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Sammanfattning:  
I denna undersökning har jag genomfört tre olika övningar i matematik i naturen med några 

förskolebarn i åldern fyra år för att ta reda på deras kunskap i räkning, jämförelseord och sor-

tering. Mitt syfte var att se hur utvecklad barnens kunskap var i de av Gelman och Gallistels 

principer som övningen innehöll. Resultatet visade att barnen hade goda kunskaper i de öv-

ningar som genomfördes. Den metod jag använde var att gå ut i skogen till en välbekant plats. 

Där fick barnen genomföra övningarna med hjälp av kottar, stenar, pinnar och löv. 

En erfarenhet jag gjorde var att jag fick se att barnens kunskaper bland annat kunde visas med 

hjälp av deras sinnen och genom lek. 
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1 Inledning 
Syftet med mitt examensarbete är att genomföra en undersökning i form av tre matematiska 

övningar  i naturen med en barngrupp på en förskola. Barnen ska vara i åldern fyra år. 

Eftersom matematiska kunskaper är viktiga anser jag att matematikinlärning ska stimuleras 

redan i förskolan. Med tanke på att många barn i förskolan föredrar att vara ute på grund av 

stora rörelseutrymmen och intresse för naturen kan matematikinlärning bedrivas som en 

lekfull metod i denna omgivning. 

Jag har en åsikt om att naturen ideligen ger glädje, fantasi samt kreativitet. I Brodin (2011) 

framhålls det att matematikinlärning i utomhusmiljö är fördelaktigt av den orsaken att det är 

mer tillåtande att röra på sig utomhus än inomhus på grund av större ytor. Hon poängterar att 

det ibland kan vara enklare att koncentrera sig utomhus istället för inomhus eftersom 

utomhusmiljö erbjuder mer spelrum.   

Enligt med Lpfö98 (reviderad 2011) ska ”förskollärare ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (s 11). Därför 

kommer jag att genomföra tre olika övningar i matematik i naturen som kan utföras  med en 

barngrupp i förskolan. I dessa övningar kommer jag att använda mig av naturmaterial som 

pinnar och kottar samt löv och stenar. Min tanke är att ta reda på om barnen har kunskap i 

antal, jämförelseord, sortering och räkning. I samband med det får barnen möjligheten att be-

kanta sig med begreppen. 

Möjligheten att observera barnens matematiska utveckling i form av räkning, sortering, 

jämförelseord och räkna enligt Gelman och Gallistels principer (Doverborg & Samuelsson, 

1999) som synliggörs genom dessa övningar medverkar till min motivation att skriva om 

detta. 

Ett annat skäl till att jag skapade dessa  tre olika matematikövningar är att pedagoger kan 

använda sig av dem för att observera barnens utveckling. Dessa övningar kan vidareutvecklas 

i exempelvis ett arbetsmaterial med lärarhandledningar. 

1.1 Bakgrund 

Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010, s 6-11) framhålls det att förskolan 

ska ”erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den ska inspirera barnen att utforska världen” (s 6). Det betonas även att ”lärandet ska ba-

seras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barn-

gruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” (s 7). 

 

Vidare påpekas att ”barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksam-

heten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus om utomhus” (s 7).  

 

Likaså framhålls det att verksamheten ska ”utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter. Flödet av barns tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i läran-

det” (s 9).  

 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 

sätt att förstå sin omvärld.  
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 Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenska-

per som mängder, antal och ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och för-

ändring. 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska be-

grepp och samband mellan begrepp” (s 10). 

 

Enligt läroplanen för förskolan ”ska förskollärare ansvara för  

att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska 

utveckling” (s 11). 

     

1.2 Litteraturgenomgång 

1.2.1 Gelman och Gallistels fem principer 

Doverborg & Samuelsson (1999) framhåller att många barn kan lösa problem och räkna 

eftersom de kan ramsräkna. De beskriver i sin bok (s 25-26) de principer som Gelman och 

Gallistel lanserade i en artikel 1978. Där betonades det att barn måste förstå fem principer för 

att ha en förståelse för uppräkning.  

”1. Principen om ett-till-ett korrespondens. Barnen måste kunna jämföra antalet föremål i två 

mängder genom att para samman föremålen två och två. Ett föremål från den ena mängden 

bildar ett par med ett föremål från den andra mängden. 

2. Principen om den stabila ordningen betyder att barnen vid uppräkning konsekvent använ-

der en och samma sekvens av räkneord. 

3. kardinalprincipen innebär att barnen förstår att det sist uppräknade räkneordet också an-

ger antalet föremål i den uppräknade mängden. 

4. Abstraktionsprincipen betyder att alla föremål som ingår i en väl avgränsad mängd kan 

räknas oavsett slag av föremål. 

5. Den irrelevanta ordningens princip betyder att man kan starta var man vill då man ska 

räkna föremålen i en mängd, samtidigt som inget föremål får räknas mer än en gång”. 

                                                                 

1.2.2 Matematik i vardagen 

Andersson & Kowalski (2010) poängterar att ”De matematiska upplevelser barnen får blir till 

erfarenheter som de kan återkoppla till, vilket underlättar inlärningsprocessen” (s 8).  De vill 

dessutom påpeka ”För att förstå hur barnen lär sig i de vardagliga aktiviteterna behöver vi 

se matematiken ur barnets perspektiv” (s 8). 

 Dahl & Rundgren (2004) påpekar att räkning är en liten detalj av matematiken. Enligt förfat-

tarna är matematik ett språk. De påtalar att matematik är att ha insikt om linjer och former 

eftersom allt kring oss är former.  

Även Molander, K. (red.) (2011) tolkar att matematik innefattar fantasi, självförtroende, kän-

nedom och problemlösning. De menar att matematiken ingår som en del av verkligheten där 

det matematiska språket med många begrepp beskriver detta. En utgörande del för att kunna 

ta del och förstå matematiken är att man vet ordens betydelse samt behärskar språket.  

Björklund (2013) skriver att barn i många fall använder sina kunskaper och färdigheter i ma-

tematik med samma metod som vuxna i deras vardag använder sig av matematik. Ofta an-

vänds matematiken i olika situationer utan reflektion att det är matematik som varit tillväga-

gångssättet. 
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1.2.3 Pedagogens roll 

Björklund (2008) påpekar att förskolan har som pedagogisk uppgift att vara stöd till barnens 

lärande och uttryckligen medverka till att barn tillgodogör sig kunskaper som finns i 

vardagen.  

Även Doverborg & Samuelsson(2000) betonar hur viktigt det är att tillsätta tid,  lyssna på de 

svar som barnen ger och hjälpa dem att vidareutveckla sina tankar. De menar att de pedagoger 

som har inställningar att utmana barnen samt hjälpa dem att vidareutveckla sina tankar, även 

reflekterar över hur de samtalar och ställer sina frågor till dem. De påtalar dessutom hur 

viktigt det är att de följer upp barnens frågor samt att de avsätter tid så att barnen får tänka och 

reflektera. 

 Även Molander, K. (red.) (2011)  påpekar att det är viktigt att vuxna har insikt om att nyttja 

orden korrekt vid början eftersom det underlättar för barnen.  

Dahl & Rundgren (2004) poängterar att matematik finns i barns vardag. De förklarar att det är 

vi vuxna som måste synliggöra matematiken för barnen genom att sätta ord omkring oss. De 

belyser att det är betydelsefullt att fånga olika tillfällen.  

Solem & Reikerås (2004) framhåller att det är nödvändigt med en variation av kunskap för att 

möta barnen i matematik. Med hjälp av det kan barnen analysera hur, var och i vilket 

sammanhang matematiken existerar. ”Kunskaper om de matematiska ämnena och de 

matematiska aktiviteterna hjälper oss att se och utmana barns matematik. Vi skaffar oss en 

kompetens som gör att vi kan möta barn med aktivt intresse, uppmuntra dem och underlätta 

deras utveckling” (s 20).  

De framhåller ”Att ha kunskap om och förstå barns språk är nödvändigt i mötet med barns 

matematik. Vi har sett att språk kan fungera som redskap för tänkande och kommunikation. 

Detta får konsekvenser för hur vi interagerar med barn. Vi kan upptäcka vad de tänker och 

hur vi kan kommunicera på ett stödjande sätt” (s 21).  

Andersson & Kowalski (2010) anser att symbolspråk lämpar sig bäst att använda när barnen 

har en förståelse i de grundläggande begreppen. Förståelsen läggs som grund vid diskussioner 

om barnens egna upplevelser.  

