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Förord 
 
Vi vill skicka ett stort och varmt tack till de personer som hjälpt och stöttat oss på ett eller 
annat sätt i vårt examensarbete. 
 
Först av alla skulle vi vilja tacka våra handledare och barn på förskolan där vi utförde vårat 
utvecklingsarbete. Vi vill även tacka övrig personal på förskolan för ett varmt mottagande och 
tiden ni gett till vårt förfogande. 
 
Vi vill även tacka våran vetenskapliga handledare Håkan Broström för att han gett oss nya 
infallsvinklar och tips och att han har hjälpt oss att höja vårat arbete till en vetenskaplig nivå. 
 
Vi vill avsluta med att tacka varandra för ett utvecklande och gott samarbete.  
 
TACK! 
 
Luleå, Maj 2003 
 
Åsa Wahlin                       
Martina Öberg 



 

Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om vi som pedagoger kunde belysa 
grundläggande matematiska begrepp ur olika synvinklar så att barnen tillägnade och använde 
sig av dessa. Vi utförde vårt utvecklingsarbete på en förskola i Luleå kommun. 
Försökspersonerna var sjutton stycken fyraåringar. Vi har använt oss av observationer bland 
annat via teckningar, informella samtal och utvärderingsschema. Vi har använt två timmar i 
veckan till att utföra olika aktiviteter med barnen. Resultatet vi kunde se var att barnen 
började använda sig mer spontant av begreppen, vilket tyder på att vårt utvecklingsarbete har 
uppfyllt sitt syfte. 
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1 Bakgrund 

Vi är två pedagogstuderande som studerar vid Luleå tekniska universitet. Vi läser barn och 
ungdomspedagogisk utbildning med inriktning mot förskollärare. Vi har valt att studera barn 
och matematik som examensarbete eftersom vi under våra olika praktikperioder upplevt att 
förskollärarna inte lyft fram och uppmärksammat matematiken i vardagen som finns runt 
omkring barnen.  
 

Den inriktning som jag här vill lyfta fram är att barnen måste få hjälp av den vuxne att tillsammans 
upptäcka och förstå matematiska begrepp i vardagssituationer, så att de kan utveckla vissa 
färdigheter och insikter i matematik.  
(Doverborg, 1987, s. 89) 

 
Vi vill ge barnen tillgång till olika begrepp genom att nämna begreppen och jobba med dem i 
olika övningar och problemlösningssituationer. Vi har valt att arbeta med några av 
grundbegreppen, på, i, bakom, framför, bredvid, under. Vi vill jobba så allsidigt som möjligt 
med begreppen t. ex. genom lek och skapande, fundera och reflektera och prata om dem. 
Detta för att barnen ska få mer innebörd till begreppen och förstå att de kan användas i olika 
sammanhang och att de känner förtrogenhet till dem. Med förtrogenhet menar vi ett av de F 
som kunskapsbildandet bygger på. Det består av fyra olika F, fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Dessa samspelar med varandra och är varandras förutsättningar för att bilda 
kunskap. Kunskap kommer i skepnader som handlande, tänkande och känslor. Förtrogenhet är 
att man vet vad ett begrepp betyder och kan använda det i olika sammanhang på rätt sätt, man 
”vet” när man ska använda det. 

1.1 Förankring till läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. 
I leken och i det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9) 
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn: 
• Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker. 
• Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla situationer. 
• Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt 

sin förmåga att orientera sig i tid och rum.   
• Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 

skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 13) 

1.2 Tidigare forskning 
I en studie (Doverborg, 1987) som Elisabet Doverborg, adjunkt i förskolestadiets metodik, 
genomfört så frågade hon förskollärare och barnskötare: Hur de arbetar med matematiska 
begrepp i förskolan? 
 
