egenskaper. Att kunna beskriva ett
föremål efter färg och form är en viktig del i matematiken.
Lekarna i kapitlet är utformade så att barnen får erfara de olika grundformerna i naturen.
Som är kvadrater, cirklar, rektanglar och trianglar. Det är också viktigt att barnen får en
förståelse för att en form kan också vara formen på lövet och att något kan vara kantigt
eller runt.
Barnen får också upptäcka färgerna och dess alla olika nyanser som finns genom att titta
på olika naturföremål.

 Sagan
Första punkten på kartan ser ut att
vara vid blomsterängen.
Doris, hon älskar blommor! Hon gillar
att ligga i gräset och lukta på dem.
Blommorna i naturen kan ha många
olika färger. De kan vara röda, gröna
gula, vita…
De kan även se olika ut med olika
former.
Doris brukar ibland gå runt och leta
efter former och färger i naturen. Det
är kul tycker hon.
Vill Ni hjälpa henne att leta?
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Lekar

Leta färg med kort:

Till den här leken behöver du förbereda färgkorten som finns längst bak i bilagorna.
Barnen tar ett varsitt kort med en färg på. Låt dem leta ett föremål från naturen med samma
färg som på kortet. Sedan får barnet komma och visa upp sin upptäckt för dig. För att
sedan ta ett nytt kort med en ny färg.
Låt barnen leta först själva ett tag, för att sedan samlas tillsammans i en ring.
Diskutera upptäckterna i naturen. Vilka färger finns det? Hittade alla samma föremål för
samma färg? Till exempel hittade alla ett blad för färgen grön, eller var det någon som
hittade något annat.
Leken visar på färgernas olika nyanser som finns. Grön kan vara grön även om den ser
olika ut.
Sortera färg i naturen:

Du kan behöva en vit duk för att underlätta aktiviteten.
Uppmana barnen till att hitta tre saker var i naturen och ta med dem till dig igen. Samla
barnen framför en vit duk och låt dem lägga fram sina fynd på duken.
Diskutera barnens val av föremålen. Var det något de tyckte speciellt mycket om? Hade det
en speciell färg, kändes det på ett speciellt sätt? Etc.
Låt dem sedan sortera föremålen efter färg. Låt dem samarbeta och tänka själva, du ska
bara agera åhörare eller en hjälpande hand om det är något de behöver fråga om.
Lyssna på barnens diskusioner de kan vara många, roliga och intressanta.
Leta former med kort:

Till den här leken behöver du förbereda formkorten som finns längst bak i bilagorna.
Dela ut ett varsitt kort med en form till barnen. Låt dem sedan leta efter en form i naturen,
samma som på kortet och som de sedan får visa upp för dig.
Samla barnen i en ring. Samtala om vilka former och mönster som finns i naturen.
(Leken går till på samma sätt som Leta färg med kort.)
Former med snören:

Till denna aktivitet behövs ett långt snöre. Där änderna är ihopknutna med varandra.
Uppmana barnen att samarbeta och forma det långa, ihopknutna snöret till olika former.
Exempel: Forma snöret till en kvadrat, cirkel, triangel o.s.v.
Snöret läggs i formen på marken. Barnen ska sedan gå ett varv på snöret. Barnen får
känna formen i hela kroppen!
Alternativt kan man skapa en tärning där varje sida av tärningen har en form. Barnen får
sedan en efter en slå tärningen och den talar om vilken form de ska forma snöret till. På så
vis har du skapat ett samarbetsspel som barnen kan spela även på förskolan. Barnen ser
då också hur formerna ska se ut på tärningen.
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Doris säger:

Till leken behöver du vara på ett ställe där du kan rita upp former på marken.
Rita upp de olika grundformerna i till exempel sanden. Som en kvadrat, en cirkel, en
rektangel och en triangel.
Sedan får barnen göra som Doris säger:

Doris säger hoppa jämfota in i kvadraten.
Doris säger gå baklänges in i cirkeln.
Doris säger hitta en kompis och gå hand i hand in i rektangeln.
Doris säger gå tre varv runt triangeln.
Beskriv med färg och form:
Samla några olika naturföremål på en vit duk. Samtala tillsammans med barnen om de
olika föremålen. Vad är dem för något? Hur ser de ut?
Låt sedan ett av barnen blunda, hålla för ögonen eller vända sig med ryggen åt duken.
Ni andra bestämmer er för ett av föremålen och försöker förklara saken med färg och
form för barnet som inte ser.
Exempelvis kan det låta så här; den är kantig, lång, rak, rund, mjuk, många kanter, grön,
brun, röd.
…Vad är det?