 

1.2.4 Inlärning i naturen 

Andersson & Kowalski (2010) poängterar att skogen är en bra plats att arbeta med matematik 

eftersom det finns material där som bland annat pinnar, kottar, barr, stenar, löv och träd.  

Olsson & Forsbäck (2006) påpekar att barn lär sig matematik genom att upptäcka och utfors-

ka matematiska begrepp utomhus. De skriver också att barn får en möjlighet till rörelse och 

att koncentrationen till deras lärande ökar. 

 

I Molander, K. (red.) (2011) betonas det att utevistelse kan ge barnen mera utrymme. Barn 

med mycket rörelsebehov får en chans till rörelse samtidigt som de barn som vill leka lugnare 

lekar med en vän eller undersöka en myra får möjligheten till det. De framhåller även att det 

är fördelaktigt att gå till samma ställe i naturen med yngre barn eftersom det ökar tryggheten 

för dem. 

 

Brodin (2011) framhåller att inlärning utomhus bidrar till att naturen och våra sinnen blir en 

hjälp. I hennes artikel vill hon framhäva att barnen lättare ska kunna lära sig genom inlär-

ningssättet ”learning by doing”. Det innebär att barnen lär sig praktiska saker genom att an-
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vända sina sinnen. I artikeln framkom det att barnen fick undersöka träd och löv. Därigenom 

fick de relatera till naturliga händelser. I artikeln påvisar författaren att det finns en koppling 

mellan lärande i naturen och med sinnesuttryck. Brodin (2011) påpekar att förskolebarn upp-

skattar lek utomhus där lek och lärande samspelar med bland annat nyfikenhet och motoriskt 

lärande. Hon skriver att det medverkar till ökad inkludering. 

  

1.2.5 Jämförelseord och sortering 

Enligt Solem & Reikerås (2004) använder vi oss av ord som förslagsvis liten och stor, lång 

och kort samt litet och mycket i granskningar av enheter som volym och längd. Dessa ord har 

inget väsentligt innehåll utan de får sin definition då vi använder dem i olika förhållanden. 

Exempel kan vara ”Morten är stor i förhållande till sin lillasyster, men liten i förhållande till 

sin pappa” (s 206).  

I Molander, K. (red.) (2011, s 8-9) presenteras olika jämförelseord. Några av dessa 

jämförelseord är: 

Storlek     stor      större     störst 

                 liten    mindre   minst 

 

  Antal        många  fler        flest 

                  få          färre      färst (minst antal) 

 

 Massa       tung        tyngre     tyngst 

(vikt)         lätt          lättare      lättast 

 

Längd       lång         längre      längst 

                 kort        kortare     kortast 

 

Andersson & Kowalski (2010) påpekar att ”Sortering är grunden till all matematik. Barnen 

har stor nytta av att kunna se vilka saker som har gemensamma egenskaper, som till exempel 

färg, form och storlek, samt att kunna jämföra föremål och observera likheter och olikheter” 

(s 39). De hävdar även att barn i förskoleåldern har bekymmer med att ta hänsyn till flera 

egenskaper samtidigt. De egenskaper som är oförändrade, som exempelvis form och färg, är 

enklare att urskilja än egenskaper som längd och storlek. 

Dock framhåller Doverborg et al (2006) att barn kan sortera efter olika egenskaper vid samma 

tillfälle. Det kan exempelvis vara storlek, hål i en knapp, form, storlek eller efter färg. 

Dahl & Rundgren (2004) framhåller att små barn föredrar att sortera utefter sina villkor. 

Genom att ifrågasätta deras tankar, hjälper vi dem att bekräfta orden i sina urvalskriterier. För 

att ge barn en utmaning kan de få en fråga ifall det finns flera möjligheter att sortera efter. 

Därigenom kan barnen reflektera om det finns flera kriterier att ha som utgångspunkt. 

Därefter kan de iaktta hur kamraterna har genomfört sin sortering och försöka sortera på 

samma sätt som de. Genom detta övar barnen sin kunskap och att utveckla sig att ge 

förklaringar. 

Doverborg et al (2006) beskriver att det finns en sortering som kan sorteras i en 

komplementmängd. Det kan vara att hitta egenskaper som är motsatsen till de som nämns. 

Det kan vara att en lärare föreslår att ett barn ska finna en knapp som inte är liten. De menar 

då att ”Det gäller att både uppfatta en egenskap hos knappen och sedan identifiera den 

komplementnära” (s 65-66). 
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I Doverborg et al (2006) betonas det att det inte alltid är kopplat till kvantifiering och antal då 

barn använder sig av räkneorden utan det är en ramsa som är ”ett två tre fyra fem”. De 

påpekar att barn först anser att räkneramsan är en sekvens av ord. De måste alltid inleda från 

ett när de ska starta sin räkning och de kan därmed inte påbörja sin räkning från exempelvis 

fem.  

Dock hävdar de att barnen så småningom får en insikt att räkneramsan används vid uppräk-

ning och då kan barnen även sammankoppla föremålen med att exempelvis peka på dem sam-

tidigt som de räknar. Samtidigt poängterar de att barnen har fått kännedom om det totala anta-

let föremål om de kan säga antalet utan att behöva räkna om dem en gång till.  

Solem & Reikerås (2004) beskriver att det är enklare för barn att se fullständigheten genom 

att dra ett föremål åt sidan i taget vid räkning. 

1.2.6  Geometri 

Andersson & Kowlaski (2010) framhåller att barns inlärning i geometri utgör en del i den 

matematiska tankeprocessen. Författarna menar även att geometri i förskolan är att kunna 

identifiera och att benämna flera geometriska former. De påtalar att det är angeläget att starta 

med de enklaste formerna, som cirkel, rektangel, kvadrat och triangel. Det finns geometriska 

figurer i vår omgivning och det är bara att finna och namnge dem. Som pedagog är det viktigt 

att ge rätt namn åt de geometriska figurerna. Det vidareutvecklar språket. 

Doverborg et al (2006) skriver att ”Vi vuxna behöver inte vara rädda för att använda ett 

korrekt språk i samspel med barnen. Vi säger triangel, cirkel och kvadrat parallellt med att vi 

använder barnens egna uttryck som trekant, rund och fyrkant. Efter många möten med orden 

och begreppen i meningsfulla och varierande situationer kommer barnen att lära sig 

innebörder och införliva dem i eget ordförråd och begreppsapparat” (s 51).  

1.2.7 Barn lär sig i lek och i samspel med andra 

Genom en studie av Björklund (2008) framhålls det att barn redan som små använder sig av 

principer och matematiska utformningar för att samtala med andra. De använder det även till 

att generera struktur och ordning vid interaktion, lekar och spel i samspel med andra. 

Björklund (2013) belyser att det är viktigt att en vuxen är deltagande eftersom det medverkar 

till att barnen utvecklar sina matematiska kunskaper i leken. 

1.3 Frågeställningar 

1. Har förskolebarnen kunskap i räkning och jämförelseord? 

2. Har förskolebarnen kunskap i sortering? 

3. Behärskar förskolebarnen att räkna enligt Gelman och Gallistels principer som ingick i 

övningarna? 

2 Metod 

2.1 Urval 

För att få svar på min undersökning valde jag att genomföra den som olika övningar i naturen. 

Dessa övningar var baserade på matematik som skulle testas i olika barngrupper på två olika 

förskolor. Det var både flickor och pojkar i åldern fyra år som var med i min undersökning. 

Mina undersökningar bedrevs på två olika förskolor i Gävleborgs län. Båda förskolorna har 

matematik som sin inriktning. Jag är bekant med några pedagoger och barn på båda försko-

lorna. 
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Jag tog personlig kontakt med förskolorna och förfrågade dem ifall jag kunde genomföra en 

undersökning till mitt examensarbete hos dem.  

Enligt Johansson och Svedner (2010) påpekar de att ”Examensarbetet måste bygga på respekt 

för de människor som deltar” (s 22). De menar att ”Deltagarna får inte föras bakom ljuset 

beträffande undersökningens syfte, de skall ha fått tillfälle att ge ett informerat samtycke till 

sin medverkan och de skall när som helst kunna avbryta sitt deltagande, utan att behöva oroa 

sig för några negativa konsekvenser” (s 22). Utifrån det berättade jag om mitt arbete, tillvä-

gagångssättet och arbetets innehåll. Personalen på förskolorna fick även innehållet i övning-

arna genom att jag visade dem övningarnas utformning skriftligt. Övningarna finns i bilaga 3 

Jag berättade även att jag ville filma barnen.  