Studien visade att det fanns tre typer av svar: 
• Som aktivitet för sig (skolförberedande) 
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• Kommer in som en naturlig del i alla situationer som t. ex. duka, spela spel, matematiken  
behöver inte poängteras utan är en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

• Matematiken är inget för förskolebarn 
 
Doverborg skriver att förskolans tradition har aldrig omfattats av traditionella skolämnen, 
men de har alltid funnits där i integrerad form bland annat i barns lek och i olika material. 
Detta kan skapa konflikter i tankesättet hos pedagogerna om hur man ser på tex. matematik i 
förskolan. Dels genom att de tar avstånd från det på grund av att det räknas till skolan men 
samtidigt säger att det är en naturlig del i verksamheten, att matematiken bara finns där. 
Doverborg säger att det räcker inte, pedagogerna måste lyfta fram matematiken och göra den 
synlig för alla barn.  
Hon har också kommit fram till att det råder enighet om att matematiska begrepp inte 
medvetet bearbetas i förskolan idag. Det borde inte vara någon tveksamhet om att 
pedagogerna borde arbeta medvetet med de matematiska begreppen i förskolan där de utgår 
från de erfarenheter som barnen har. Doverborg skriver också : 

 
Skall barn  utveckla en förståelse för matematik, måste man som lärare ge dem möjligheter att möta 
många tillfällen, där samma problem belyses från olika håll. På så vis kan barnen skapa sig en 
grund för att klara den matematik som de sedan möter  i skolan, och vilket man tar för givet, och 
utgår ifrån, att alla barn tillägnat sig före skolstarten. 
(Doverborg, 1987, s. 89) 

 
Olof Magne skriver i artikeln matematik genom upptäckande (Nämnaren 2001:4) om ett 
projekt i Tyskland som går ut på att lära matematik genom ett laborativt arbetsätt. Olof Magne 
är forskare med specialpedagogik och matematikdidaktik som huvudintresse och han är 
verksam vid lärarutbildningen vid Malmö högskola. Själva idéen med projektet skriver 
Magne är att dra nytta av barnets naturliga nyfikenhet och lust till att upptäcka redan från det 
att barnen är små. Meningen är att lära barnen att bli delaktiga och aktiva människor med 
matematiken som hobby. Barnen ska uppmuntras av vuxna, de ska vara förebilder i barnets 
omgivning och skapa möjligheter och förutsättningar för detta. 

1.3 Matematik är ett språk 

” The limits of my languge are the limits of my world” 
Wittgenstein 

 
Språkets viktigaste roll är att förmedla budskap (Arnqvist 1993) men också att utveckla 
människans tankeförmåga och till att lösa svåra problem. Barnen använder språket för att tala 
om vad de har för behov, känslor, och attityder till omvärlden. Ett litet barn använder sig av 
holofraser, dvs. ettordssatser när de vill förmedla något till sin omgivning t.ex. säga mjölk 
eller bulle när de är hungriga, och säga ont till sina föräldrar och peka på ett sår på benet. 
Barnen tycker också om att berätta vad de har haft för sig under dagen till sina föräldrar. I alla 
dessa situationer använder barnen sitt språk för att förmedla ett budskap till någon i sin 
omgivning. Människan intar en särställning när det gäller språklig förmåga. Vi har möjlighet 
att kommunicera med hjälp av det verbala språket genom att skapa ord, meningar och 
sammanhängande meddelande. Denna förmågan saknar djuren. 
 
Både tal- och skriftspråk (Björk, Liberg 2001) handlar om kommunikation, att förmedla ett 
budskap till andra och sig själv. Det gäller att aktivt göra sig förstådd och försöka förstå 
andra. Hela människan är engagerad med sin vilja, önskningar och känslor. Skillnaden mellan 
tal- och skriftspråk är att talspråket är örats språk och skriftspråket är ögats språk. Talspråket 
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är bundet till här och nu och på en gång. När man skriver kan man gå tillbaka till det skrivna, 
bearbeta, vrida och vända och ändra på det. Det gör att man beter sig lite olika när man 
använder sig av tal- respektive skriftspråk. De förstärker och stöttar också varandra. Mycket 
av det man lärt sig i sitt läsande och skrivande kan man använde sig av i sitt talande och 
lyssnande, och tvärtom.  
 