Dokumentation

Kom ihåg att dokumentera det barnen gör med foton att sätta upp på förskolan eller
skicka hem och visa för föräldrarna. Eller varför inte filma barnens tankar och
kommentarer.
Man kan också låta barnen själva dokumentera genom att rita bilder.
Här följer ett tips på hur man kan låta barnen själva dokumentera det de lärt sig:
Klipp ut några grundformer i olika färger. Låt barnen klistra upp fem valfria former på ett
svart papper. Låt barnen sedan leta fem föremål från naturen som har samma färg som
de former som de valde och klistra även upp dem på ett svart papper. De kan också leta
föremål med samma form som dem de valde och klistra upp på papperet.
Dessa teckningar kan sättas upp och ge färg och liv åt väggarna på förskolan.
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Bakgrund

När man mäter med yngre barn behöver det inte i första hand handla om att lära dem
enheterna millimeter, centimeter, decimeter och meter. Utan det handlar om att lära dem
innebörden av att mäta. Att mätning handlar också till stor del av att jämföra olika förmål.
Vem är längst, du eller jag? Jag har byggt ett högre torn än du. Största bollen, minsta
bollen. Etc.
Principen i att mäta handlar om att välja ut ett objekt som ska mätas och sedan väljer man
ut en enhet att mäta med. Exempelvis du ska mäta hur lång du är. Vad är bästa sättet för att
ta reda på detta? Vad kan du behöva en pinne, kottar eller flaggstången?
Tanken med lekarna i detta kapitel är att barnen ska få fundera på och upptäcka detta
själva, men med vägledning från dig.
Att tänka på inför lekarna.

Att ju längre/större sak man väljer att mäta med, ju färre saker behöver man.
Att skillnaden mellan att mäta med sten eller pinne och även storleken på mätenheten spelar roll.
Att man behöver mäta med samma föremål när man jämför två längder med varandra för att få ett
exakt svar. Hur många pinnar lång är du, är jag?



Sagan

- Titta vilket stort träd! ropar Doris.
Ibland brukar Doris bara vilja ligga ner en stund under ett träd. Ligga där på rygg och
titta upp mot trädets trädkrona och se alla löv på grenarna som fladdrar i vinden. Det
tycker hon är skönt!
Om ni också lägger er ner på rygg under ett träd.
- Ser ni vad högt det ser ut?
Vill ni hjälpa Doris att mäta höjden på ett träd?
En annan sak som Doris tycker om att göra är att krama träden för att se omkretsen på
trädet. Ni kanske också vill krama ett träd och se om ni kan nå runt det med era armar?
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Lekar

Mäta längden på ett träd:
För att mäta längden på ett träd behöver du en pinne som är ungefär lika lång som din
underarm. Sedan håller du upp pinnen lodrätt mot trädet som ska mätas.
Nedre änden på pinnen ska peka på trädets stam, längst ner där stammen möter marken.
Den övre änden på pinnen ska peka längst upp på trädets krona.
För att pinnen ska kunna täcka hela trädet kan du behöva backa eller gå närmre trädet.
Sedan vrider du ned pinnen vågrätt från trädetsbotten. Nu behöver du en kompis som
ställer sig längst ut i andra änden på pinnen och markerar detta ställe med ett sträck. Nu
kan ni mäta ut sträckan från trädets stam till det markerade sträcket.
Så högt är trädet!
För en förklaring med bild. Titta längst bak i bilagorna.
Mäta omkretsen på ett träd:
Kan barnen krama trädet och nå med sina armar runt trädets stam? Eller kan barnet
behöva en kompis hjälp för att nå runt trädet?
Låt barnen få ett snöre att vira runt trädets stam. Hur långt blir snöret? Jämför snörets
längd med barnens längd. Eller kan snöret nå runt något av barnens huvud? Mage? Ben?
Låt även barnen komma på ett annat sätt att mäta runt trädets stam. Kan man använda
något från naturen. En pinne, kottar, stenar?