Johansson och Svedner (2010) belyser att ”Deltagarna skall vara säkra på att deras anony-

mitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall det inte vara möjligt att identifiera vare sig 

förskola/skola, lärare eller elever/barn” (s 22). De framhåller även att ”Om deltagarna inte 

är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen får medverka” (s 23). Jag var 

noga med att invänta förskolornas godkännande till att jag skulle få genomföra min undersök-

ning hos dem. Därefter skickade jag ut ett tillstånd till barnens vårdnadshavare om en förfrå-

gan ifall deras barn skulle få delta i min undersökning. I tillståndet fanns information om un-

dersökningen och deltagarnas anonymitet.  Tillståndet finns i bilaga 1. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Eftersom jag redan hade utformat övningarna innan de utfördes med barnen visste jag redan 

innan hur jag skulle gå tillväga när övningarna skulle testas i barngruppen. Dock hade jag 

ändå med i beräkningen att jag skulle vara lyhörd och utgå ifrån barnens intresse. Det kan 

alltid dyka upp ett djur eller annat som kan medverka till att övningarnas utformning kan 

ändras. Material och beskrivning av övningarna finns i bilaga 3. 

Jag hade gjort ett observationsschema där jag kunde anteckna det jag skulle iakttaga i 

övningarna. 

Medan jag gjorde övningarna med barnen filmade en pedagog oss.  

När övningarna var klara kunde jag se och lyssna på filmen ett flertal gånger. Jag kunde även 

se och lyssna på filmen i korta sekvenser och pausa.  

2.3 Procedur 

När jag skulle genomföra mina undersökningar på förskolorna startade jag med att samla in 

vårdnadshavarnas godkännande. Endast in sex stycken av femton tillstånd från båda  

förskolorna blev godkända. Samma barn på båda förskolorna deltog i undersökningarna. 

Pedagogerna och jag kom gemensamt fram till vilka veckor jag skulle komma och genomföra 

mina övningar med barnen. När jag anlände till förskolorna promenerade jag, en pedagog och 

några barn till ett bekant naturområde. I denna miljö i naturen  fanns det god tillgång av löv, 

kottar, pinnar samt stenar. Området innehöll även stora möjligheter till utrymme för att vara i 

rörelse och lek. Innan vi anlände dit hade jag även kontrollerat att materialet i skogen var 

tillgängligt för att verkställa dessa aktiviteter med barnen.  

Övningarna som jag hade utformat utgick från olika kort med motiv av kottar, löv samt stenar 

och pinnar. Korten skulle vara ett verktyg i övningarna som idéerna skulle utgå ifrån. Mer 

utförlig beskrivning och material till övningarna finns längst bak i arbetet som bilaga 3. 

Eftersom jag fick snarlika resultat från båda förskolorna kommer jag endast i mitt arbete att 

presentera en undersökning på en förskola. 

Övningarna utfördes under tre tillfällen på båda förskolorna. Vid första tillfället utfördes två 

stycken övningar där barnens kunskap i räkning och jämförelseord undersöktes. Vid det andra 
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tillfället utfördes en övning i sortering. På den förskola som jag kommer att presentera utöka-

des sorteringsövningen även till en övning där sortering i komplementmängd undersöktes. 

Under det tredje tillfället genomfördes två undersökningar där barnens kunskaper i några av 

Gelman och Gallistels granskades. När övningarna presenteras kommer jag att benämna 

barnen med siffror. Jag hade förbrett i alla övningar innan jag utförde dem. 

2.3.1 Räkning och jämförelseord 

Fyra stycken barn deltog.  När jag, barnen och en pedagog anlände till skogen inledde jag 

övningen med att berätta att vi skulle leka med matematik. Därefter visade jag en cirkel som 

jag ritat i sanden och förklarade att det var en cirkel. Efter det sa jag barnens namn i turord-

ning och jag visade dem var de skulle placera sig i cirkeln. Därefter tog jag fram den hemliga 

påsen och barnen fick i turordning ta ett kort ur den. Motiven på korten var en sten, en kotte, 

en sten och ett löv. Barnen fick sedan springa omkring i skogen och samla lika material som 

de hade på sitt kort. När jag såg att barnen hade tillräckligt med insamlat material talade jag 

om att de fick gå till den vita duken. I samma ögonblick förklarade jag att den hette en triang-

el. Därefter talade jag om för barnen att de fick placera ut sitt material i olika högar på triang-

eln. När jag såg att barnen hade placerat ut sina föremål gick jag runt till var och en och frå-

gade hur många löv, stenar och kottar de hade i sina högar. Efter det fick barnen undersöka 

två föremål var för att ta reda på vikt, längd, större och mindre. Därefter fullbordade jag öv-

ningen med att berätta att det var matematik vi arbetade med. 

 

2.3.2.  Sortering och sortering i komplementmängd 

Tre stycken barn deltog denna dag. Jag, barnen och en pedagog promenerade till skogen. När 

vi var framme startade jag med att berätta att vi skulle leka och sortera. Jag påbörjade övning-

en med att visa och berätta att jag hade ritat en rektangel i sanden. Därefter bad jag dem att 

placera sig runt rektangeln. Efter det fick barnen i turordning ta ett varsitt kort ur hemliga på-

sen. Alla barn fick samma motiv på deras kort. Motiven på korten var en kotte, ett löv och en 

pinne. Efter det berättade jag för barnen att de fick i uppdrag att springa ut i skogen och hämta 

lika material som de hade på deras kort. Barn nummer ett hämtade mycket löv och kottar. 

Barn nummer två hämtade löv och kvistar. Barn nummer tre hämtade stenar och löv. När jag 

såg att barnen hade funnit massor med material bad jag dem att placera det på den vita duken. 

Jag benämnde den med att säga ordet triangel. Jag bad dem även att sortera materialet så att 

det skulle få ligga bredvid sina kompisar. Träffen fullbordades med att jag berättade för bar-

nen att de hade samlat material utifrån deras kort samt att de hade sorterat sitt material och lärt 

sig matematik. I samma aktivitet utökades övningen. Barn nummer två sorterade i komple-

mentmängd.  

 

2.3.3 Principen om ett-till-ett korrespondens, abstraktionsprincipen och kardinalprincipen 

Endast tre stycken barn deltog i övningen. När jag, en pedagog och barnen hade anlänt till 

skogen berättade jag för barnen att vi skulle leka matematiklekar. Jag och barnen placerade 

oss i en cirkel på en filt.  Efteråt fick barnen i turordning ta ett kort ur hemliga påsen som jag 

hade med mig. Korten hade olika motiv och alla barn fick olika. Motiven var en kotte, en sten, 

ett blad eller en kvist.  

Därefter fick barnen i turordning hämta varsitt material åt alla som deltog i övningen. Då fick 

barnen även räkna ihop föremålen för att se mängden efter att vi alla hade fått varsitt föremål. 

Visade övningen att barnen kunde räkna och vilket tillvägagångssätt använde de sig av?  

Barnen fick även räkna ihop blandade föremål i en mängd. Leken avslutades att med att jag 

talade om att vi hade lekt med matematik igen. 
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2.4 Analysmetoder 

Barnen benämndes som barn nummer ett, barn nummer två, barn nummer tre och barn num-

mer fyra eftersom jag skulle bevara sekretessen. 

Övningarna filmades av en pedagog.  

När jag sedan kom hem kunde jag i lugn och ro iaktta och lyssna på filmen ett flertal gånger. 

Jag kunde även spola fram och tillbaka för att se och lyssna på filmen i korta sekvenser.  

Efter det antecknade jag kortfattat barnens kunskaper i observationsschemat. Det var kunska-

per i räkning, jämförelseord, sortering, och några av Gelman och Gallistels principer. 

Schemat blev sedan ett hjälpmedel eftersom jag kunde återgå för att se ifall barnen behärska-

de eller inte behärskade olika momenten när detta arbete skulle skrivas ner. Observations-

schemat finns som bilaga 5.  

3 Resultat 
I den här undersökningen var syftet att ta reda på ifall barnen hade kunskaper i räkning, 

sortering, jämförelseord och räkna enligt de Gellman och Gallistels principer som övningen 

innehöll.  

3.1 Har barnen kunskap i räkning och jämförelseord? 
3.1.1 Räkning 

I turordning gick jag runt till barnen och frågade hur många löv, stenar och kottar de hade i 

sina högar. 