Från verksamheten (Barsotti, 1997) i Reggio Emilia1 i norra Italien har vi hämtat uttrycket 
”ett barn har hundra språk men berövas nittionio.” Det är möjligt att vi inte tillräckligt 
medvetet och i tillräcklig utsträckning låter barnens olika uttrycksmöjligheter få utrymme i 
våran verksamhet och att vi skulle kunna ge dem mera utlopp för fantasi och skaparkraft i 
bild, dans, drama, och musik, dvs. de språk som inte i första hand är verbala. Vi är säkert 
mycket bra på att ge utrymme för alla de så kallade skapande ämnena, för visst får barnen 
måla och sjunga. Vad vi kanske kan bli bättre på är att integrera dessa i andra ämnen och ta 
med alla våra sinnens medverkan i hela våran verksamhen, då fördjupas upplevelser och 
erfarenheter och i och med detta också lärandet. Det är viktigt att i detta sammanhang påpeka 
att tala, läsa och skriva också är ett skapande. Ämnena är inte varandras motsatser utan bara  
olika uttrycksformer som stödjer och stimulerar varandra. 
 
Vår uppgift (Høines Johansen 2000) som pedagoger och vuxna är att prata med barnen, inte 
till dem. Det är viktigt att vi lyssnar när barnen pratar och att vi tolkar deras språk så att vi 
förstår vad de vill uttrycka. På så sätt tar vi reda på vad barnen kan och genom det får vi reda 
på olika situationer där barnen kan utveckla sitt språk. Dessutom lär vi oss det språk som är 
kopplat till deras kunskaper. Vi ska ta tillvara på barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och 
problemställningar. Det är ett vetande som de fått i hemmet och förskolan, i samspel med 
andra barn och vuxna. Inlärningen har redan startat innan vi pedagoger träffar barnen, det är 
dessa tidigare kunskaper vi ska utgå från när vi vidareutvecklar kunskaperna hos barnen. Vi 
ska vara försiktiga med att korrigera och rätta vad barnen säger, det kan medföra att vi 
hämmar och gör dem rädda och otrygga i användandet av sitt språk. Det är därför viktigt att 
barnen får kommunicera med det språk som barnen redan har. Barnen ska lära sig vad de 
redan har för kunskaper och lära sig förmedla vad de kan. Genom att vi arbetar med barnen 
får de nya kunskaper och genom det utvecklar de sitt språk. Vi som pedagoger bearbetar nya 
ord och tillför barnen nytt språk. Vår uppgift är inte att sätta igång en utveckling utan att 
möjliggöra en vidareutveckling av det barnen redan har med sig. Det är barnen själva som 
utvecklar sina begrepp och bygger upp sin begreppsutveckling. Vi pedagoger ska fungera som 
ledare och inspiratörer. Det nya begrepp som vi vill att barnen ska lära sig bör ha anknytning 
till det barnen redan känner till. (Høines Johansen 2000) 
 
Barnen har flera uttryckssätt, flera språk. (Høines Johansen 2000) De språk som är naturliga 
för de allra flesta barn är det muntliga språket, fingrarna och bilderna. Genom att prata med 
barnen utvecklar vi deras muntliga språk och begrepp. Genom att använda fingerräkning kan 
barnen meddela sig med andra, fingrarna blir ett slags tecken. Barnen får också en erfarenhet 
genom fingerräknandet, det fungerar som ett tankeredskap som hjälper barnet i tänkandet. Att 
rita och måla är också ett språk, ett sätt att uttrycka och förmedla något till sig själv och andra. 
Bilderna är en hjälp för det egna tänkandet, en kommunikation, ett språk och även bilderna 
kan fungera som ett tankeredskap.  
 