Hur lång är du?
På vilket sätt kan man mäta hur lång någon är?
Låt barnen själva tänka ut ett sätt till att mäta hur lång någon är. Låt dem själva komma på
en enhet att mäta med, något från naturen.
Man behöver inte alltid ha ett typiskt mätinstrument som måttband och tumstock. Kanske
är du fyra pinnar lång?
Du kan också uppmana barnen att hitta något som är lika långt som sin underarm, sin fot,
sitt ben, eller lika långt som dem själva.



Dokumentation

Låt barnen rita bilder på konturen av sig själva.
Bredvid bilden på människan kan de rita hur långa de var. Till exempel om de fick prova
hur många pinnar lång de var. Lika så vad de kunde hitta som var lika långt som sin
underarm, sin fot etc.
Exempel på en sådan bild hittar ni längst bak i bilagorna.
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Bakgrund

Att mäta area med barnen handlar om att jämföra ytor med varandra och att få en känsla av
ytans storlek. Barnet möter begreppet area i leken när de till exempel målar och täcker
papperets yta med färg, vid legobygget, eller när de bygger pärlplatta. Du kan också se
barnen jämföra area på olika föremål genom att de lägger föremålen på varandra för att se
vilken som är störst respektive minst.
Att tänka på innan du utför lekarna är att när man mäter area är det viktigt att Hela ytan ska
täckas med föremål på objektet som ska mätas.



Sagan

-

Oj vilken stor äng. Säger Doris. Undrar hur stor den är?
Jag har hört att man kan mäta area när man vill veta hur stor yta något har. Har ni
mätt area någon gång?
Ska vi tillsammans lära oss hur man mäter area?

Nästa station på kartan är vid den stora, stora ängen.

-

Så här många stenar får Doris
plats
med
i sin hur
hand.
Doris
visar
många stenar
Hur
många
får
ni
plats
i era
hon får plats med i sinmed
hand.
händer?
Hur många får du plats med?
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Lekar

Hur många barn får plats?
Rita upp några större geometriska figurer i sanden. Som kvadrater, cirklar, rektanglar och
trianglar. Gör dem i olika storlekar. Från där bara ett barn får plats att stå, till där alla
barnen får plats att ligga eller sitta.
Ställ frågan till barnen; Hur många barn får plats i figuren?
Barnen ska täcka hela ytan i figuren. Låt dem tänka och diskutera själva och komma fram
till en lösning.
Hur många föremål får plats?
Rita upp några mindre former i sanden. Som kvadrat, cirkel, rektangel och triangel.
Ställ frågan till barnen; Hur många föremål från naturen får plats i figurerna?
Låt barnen testa och undersöka själva med kottar, löv, stenar, pinnar etc.
Lika här ska hela ytan av figuren täckas.
Låt dem också testa om det får plats lika många stenar i kvadraten som i cirkeln.
Hur stor area har din hand?
Låt barnen testa hur många föremål som får plats i deras egna hand.
Får det plats lika många stenar i din hand som i kompisens hand? Eller i frökens hand?
Hur stor area har ett löv?
Låt barnen hämta olika löv från naturen. Låt dem också till exempel hämta några mindre
stenar, kottar, eller lingon.
Barnen får sedan lägga ut det föremål de valt att hämta på löven och titta på hur många de
behöver för att täcka hela lövets yta. Jämför de olika lövens area.



Dokumentation

Hur stor area har olika föremål?

Till övningen behövs det rutade papperet längst bak i bilagorna. Även färgpennor.
Man kan också välja att använda rutat A4 papper från till exempel ett kollegieblock.
Låt barnen ta några varsinna rutade papper.
Barnen får sedan hämta några olika föremål från naturen och rita konturerna av
föremålet på papperet. Låt barnen titta på hur många rutor varje föremål täcker på
papperet. Detta visar på de olika föremålens olika area.
Låt barnen också färglägga de ytor som föremålen täckte. Blir fina tavlor till förskolan.
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Bakgrund

När man mäter volym med barn är det viktigt att ge dem förståelse för att det får plats olika
mycket i olika föremål. Alltså de har olika volym.
Men också till exempel att en liter alltid är en liter, oberoende av hur det man mäter ser ut.
Man kan använda sig av olika kärl som är höga fast smala, korta men breda, eller korta och
långsmala.
För att barnet ska kunna tillägna sig kunskapen av att mäta volym behöver de erfara detta i
olika sammanhang och på ett varierande sätt. Man kan till exempel använda sig av vatten,
sanden i sandlådan, eller kottar och stenar i naturen.
Ord som kan dyka upp och som barnen kan behöva en förförståelse för är mindre-, större-,
mer än.