 Barn nummer ett pekade på sina stenar när det räknade och talade om att antalet var sex 

stycken.  

Barn nummer två hade funnit tre stycken löv. Barnet pekade på sina löv medans det räknade 

och fick ihop till antalet tre.  

Barn nummer tre hade samlat fyra kottar och pekade på dem medans det räknade. Barnet 

berättade därefter att antalet var fyra. 

Barn nummer fyra hade samlat en hel del med stenar och när barnet räknade använde barnet 

tillvägagångssättet att dra bort en sten åt sidan varje gång en sten blev räknad. Jag tog tillfället 

i akt och frågade barnet hur många stenar det hade i sin hög. Barnet tog ett föremål åt gången 

och på detta sätt blev ingen sten glömd. Alla stenarna blev räknade. När barnet hade räknat 

alla stenarna skrek barnet ”sex”. 

 Resultatet visade att alla fyra barnen kunde räkna sitt material eftersom det antal de fick 

stämde. 

3.1.2 Jämförelseord 

 Leken fortgick med att barnen fick välja två föremål. Därefter ställde jag matematiska frågor 

till dem.  

Barn nummer ett valde två stenar och jag ställde frågan vilken av stenarna som var tyngst. Jag 

sa åt barnet att känna på föremålen med båda sina händer och barnet talade om att den ena 

stenen var tyngre än den andra stenen. Resultatet var korrekt. 
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 Barn nummer två valde en kotte och en sten. Jag frågade barnet ifall kotten eller stenen var 

längst. Vi hjälptes åt att undersöka kotten och stenen. Slutligen berättade barnet att kotten var 

längst. Det var rätt.  

 

 

Barn nummer tre valde ett löv och en sten. Barnet fick frågan ifall lövet eller stenen var störst. 

Barnet såg och kände på stenen och lövet. Därefter talade barnet om att lövet var störst. Jag 

såg att barnet svarade rätt. 
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Barn nummer fyra talade om för mig att det hade valt en kotte och ett löv. Barnet berättade att 

det hade känt på lövet och kotten först. Därefter var barnets åsikt att lövet var lättast. 

 

 

Därefter avslutades övningen med att jag berättade för barnen att vi hade lekt med matematik 

i naturen genom att räknat och jämfört blad, stenar, kottar och löv. 

Resultatschema finns som bilaga 4.  

 

3.2  Har barnen kunskap i sortering?  

3.2.1 Sortering: 

När barnen sorterat sitt material frågade jag hur de gått tillväga. 

Barn nummer tre berättade att det ville sortera det insamlade materialet. Stenarna placerades i 

en hög på rektangeln och löven i en annan hög. Barnet talade även om för mig att det hade 

hittat nattstenar och en lysande sten. Den lysande stenen var vit och nattstenarna var svarta 

och bruna stenar.  

Barn nummer två berättade att det hade sorterat stora löv som hade prickar på sig. Barnet an-

vände inte kvistarna i sorteringen. Barnet sorterade ut stora löv med prickar på rektangeln. De 

små löven och löven utan prickar blev placerade för sig. 
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Barn nummer ett berättade att det hade  plockat ur alla stora löv och lagt dem i en hög. Kot-

tarna användes inte i sorteringen. De mindre löven blev placerade för sig i en annan hög intill. 

 

  

 

Resultatet visade att barn nummer ett sorterade stora löv, barn nummer två sorterade stora löv 

som hade prickar på sig och barn nummer tre hade sorterat stenar och löv. Dock sorterade 

barnen inte helt från kortens material. 

3.2.2 Sortering i komplementmängd 

Efter ett tag tappade barn nummer två fokus och samlade några stenar och placerade dem 

framför sig på vita duken. Barnet ville därmed att jag skulle räkna dem. Genom att vara 

lyhörd efter barnets intresse räknade jag stenarna och fick ihop till antalet tjugonio. Fast jag 

var medveten om att barnen kanske inte kunde räkna till tjugonio så räknade jag ändå 

räkneramsan med dem eftersom jag vet att räkneramsan är ett sätt att lära sig räkna. Stenarna 

var bruna, svarta och gråa och en vit. Jag frågade barnet ifall det kunde plocka ut de stenar 

som inte var svarta, gråa och bruna. Barnet tittade på stenarna en stund och plockade det ut en 

vit sten.  

 

Träffen slutfördes med att jag talade om för barnen att de har fått samlat material utefter deras 

kort, sorterat sitt material, fått matematikkunskaper och lekt med matematik.  

 

Resultatschema finns i bilaga 4. 
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3.3 Behärskar barnen att räkna enligt Gelman och Gallistels principer som 

ingick i övningen? 

Nedan redovisas ett barn åt gången för att se deras kunskaper och vilket tillvägagångssätt de 

använde sig av när de skulle hämta och räkna ett varsitt föremål till oss alla.  

3.3.1 principen om ett-till-ett korrespondens och kardinalprincipen 

Barn ett   

Jag bad barn nummer ett komma och ta ett kort hos mig ur den hemliga påsen. Kortet visade 

en kotte och barnet fick hämta en varsin kotte till oss alla inklusive till sig själv. Barnet sprang 

först och hämtade en kotte och placerade den hos barn nummer två. Efter det hämtade barnet 

en kotte till och placerade den hos barn nummer tre. Övningen fortsatte och barnet hämtade 

ytterligare en kotte och placerade den hos mig. Därefter sprang barnet och hämtade en kotte 

och placerade den hos sig själv. Efter det frågade jag barnet hur många kottar det hade samlat. 

Barnet pekade på kottarna medans det räknade dem och sa därefter att antalet blev fyra 

stycken kottar. Jag frågade barnet ytterligare en gång hur många kottar det blev och barnet 

svarade fyra. Resultatet visade att barnet använder sig av principen om ett-till ett 

korrespondens när det hämtade en varsin kotte till oss alla. Barnet hade även kännedom om 

kardinalprincipen eftersom barnet visste att siffran fyra var antalet på kottarna. Barnet behöv-

de inte räkna om antalen på föremålen. Barnet var medvetet att antalet blev fyra efter att bar-

net hade pekat och räknat dem. 

Barn två 

Därefter fick barn nummer två att ta upp ett kort ur den hemliga påsen. På kortet var det ett 

motiv av ett löv. Jag uppmanade barnet att springa ut i skogen och hämta ett löv till oss alla 

inklusive till sig själv. Barnet sprang och samlade löv. Metoden som barnet använde sig av 

var att det sprang runt och hämtade ett löv och placerade det hos ett barn nummer ett. Sedan 

sprang barnet och hämtade ytterligare ett löv och gav det till barn nummer tre. Därefter sprang 

barnet och hämtade ett löv och gav till mig. Avslutningsvis hämtade barnet ett löv och gav till 

sig själv. För att avsluta övningen frågade jag barnet hur många löv som det hade samlat. 

Barnet pekade på löven samtidigt som barnet räknade dem och berättade att det var fyra 

stycken löv som hade hämtats. För att utmana barnet frågade jag ur många antal det blev igen 

och barnet svarade utan att behöva räkna om löven att det var fyra löv. Resultatet visade att 

barnet använde sig av principen om ett-till-ett korrspondens när det hämtade löv till oss alla. 

Barnet använde sig av kardinalprincipen när det räknade antalen på löven.  

Barn tre 

Barn nummer tre fick ta ett kort ur den hemliga påsen. Kortet visade en sten och jag bad 

barnet att hämta en varsin sten till oss alla. Barnet sprang ut i skogen och samlade en hel hög 

med stenar. Efter det gick barnet runt i cirkeln och gav oss alla en varsin sten. De överblivna 

stenarna kastade barnet iväg. Samtidigt som jag såg att barnet gick runt i cirkeln och skulle ge 

oss en sten bad jag barnet räkna stenarna.  Då sa barnet ett när barnet gav barn nummer ett en 

sten, två när barn nummer två fick en sten, tre när jag fick en sten och fyra när  barnet gav en 

sten åt sig själv. I denna övning visade resultatet att barnet kunde para ihop en sten med en 

person. Barnet kunde även räkna enligt kardinalprincipen eftersom det visste antalets mängd 

på stenarna eftersom barnet sa fyra ytterligare en gång utan att behöva räkna om föremålen 

från början. 
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3.3.2 Abstraktionsprincipen 

Alla barn var deltagande. 

Jag hade ytterligare en övning att utföra eftersom jag ville se ifall barnen förstod att löv, 

stenar och kottar kunde räknas och ingå i samma mängd fastän de hade räknats separat innan. 

Jag bad att alla barn skulle lägga sina föremål innanför cirkeln som de satt i. Jag bad dem läg-

ga föremålen så att kottarna placerades i en hög, stenarna i en hög och alla löv i en hög. Där-

efter tog jag en hög med både löv, stenar, kottar och placerade de tillsammans intill högarna 

som var sorterade. Genast ville barn nummer två räkna föremålen i högen med kottar, stenar 

och löv. Barnet berättade att det var sju föremål i högen.  Barn nummer tre räknade föremålen 

på lika sätt och fick ihop till siffran sju. Resultatet visade att barnen behärskade  att räkna en-

ligt abstraktionsprincipen. Barnen förstod att alla föremål skulle räknas ihop till en mängd. 

Lekarna avslutades med att poängterade att vi hade lekt matematiklekar.  

Resultatschema finns i bilaga 4. 

4 Diskussion 
Även fast övningarna genomfördes en gång med barnen och det var få barn som deltog visade 

ändå resultatet att alla barn hade god kunskap i räkning, jämförelseord och sortering. Barnen 

kunde även räkna enligt de Gelman och Gallistels principer som fanns i övningarna. Med tan-

ke på att varje barn är unikt och alla har olika behov och förutsättningar är jag glad att barnens 

goda resultat visades. Jag anser att naturen, korten och naturmaterialen hade en positiv inver-

kan i inlärningen. De gav inspiration och förutsättningar till barnen att använda sig av mate-

matik i en annan miljö. Nyfikenheten uppkom och det bidrog till att barnen ville spinna vidare 

på idéerna. Det jag observerade var att barnens matematikkunskaper framkom med hjälp av 

deras sinnen, sin motorik och med en lekfull metod. Jag anser att det är viktigt att alla barn får 

en möjlighet till inspirerande och lockande miljöer som kan stimulera deras utveckling. Även 

att vi pedagoger ger barnen verktyg till sitt lärande.  

I övningarna märktes det att barnen var positivt inställda att gå till skogen. De var även med-

vetna om vilken väg vi skulle gå. I samband med det antar jag att barnen har en vana att be-

finna sig i naturen. 

 Jag är överens med Molander, K. (red.) (2011) att det är gynnsamt att befinna sig på samma 

plats i skogen eftersom det ger en trygghetskänsla för barnen. 

4.1 Räkning 

I resultatet kunde jag tydligt se att barnen behärskade att räkna föremålen eftersom alla barn 

fick rätt antal. Exemplet visade att tre barn pekade på varje objekt medans de räknade och ett 

barn drog bort ett föremål åt sidan samtidigt som det räknade. När Solem & Reikerås (2004) 

beskriver att barn lättare kan se totaliteten då de räknar genom att dra iväg ett föremål åt sidan 

varje gång de räknade kunde jag tydligt se att det ena barnet använde sig av denna använd-

ningsmetod. Då två barn använde sig av samma metod  som det första barnet genom att peka 

på föremålen medans de räknade anser jag att det i många fall kan bero på att barn lär sig av 

varandra. Läroplanen för förskolan, lpfö 98 (reviderad 2010) redogör att inlärningen ska byg-

gas med samspel mellan vuxna och barn samt att barnen ska lära sig genom varandra. Jag är 

av samma åsikt eftersom jag anser att det mesta av lärandet frambringas då.  

I den här övningen uppmärksammade jag att barnen var positiva. När alla hade fått ett varsitt 

kort ville de genast samla naturmaterial. Jag är glad att övningen genomfördes i en skog efter-

som det fanns mycket inspirerande material att tillgå där. Jag betraktar att det bidrog till det 

goda resultatet.  
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4.2 Jämförelseord. 
Vad som tydligt visades då barnen skulle välja föremål, känna på dem och se vilka av dessa 

två föremål som var tyngst respektive längst och störst respektive lättast visade sig det att alla 

barn svarade rätt på de matematiska frågorna. Jag antar att det goda resultatet kunde bero på 

att barnen fick iaktta och känna på föremålen när det var deras tur att svara. Å andra sidan 

anser jag att det rätta resultatet kunde bero på att barnen redan innan hade god kännedom om 

föremålen. Jag anser ändå utifrån Jane (2011) att det är betydelsefullt som pedagog att låta 

barnen befinna sig i utomhusmiljö där de får använda sig av arbetssättet ”learning by doing” 

där de får göra saker praktiskt, använda sina sinnen och sin motorik när de ska lära sig mate-

matik istället för att enbart lära sig matematik inomhus.  

 

4.3 Sortering 
I mitt resultat uppmärksammade jag att alla barn kunde sortera. Jag upptäckte att barnen kun-

de sortera samtidigt som jag observerade att barnen sorterade efter fler kriterier än efter moti-

ven på korten. Enligt Andersson & Kowalski (2010) är det svårt för barn i förskoleåldern att 

sortera med flera egenskaper samtidigt. Men i resultatet kunde jag observera att barnen bland 

annat sorterade efter stora löv och även efter stora löv som hade prickar. Doverborg et al 

(2006) poängterar att barn kan sortera efter flera urval samtidigt. I sitt exempel förklarar de att 

det kan vara antal hål i en knapp, form, storlek eller utefter färg. I samband med det har jag 

fått en insikt att det krävs en flexibilitet i ett arbete med barn. Jag anser att pedagoger bör vara 

anpassningsbara och låta barnens egna intresse styra eftersom det ofta ger goda och flera re-

sultat. Jag anser att naturmaterialen bidrog till att idéerna från korten vidareutvecklades. Jag är 

överens med Andersson & Kowalski (2010) eftersom även jag har en åsikt om att skogen är 

en utvecklande plats för matematikinlärning på grund av sitt utbud av stenar, pinnar, löv och 

kottar. Jag anser att det var en bra att barnen genomförde sorteringen i en skog eftersom na-

turmaterial med olika storlekar, färger och mönster fanns till förfogande .  

 

4.4 Sortering i komplementmängd 
Resultatet visade även att ett barn kunde sortera i komplementmängd eftersom barnet plocka-

de ut en vit sten. Då barnet på eget initiativ hade hittat svarta, gråa, bruna och en vit sten 

medverkade det till att jag kunde fråga barnet ifall det kunde plocka ut någon sten som inte 

var svart, grå eller brun. I samband med det anser jag att barnen kan lära sig mycket bara in-

tresset finns. Min tolkning av detta är att barnen kan vidareutveckla många idéer när de fått 

verktyg och vägledning. När Läroplanen för förskolan (lpfö 98, reviderad 2010) betonar att 

barns intressen, behov, åsikter och erfarenhet ska utgöra en del i verksamheten är jag glad att 

jag ändå utgick från barnens intresse i övningen eftersom det gav ett vidareutvecklande resul-

tat. 

 

4.5 Principen om ett-till-ett korrespondens 
Jag såg tydligt att barnen kunde para samman sina föremål två och två eftersom alla kunde 

hämta ett föremål åt gången från skogen och samtidigt para ihop det med en person i cirkeln. 

Därmed såg jag att barnen kunde sammanföra föremålen och personen så de blev ett par. 

Dock uppmärksammade jag att två av barnen använde sig av lika tillvägagångssätt. Det var att 

springa och hämta ett föremål åt gången och ge till en person i taget innan barnet hämtade ett 

nytt föremål. Jag antar att det i många fall kan bero på en trygghet. Å ena sidan lär sig barnen 

av varandra. 

Å andra sidan genomförde barn nummer tre metoden att först samla en stor hög med stenar. 

Därefter gick barnet till cirkeln och gav en sten till alla som hade en placering där. Dock ob-
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serverade jag att barnen ibland behöver tid att fundera och tänka. För det mesta anser jag att 

pedagoger genomför aktiviteter med barnen för raskt utan att reflektera hur mycket barn 

egentligen har uppfattat av aktiviteterna. När Doverborg & Samuelsson (2000) menar att det 

är nödvändigt att vi ger barn tid att reflektera är jag av samma åsikt. Därför var jag noga med 

att inte för tidigt tala om för barnen hur de skulle gå tillväga. Jag ville definitivt inte påverka 

barnen med mina tankar om hur de skulle frambringa ett fint resultat.  Jag ville att barnen 

skulle använda sina egna tankar för att stimulera sin vidareutveckling. Något som jag tydligt 

uppmärksammade i övningen var att alla barn var ivriga att få plocka upp ett kort ur hemliga 

påsen och sedan springa ut i skogen och samla lika material. Jag anser att övningen var en bra 

användningsmetod för matematik eftersom jag märkte att barnen hade svårt att sitta stilla för 

länge. Övningen gav även möjligheten till lek, en träning av grovmotoriken och att barnen 

fick känna på materialen. Därmed fick barnen konkreta upplevelser istället för att tillgodogöra 

sig dessa kunskaper enbart från en bok. 