-

Sagan

Titta, en bäck! Doris älskar att leka med vatten. Hon gillar att simma i vatten,
plaska i vatten, hoppa i vattenpölar. Hon tycker om att vattna blommorna med
vatten, dricka vattnet själv. Och att göra geggamoja så klart!
- Tycker ni om vatten?
Hon brukar ibland hälla vatten mellan olika burkar och flaskor. Hon tittar på hur stor
volym de olika burkarna har. Vet ni vad Volym är för något?
….Doris ska visa er!
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Lekar

Hur mycket ryms i..

Ta med olika byttor och kärl ut. Och lika så en dunk med vatten om inte platsen ni är på
erbjuder vatten.
Låt barnen få prova på att hälla vatten mellan de olika kärlen.
Hur mycket vatten ryms? Hur stor volym har de olika kärlen?
Jämför och titta.
Är du på ett ställe där du också har tillgång till sand kan du göra lika här. Testa hur mycket
sand som ryms i de olika byttorna. Får det plats lika mycket sand i den ena som i den andra?
Eller varför inte prova med kottar, stenar, löv etc.
Leken har stora variationer
Hur mycket är en liter?

Ta med en tom och hel mjölkkartong som rymmer en liter. Ta också med olika byttor och
mått som rymmer en liter.
Låt barnen få testa hälla sand, vatten eller naturföremål mellan de olika måtten.
Barnen får genom den här leken se att en liter kan se ut på olika sätt. Även om byttorna eller
måtten ser olika ut med olika form och höjd så rymmer de ändå lika mycket.
En liter är alltid en liter!
Hur mycket är en deciliter?

Du behöver olika kärl som ser ut på olika sätt. Höga, korta, långa, runda etc.
Du behöver också kärl som rymmer en liter (två-tre stycken) och ett deciliter mått.
Börja med att låta barnen hälla vatten i litermåttet med deciliter måttet. Det visar på att det
går i tio deciliter på en liter. Låt också barnen hälla med decilitermåttet i de andra kärlen.
Gissa och titta!
Hittar de andra kärl som rymmer lika mycket vatten som i litermåttet?

 Dokumentation
Kom ihåg att dokumentera det barnen gör genom att ta bilder.
Eller varför inte låta barnen själva rita bilder på erfarenheterna de varit med om!
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Bakgrund

Mätning av vikt handlar till stor del av balans och ger en vidare förståelse för vikt.
Ett bra sätt att börja introducera vikt för barnen är att de får jämföra vikt på olika föremål
med händerna. Vilket föremål är tyngst? Respektive lättast?
Balansvågen är ett bra redskap till att jämföra vikter med varandra. Vilket förmål är tyngst,
eller lättast. Barnet får också förståelse för vad som är störst och minst.
Barnet får förståelse för att ju större massa något har, alltså ju större något är. Ju tyngre blir
föremålet.

Ord som kan dyka upp är bland annat; större än, mindre än, tyngre än, lättare än, störst-minst, tyngst-lättast.



Sagan

-

Titta där ligger det en planka mot en sten. Det ser nästan ut som en gungbräda.
Det ligger en sten och ett löv på plankan också.
Ska vi kolla vilken sak som väger mest?

-
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Lekar:

Skapa en balansvåg
Du behöver en galge, två hinkar och snöre.
Klipp ut två längder av snöret. Knyt fast dem i en varsin hinks handtag och sedan på en
varsin sida av galgen.

Jämföra vikt med balansvåg
Låt barnen hämta olika föremål från naturen att väga i balansvågen. Låt dem testa och
undersöka själva först. Ge dem sedan olika uppdrag:
Hämta
…en sten som är stor och en som är liten. Vilken är tyngst?
…en kort pinne, en lång pinne. Vilken är lättast?
…något som väger lika mycket som något annat föremål.
…något som är tyngre än en sten, men som inte är en sten. Hur gör man då?
…några mindre föremål som väger lika mycket som en stor sten. Hur många behöver ni?
…O.s.v.
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Bakgrund:

Man ser ofta hur barn spontant kan börja sortera olika föremål, som sina leksaker. Barnet
sorterar och ordnar efter föremålens olika egenskaper. Till exempel efter färg, form,
storlek eller i olika grupperingar utefter vad saken är. Som bilar för sig, djur för sig, klossar
för sig, etc. Barn sorterar efter sin egen erfarenhetsvärld.
Sortering handlar även om givna platser och ordning och reda. På förskolan kan man hjälpa
barnen med att skapa förståelse för matematik genom att ha ordnade platser för olika
saker i olika backar och med tydliga symboler som talar om var varje sak har sin plats.
Detta tillåter barnen att sortera, kategorisera och storleksordna.
Sortering handlar om;

…att i vardagliga situationer kunna ordna olika föremål i olika grupperingar. Till exempel efter form,
färg och typ av föremål.
…att ha ordning.
…att ha olika lösningar beroende på vem som sorterar. Barn sorterar efter tidigare erfarenheter och
efter vad som känns rätt.
…att ha förmågan att sätta olika föremål i rad eller på ett led utefter föremålens egenskaper. Till
exempel från störst till minst.
…att kunna se olika föremåls likheter och olikheter.

Tänk på att ställa frågor om barnens sorteringar. Som, hur tänkte du? Det är viktigt att
barnen får sätta ord på sina tankar.



Sagan

Vid sista punkten på kartan ligger det olika former i gräset. Undrar om man kan
lägga dem i en annan ordning?
-

Kanske så här?

-

Hur skulle ni sortera formerna?
Kan ni hitta andra saker i naturen att sortera också?
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Lekar:

Valfritt föremål från naturen:
Låt barnen hämta två varsinna föremål från naturen. Samla sakerna på en vit duk.
Håll sedan upp två av dem och diskutera tillsammans med barnen. Är de lika? Vad skiljer
dem åt? Har de samma färg? Lika stora? Samma vikt?
Låt barnen tillsammans sortera de olika förmålen.
Vilka hör ihop, vem ska bort? O.s.v.

Hitta lång / kort pinne:
Låt barnen hämta en varsin pinne som de själva anser vara stor och en annan pinne som de
anser vara liten. Låt dem sedan sätta sig i en ring.
Låt alla samtidigt visa upp den stora pinnen. Barnen får titta på varandras val. Diskutera,
har alla hittat en stor pinne?
Gör lika med den lilla pinnen. Och lägg sedan alla pinnar i en hög på en vit duk.

Ni kommer tillsammans upptäcka hur olika ordet stor eller liten kan uppfattas.
Du som pedagog håller sedan upp en valfri pinne från duken och visar den för barnen. Ge
dem i uppdrag att hitta en pinne som är större än, eller mindre än. Gör om några gånger.
Låt även barnen sortera pinnarna på duken efter en ordning som från större till minst. Titta
på hur barnen tänker. Lägger de pinnarna på en rad? På led? Börjar de med den största
eller någonstans mitt i? Tar de en i taget eller alla en varsin? Jämför de pinnarna med
varandra eller räcker det med att titta på dem? Sammarbetar de? Tar någon ledarrollen?
Kom ihåg att dokumentera.



Dokumentation:

Sortera löv:
Till den här aktiviteten behöver du ha vitt A4-papper och lim med dig.
(alt. Dubbelhäftande tejp)
Låt barnen hämta fem valfria löv var. Låt dem sedan sortera dem på ett varsitt vitt
papper. Diskutera tillsammans varför de sorterat som de gjort. Storlek, form, färg, art?
Limma sedan fast, eller använd den dubbelhäftande tejpen för att få fast löven på
papperet. Det blir fina bilder att sätta upp på förskolan.
Dokumentera även barnens enskilda tankar om hur de sorterade.
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Färg och Form:
Leta Färg med kort.
Klipp ut färgerna och klistra upp dem på hård kartong.
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Färg och Form:
Leta Form med kort.
Klipp ut formerna och klistra dem på hård kartong.
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Mäta Omkrets och Längd:
Mäta Längden på träd.
Ta hjälp av en kompis som kan ställa sig längst ut i änden av pinnen som ligger vågrätt och mät sedan hur lång
sträckan blev mellan trädets stam och kompisen.

(Bild: www.skogforsk.se)
Hur lång är du?
Till exempel kan en bild se ut så här.
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Mäta Area:
Hur stor Area har olika föremål?
Lägg ut olika föremål på rutorna och rita av. Titta på de olika föremålens olika area. Hur många rutor täcker
föremålet?

48