 

 

4.6 Kardinalprincipen 
Då barnen räknade föremålen som de samlat efter att de i turordning hade gett alla ett varsitt 

föremål såg jag att de behärskade att räkna enligt kardinalprincipen. För att vara säker ifråga-

satte jag ytterligare en gång hur många antal de fick ihop efter att de hade räknat mängden. 

Resultatet blev åter igen att barnen sa den rätta siffran på antalets mängd. Doverborg & Sa-

muelsson (1999) förklarar kardinalprincipen genom att belysa att barnen har en vetenskap om 

att det sista ordet som är uppräknat fastställer uppräknade mängdens föremål i en mängd. Å 

ena sidan belyser Doverborg et al (2006) att barn som räknar med räkneord mestadels använ-

der sig av en räkneramsa som de anser är en ramsa med ord. Fast å andra sidan såg jag ut-

tryckligen att barnen hade kunskap i räkning eftersom de visste vilket antal mängden påvisade 

när jag ifrågasatte ytterligare en gång vad antalet blev. Barnen behövde heller inte räkna om 

objekten igen. Samtidigt såg jag att två av barnen pekade på föremålen medans de räknade 

innan de fick ihop rätt mängd. Eftersom barnen pekade på objekten samtidigt som de räknade 

dem anser jag ändå att de uppfattade att de räknade föremål. Jag tror inte att barnen skulle ha 

pekat på föremålen samtidigt som de räknade dem ifall de hade räknat de som en ramsa. Jag 

anser att det var viktigt att jag stannade upp och ifrågasatte barnen ytterligare en gång vad 

antalet blev. Därigenom fick barnen möjligheten att reflektera över resultatet samtidigt som 

jag även fick insikt om att barnen uppmärksammade antalets mängd. Jag tror att det tyvärr är 

väldigt vanligt att pedagoger genomför övningar med barn utan att stanna upp och låta barnen 

reflektera över vad de lärt sig och vilket resultat de fått. 

 

4.7 Abstraktionsprincipen 
I den här övningen uppmärksammade jag att barnen kunde räkna ihop alla objekt så de blev 

en mängd fast de var olika. När jag blandade ihop löv, stenar och kottar och placerade dem i 

en gemensam hög bredvid de högar där barnen hade sorterat sina föremål innan var det två 

barn som klarade av att räkna ihop objekten. De förstod att föremålen skulle räknas ihop och 

ingå i samma mängd fast objekten var olika. Doverborg & Samuelsson (1999) påpekar att alla 

objekt som är inräknade i en mängd kan räknas oberoende av objektets slag. Jag är av samma 

åsikt som Solem & Reikerås (2004) då de belyser att det är bra med olika matematikkunska-

per hos pedagoger och vuxna eftersom det bidrar till fler inlärningsmöjligheter för barnen. Det 

medverkar till att barnen utmanas och utvecklas i matematikinlärningen i olika sammanhang. 

Därför är jag glad att jag kunde fånga tillfället och observera om barnen behärskade att räkna 

enligt abstraktionsprincipen. Jag anser vuxna och pedagoger i väldigt hög grad bör synliggöra 

matematiken för barnen.  
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I övningarna berättade jag slutligen för barnen att de hade lekt med matematik. Björklund 

(2013) skriver att barn använder sina kunskaper i matematik utan reflektion att det är just 

matematik de använder sig av i samspel och i lek. Därför var min avsikt att påvisa för barnen 

att matematik inte enbart är ett ämne i skolan utan att matematik är roligt. Jag ville framförallt 

visa att matematik används på ett inspirerande sätt genom lek och samspel med andra barn.  

I mitt kommande yrke som pedagog vill jag så mycket som möjligt att ta med mig barnen till 

naturen. Där kommer barnen att få använda naturmaterial i sitt lärande. Med hjälp av grovmo-

toriken och med sina sinnen är min förhoppning att alla barn, oavsett behov och förutsättning, 

får en delaktighet och ett stimulerat lärande. 

4.8  Tillförlitlighet 

Jag betraktar att det har varit en hel del svårigheter med undersökningens tillförlitlighet. Det 

var för få barn som deltog i undersökningen och det var samma barn som var delaktiga. Fast-

än jag genomförde undersökningen på två förskolor så var det lika på båda förskolorna. Det 

var för få barn, samma barn och att resultaten blev lika. Av den anledningen valde jag att 

skriva om enbart en förskola. Även fast jag i god tid lämnade in en fullmakt till barnens vård-

nadshavare om en tillåtelse om barnen kunde delta i min undersökning blev ändå barnens del-

tagande lågt. Sjukfrånvaro tillkom också. 

Jag antar att det medverkade till att resultatet i övningarna blev lika, inte så vidareutvecklande 

och att barnen gjorde relativt lika varandra.  

Ett annat problem är att jag upplevde att barnen var tystlåtna. Barnen var bekanta med mig, 

men de var inte bekväma med mig som ledare. Antagligen bidrog detta till att barnen var tyst-

låtna, som i sin tur medverkade till att vidareutvecklingen i momenten avstannade.  

Dock var övningarna redan skapade och jag genomförde övningarna med barnen i hög hastig-

het för att hinna genomföra dem innan det var dags att återgå till förskolan. Kanske kunde det 

vara en anledning till att barnen inte hade fler utvecklande idéer? Jag var ändå noga att försö-

ka lyssna och reflektera över barnens tankar och idéer, men i det stora hela genomfördes nog 

övningarna ändå för snabbt eftersom jag inte frågade dem hur de ville vidareutveckla övning-

arna.  

Men trots allt så anser jag ändå att jag har fått fram resultat i undersökningen att barnen bland 

annat kunde räkna, sortera, jämföra och räkna enligt de Gellman och Gallistels principer som 

övningarna innehöll. Mina frågor blev besvarade och jag anser att barnen var intresserade och 

inspirerade. 

Dock är min fundering ifall övningarna var för enkla. Med tanke på att jag fick lika resultat på 

båda förskolorna med att barnen behärskade det mesta som jag ville ta reda på antar jag att jag 

kanske skulle haft större svårighetsgrad i övningarna. 

Fast å andra sidan är barn olika och det är inte heller säkert att alla barn skulle ha behärskat 

det mesta ifall jag hade genomfört undersökningen på flera barn.  

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010) framhålls det att förskollärare ska ha 

ansvar att arbetet i barngruppen medverkar till att barnen utmanas och stimuleras i sin mate-

matikinlärning. I samband med det har jag genom detta arbete fått en insikt om att pedagoger 

är enormt viktiga för barnens matematikinlärning och vidareutveckling eftersom jag vet att 

matematik finns i vår närvaro. Det är vi som måste ge dem verktygen och utmana dem.  

Jag anser att några verktyg kan vara övningar i matematik i utomhusmiljö där barnen får un-

dersöka, reflektera och få matematiken synliggjord i samspel med andra barn och vuxna.   

 

4.9  Fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att utfört en bredare undersökning. Men eftersom jag valde att skriva 

ett examensarbete på 15 hp istället för 30 hp var jag tvungen att begränsa mig. 
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Eftersom resultatet visade att barnen hade god kännedom om de matematiska kunskaper som 

jag ville ta reda på i min undersökning hade det varit betydelsefullt att kunna vidareutveckla 

övningarna för att utmana barnen i matematikinlärningen. 

I ett arbete mot 30 hp skulle det varit intressant att besökt fler förskolor, gjort undersökningen 

på flera barn och även i flera åldersgrupper för att undersöka barnens utveckling och hur de 

kunde lära av varandra.  

Det hade även varit intressant att genomföra övningarna med samma barn flera gånger med 

mer tid och efter barnens intressen. Då hade jag kunnat se deras vidareutveckling.  

Eftersom det enbart var tre övningar som ändå gav en inblick om barnens matematikkunska-

per anser jag att dessa övningar kunde vara en bas i ett arbetsmaterial som i sin tur kanske 

kunde ge utökad forskning i ämnet. Då kunde fler övningar utformas och det kunde vara en 

användning för pedagoger i sitt matematikarbete i förskolan. 

Nu valde jag att inte att genomföra intervjuer med pedagoger och barn och inte heller några 

enkäter. Men i ett större arbetsmaterial kunde det utformas fler övningar. Jag anser att inter-

vjuer och enkäter vore bra eftersom de kan ge en inblick som kan stärka och förtydliga mate-

rialet. 

I övning två där barnen skulle sortera anser jag att övningen kunde ha utökats genom att räkna 

antalet prickarna på löven, benämna lövens färger och att barnen kunde fått skapa figurer med 

materialen och därefter berätta om det.  

I övning tre där barnen skulle bilda par hade det även varit intressant att utformat övningen så 

att alla barn kunde fått plockat upp ett kort ur den hemliga påsen samtidigt och därefter samlat 

material och placerat ut till alla inklusive sig själva. Då kunde alla barn genomföra sin övning 

samtidigt och de kunde inte på samma sätt se och lära av varandra. Skulle resultatet bli annor-

lunda då?  

Jag anser även att materialet kunde bidragit med mer möjligheter att studera barnens geome-

trikunskaper. I dessa övningar blev geometrin mer som en information genom att jag bekräf-

tade formerna i olika situationer.  

Trots att mitt material är ganska litet anser jag ändå att det ger en bra grund där övningarna 

kan vidareutvecklas med många exempel som kan inspirera barnen i sin matematiska utveck-

ling.  
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Bilaga 1 
 

 

Brev till vårdnadshavare! 
Maria heter jag och jag studerar till förskollärare vid Högskolan Gävle. Kursen jag läser heter 

Naturvetenskap, matematik, idrott och hälsa: Examensarbete med ämnesdidaktik och jag ska 

nu skriva mitt examensarbete. 

 Mitt examensarbete ska handla om matematik i naturen i förskolan. Till arbetet har jag ut-

format tre matematiska övningar . För att kunna skriva denna uppsats behöver jag genomföra 

dessa övningar med barn i naturen där barnen bland annat får räkna och sortera. I samband 

med dessa övningar kommer barnet att filmas. Jag kommer endast att använda filmen som 

hjälp då jag ska skriva mitt examensarbete. Varken förskolans namn, film och bilder på bar-

nen kommer att finnas med i examensarbetet. Filmen kommer efter kursslut att raderas. 

Aktiviteterna kommer att pågå under veckorna 38, 39 och 40. 

Jag kommer endast att genomföra denna övning med de barn som fått tillstånd av vårdnad-

shavare att filmas och delta i aktiviteten . 

I samband med det är ni välkomna att kontakta mig vid eventuella frågor senast 16/9-2013. 

Min Email: x 

Med vänliga hälsningar Maria Björkman. 

 

 

               JA, jag ger tillstånd för mitt barn att filmas och delta i aktiviteten. 

 

               NEJ, jag ger inte mitt tillstånd för mitt barn att filmas och delta i aktiviteten . 

 

 

Barnets namn 

 

Vårdnadshavares namnteckning Datum 

 

Denna blankett kan lämnas till x på förskolan 
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Bilaga 2 

 
Praktiska tips att använda sig av inför matematik i naturen med 

en barngrupp i förskolan: 
 

Vit duk 

Är praktiskt att använda sig av som underlag vid exempelvis utställningar för föremål som 

barnen hittar i naturen med syfte att barnens fynd blir mer betydelsefulla och tydliga. En vit 

duk är brukbart vid övningar med sortering eller vid arbete med olika mängder av material. 

En vit duk kan vara en vaxduk eller ett gammalt lakan. Lämplig storlek på den vita duken är 

en gånger en och en halv meter. 

 

Hemlig påse 

För barn är en hemlig påse underhållande eftersom övningarna blir mer spännande ifall de 

finns i en hemlig påse som de får ta ett material ur. En hemlig påse kan vara nylonpåsar från 

en sportaffär eller egensydda påsar från resttyger. 

 

Sittunderlag 

Kan vara bra att använda sig av. Det ger lugn och ro vid samtal vid observationer av fynd eller 

vid samtal. 

  

                                                   Molander, K. (red.) (2011)   
  

 

 

Skogen/naturen 

Naturen ska gärna vara bekant för pedagogerna så att de vet vilket material som finns att tillgå 

där. Annars kan en pedagog gå vid ett tidigare tillfälle och se vilket material som finns där. 

Finns det en begränsad tillgång på stenar, kottar, löv och kvistar så kan en pedagog förbereda 

genom att placera ut lite av detta material innan övningarna med barnen ska äga rum. Vid 

svårighet att förbereda innan på grund av avstånd kan övningarna anpassas efter naturens till-

gång av material. 

 

 

Kort till aktiviteterna 

Korten till övningen ska vara inplastade. Underlag till kopiering av dessa kort finns i detta 

arbete. 

 

Dokumentation 

I syfte med att möjligtvis genomföra dessa övningar flera gånger är papper och penna bra ef-

tersom det möjliggör att pedagogerna kan dokumentera barnens utveckling. 
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Bilaga 3. Matematikövningarna. 
 

Har barnen kunskap i räkning och jämförelseord? 
Antalet barn: 4-6 stycken. 

Pedagog/ pedagoger. 

Förbered innan genom att se att naturmaterial som kottar, löv och stenar finns tillgängligt i 

skogen för att användas. Ta annars med material som kan läggas ut i naturen eller om möjlig-

heten finns, placera ut det innan övningarna Placera ut en vit duk intill övningarna. 

Till övningen behövs:  

 Vit duk som ska placeras på en plats intill övningarna. Den vita duken kan benämnas 

som vit duk, triangel eller vita triangeln. 

 Hemlig påse med sex stycken kort. Det vill säga två stycken kort med kottar, 2 stycken 

kort med löv och två stycken kort med stenar. Korten till övningen finns efter bilagorna. 

Dessa kort kan kopieras till flera så att det blir sex till antalet och därefter lamineras eller 

plastas in med syfte av att korten blir mer tåliga vid användningen. Även fast barnen 

möjligtvis kan vara färre antal än sex så kan hemliga påsen fortfarande innehålla sex 

kort.  

 Övningen startar med att barnen och pedagogerna har samlats på en plats i skogen där 

övningen ska utföras. 

 En pedagog hjälper barnen genom att visa dem att de ska placera sig i en ring och 

benämna att det är en cirkel för att befästa geometriska motivets namn. Finns det ett 

grusparti i skogen där övningen ska utföras kan en pedagog rita en cirkel med en pinne 

och be barnen placera sig kring cirkeln. Hjälp dem om det behövs. 

 Därefter går en pedagog till barnen och barnen får i turordning ta ett kort ur den hemliga 

påsen. Barnen får samtidigt berätta vilket motiv de har på kortet. 

 När alla barn har fått tagit ett kort ur den hemliga påsen och berättat vad kortet förestäl-

ler får barnen springa runt i skogen och samla sådant material som de har på kortet. 

 När alla barn hittat och samlat varsitt material får de i uppdrag att placera ut det i varsina 

högar på den vita filten. 

 En eller två, beroende på hur många pedagoger som är närvarande i skogen denna dag, 

går därefter och frågar vartdera barnet lite frågor om hur många antal barnet har samlat 

av sitt material med syfte att se hur barnet räknar.  

 Därefter jämförs olika föremål på filten. Olika matematiska jämförelseord ställs på fö-

remålen. Varje enskilt barn får välja 2 föremål och i turordning ställer en pedagog ma-

tematiska frågor om barnens föremål. En pedagog ger matematiska jämförelseord utefter 

vilka föremål barnen valt. 

 I samband med dessa frågor får varje enskilt barn känna och undersöka de föremål som 

de valt ut för att lösa frågorna. 
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Har barnen kunskap i sortering? 
Antalet barn 4 st 

Pedagog/pedagoger. 

 Förbered innan med att se över ifall naturmaterial som pinnar, löv och stenar finns tillgäng-

ligt i naturen för att användas. Ta annars med material som kan placeras ut i naturen eller om 

möjligheten finns, lägg ut det före övningarna. Placera ut en vit duk vid sidan av övningarna. 

 

Till övningen behövs: 

 Vit duk som placeras intill övningarna. Denna duk ska benämnas som triangel eller 

den vita triangeln. 

Hemlig påse med fyra stycken likadana kort. På korten ska det vara ett löv, en kotte och en 

pinne. Korten till övningen finns efter bilagorna. Dessa kort kan lamineras eller plastas in med 

syfte att korten ska vara mer tåliga. Korten i hemliga påsen kan alltid innehålla fyra kort även 

fast deltagarna är färre. 

 Övningen startar med att pedagog/pedagoger och barnen samlas på en plats i en skog 

där övningen ska äga rum. 

 En pedagog kan tala om att barnen kan placera sig i en rektangel och benämna rek-

tangel för att befästa geometriska figurens namn. Finns det ett grusparti i skogen där 

övningarna ska äga rum kan en pedagog rita en rektangel med en pinne i sanden och 

be barnen placera sig runt rektangeln. Hjälp dem om de behöver hjälp. 

 Efter det kan en pedagog ta fram den hemliga påsen och barnen får i turordning välja 

ett kort när pedagogen går runt till barnen. Be barnen berätta vilka motiv det finns på 

kortet. 

 När alla barn har fått tagit varsitt kort ur hemliga påsen och berättat vilka motiv de ser 

på kortet får de i uppdrag att springa runt i skogen och plocka lite material som kortet 

visar. 

 När barnen har samlat tillräckligt med material får de i uppgift att placera det på den 

vita triangeln som även kan benämnas triangel med syfte att befästa geometriska figu-

ren. 

 Övningen fortgår genom att barnen får lägga sitt material på den vita triangeln och 

sortera dem så att föremålen får ligga bredvid sina kompisar eller bredvid andra vän-

ner. 

 Därefter får barnen i turordning berätta utifrån vilka kriterier de sorterat sina föremål. 

 Därefter fortgår övningen efter barnens intresse. Leker de med föremålen eller räknar 

de eller sorterar de? Utformas övningen så att barnen kan få frågor om räkning, sortera 

i komplementmängd eller bara leka med materialen. 

 Övningen ska avslutas med att tala om för barnen att de har lekt och arbetat med ma-

tematik genom att räkna och sorterat. 
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Behärskar barnen att räkna enligt Gelman och Gallistels 

principer som ingick i övningen? 
Antal barn 4-6 stycken 

1 pedagog 

Förbered innan genom att se över att allt naturmaterial som löv, stenar och kottar finns till-

gängligt i naturen där övningen ska äga rum. 

Ta annars med nödvändigt material som kan placeras ut i naturen. Ifall möjlighet finns kan 

materialet placeras ut innan övningen 

 

Till övningen behövs: 

 En filt som vi kan sitta på 

 Hemlig påse med sex stycken kort som ska vara med 2 kort med kottar, 2 kort med ste-

nar och 2 kort med löv. Korten finns efter övningarnas beskrivning. Dessa kort kan plas-

tas in eller lamineras med syfte att korten ska bli mer hållbara. 

 Övningen startar att med att barnen och pedagoger placerar sig i en cirkel på en filt i na-

turen. Benämn ordet cirkel med syfte att befästa den geometriska figurens namn. 

 Därefter tar en pedagog upp den hemliga påsen och förkarar för barnen att alla barn, var 

och en för sig, ska få komma i turordning och ta upp ett kort ur den hemliga påsen.  

 Sedan kan en pedagog säga namn på barnet när det är dens tur att komma och ta ett kort 

ur hemliga påsen. 

 Utförandet går till så att en pedagog säger ett barns namn och barnet får komma och ta 

ett kort ur den hemliga påsen och berätta vilket motiv det är på kortet. 

 Därefter förklarar pedagogen för barnet att hämta det föremål som är på kortet och att vi 

alla inklusive barnet själv ska få ett varsitt föremål av det som kortet visar. 

 Här ska det observeras hur barnet går tillväga när det ska hämta ett föremål åt oss alla 

inklusive till barnet själv. Vilket räknesätt eller använder sig barnet av principen om ett-

till-ett korrespondens när det ska hämta ett varsitt föremål åt oss alla inklusive sig själv. 

Behärskar barnet principen om ett-till-ett korrespondens? 

 Eller vet barnet direkt hur många föremål det ska hämta så att vi alla får ett varsitt eller 

springer barnet och hämtar ett föremål och ger till en person först och därför springer 

och hämtar ett föremål och ger till nästa person och fortsätter så tills alla inklusive barnet 

själv fått ett varsitt föremål? 

 Synliggörs principen om ett-till-ett korrespondens när barnet räknar? 

 När sedan barnet har hämtat föremål till oss alla inklusive sig själv får barnet räkna ut 

hur många föremål det blev när alla inklusive barnet själv fick varsina föremål.  

 Observera hur barnet räknar här. Använder sig barnet av kardinalprincipen, det vill säga 

att barnen räknar ihop antalet och vet sedan att sistnämnda siffran anger antalets mängd. 

 Därefter får barnen i turordning komma och ta ett kort ur hemliga påsen och göra på lika 

sätt tills alla barn har fått göra detta en varsin gång. Pedagogen ropar upp barnens namn 

när det är varje respektive barns tur. 

 Efter att alla barn har fått tagit ett kort ur hemliga påsen och hämtat ett varsitt material åt 

alla deltagare av det som kortet visat och räknat ihop varderas material kan alla placera 
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sig i cirkeln igen. Efter det får alla lägga sitt föremål i cirkeln. Kottar för sig. Löv för sig 

och stenar för sig. 

 Därefter tar en pedagog några olika föremål och lägger dem i en hög för sig en bit ifrån 

de andra föremålen. Ett barn började räkna föremålen. Ytterligare ett barn påverkades 

och det började också räkna dem. 

 Syftet är att observera ifall något barn förstod att alla föremålen ska ingå i samma mängd 

och att de alla ska räknas. Kan barnen räkna enligt abstraktionprincipen? 

 Leken avslutas med att en pedagog talar om att vi lekt matematiska lekar. 
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Bilaga 4. Kort till övningarna 
Kopiera dessa kort till det antal som behövs i varje respektive övning. 
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Bilaga 5. Observationsschema 

 

Övning 1 

 
Räkna 
Barn 1: Har kunskap. 

Barn 2: Har kunskap. 

Barn 3: Har kunskap. 

Barn 4: Har kunskap. 

Barn 5: Frånvarande. 

Barn 6: Frånvarande. 

 

Jämförelseord: 
Barn 1: Har kunskap i vilken sten som är tyngst genom att vägt dem i sina händer. 

Barn 2: Har kunskap om ifall kotten eller stenen är längst efter att ha undersökt dem. Rätt svar 

är att kotten är längst. 

Barn 3: Har kunskap i att lövet var större än stenen efter att ha iakttagit och känt på föremå-

len. 

Barn 4: Har kunskap i att lövet är lättare än kotten efter att ha känt på materialen i sina hän-

der. 

Barn 5: Frånvarande. 

Barn 6: Frånvarande. 

 

 

Övning 2 
Sortera 
Barn 1: Kan sortera. Sorterar ut stora löv från små löv. 

Barn 2: kan sortera.  Sorterar ut stora löv med prickar på från de andra löven. Barnet kunde 

även sortera i komplementmängd. 

Barn 3: kan sortera. Barnen har hittat nattstenar som var bruna och svarta och lysande stenar 

som var vita. Barnet sorterade stenar i en hög och löv i en annan hög. 

Barn 4: Frånvarande. 

 

Övning 3 
Principen om ett- till-ett korrespondens 
Barn 1: I denna övning behärskar barnet att räkna efter principen. 

Barn 2: Barnet behärskar att räkna utefter principen. 

Barn 3: Övningen visar att barnet behärskar att räkna enligt principen. 

Barn 4: Frånvarande. 

Barn 5: Frånvarande. 

Barn 6: Frånvarande. 

Kardinalprincipen 
Barn 1: Barnet behärskar kardinalprincipen. 

Barn 2: Barnet har kunskap i kardinalprincipen. 

Barn 3: Kunskap i kardinalprincipen finns hos barnet. 

Barn 4: Frånvarande. 



 28 

Barn 5: Frånvarande. 

Barn 6: Frånvarande 

 

Abstraktionsprincipen 
Barn 1: Barnet observerade. 

Barn 2: Barnet har kunskap i abstraktionsprincipen. 

Barn 3: Barnet behärskar denna princip. 

Barn 4: Frånvarande. 

Barn 5: Frånvarande. 

Barn 6: Frånvarande. 

 
 

 

 

 

 
 