                                                 
1 1943 – 1945 rådde det inbördeskrig i Italien  och fascismen hägrade i landet. 1945 tog kriget slut och 
medborgarna ville bygga upp samhället och de var fulla av förhoppningar. De ville bygga upp ett nytt 
demokratiskt samhälle, grunden till det skulle vara en demokratisk skola och förskola. Här började Reggio 
Emiliafilosofin ta fart. Den fick sitt namn av den by där den första förskolan byggdes upp av frivilliga föräldrar. 
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Piaget (Malmer, 2002) har en gång myntat ett klassiskt uttryck ”handen är hjärnans förlängda 
redskap” med det menar han att det barnet får arbeta med  att ta i och känna på och med alla 
sina sinnen uppleva inlärningsprocessen så blir de mer engagerade och delaktiga i den. 
Malmer menar att barnen saknar ofta den språkliga förmågan att beskriva i ord varför de 
gjorde si eller så. De använder sig istället av andra språk som tex. handling, gester, teckningar 
och så vidare. Det är viktigt att vi fångar upp och tolkar och utvecklar alla språk som barnet 
besitter. En språklig kompetens är förutsättning för att barnen ska kunna utveckla sin 
begreppsbildning. Varje pedagog som jobbar med barn och som ska använda sig av 
matematik måste vara medveten om vilken betydelse språket har. Barnen saknar ofta ord för 
att beskriva det de vill säga därför är det viktigt att vi ger dem tillgång till ord, som fyller ut 
deras ordförråd. Detta kan vi inom matematikens område göra genom att använda oss av 
matematiska begrepp när vi pratar med barnen samtidigt som man använder sig av deras språk 
också. Tex. två apelsiner plus två apelsiner, vad är det? Samtidigt måste man översätta det 
genom att säga vi har två apelsiner, och får två till, hur många apelsiner har vi då? Pedagogen 
blir med andra ord tvåspråkig. Genom att vi skapar situationer där barnen behöver ord och 
begrepp utökar vi deras ordförråd. Genom ett undersökande arbetssätt får barnen flera sådana 
tillfällen, där de måste använda och ta reda på ord för att kunna beskriva vad de har upptäckt 
och vad de har sett. Barnen blir på det här sättet också medvetna om vad de vet och hur de vet 
det. 
 
Språket är nyckeln till matematisk förståelse.(Pramling – Samuelsson, Sheridan, 1999) Med 
det menas att när barn och vuxna kommunicerar med varandra så ger de vuxna barnen 
tillgång till olika begrepp genom det talade språket. Barnen måste få en innebörd i begreppet 
innan de kan förstå vad det betyder. Tex. ställ skorna under hyllan! För att kunna utföra denna 
handling så måste barnen först veta vad begreppet under betyder, då först kan barnen ställa 
skorna under hyllan. Genom att göra matematiska begrepp till en del av barnens erfarenhets 
värld utvecklar de matematiken som språk. Vi pedagoger måste använda oss av  ord som 
barnen förstår och koppla de matematiska begreppen till sammanhang som är meningsfulla 
för de dvs., det som barnen intresserar sig för och som är relevant för deras värld. Detta för att 
de lättare ska få en innebörd i de matematiska begreppen. 
 

Men genom att vi uppfattar vad som kan betraktas som matematik i barnens värld och delar deras  
upplevelser och sätter ord på dessa i matematiska termer så blir också förskolebarnet involverat i 
matematikens värld. Denna värld kan expandera och så småningom göra att barnet blir alltmer 
delaktig och gör det matematiska begreppen som sina. (Doverborg, Pramling – Samuelsson 2001, 
s. 128) 

1.4 Vad är matematik för barn? 
Vi som författar detta arbete har genom våra studier och praktikerfarenheter sett följande 
exempel på hur barn använder sig av matematik. 
• Barnen använder sig ofta av ramsräkning som t.ex. ”en, två tre, fyra alla byxor äro 

dyra……” 
• Barnen räknar tal utan inbördes ordning som t.ex. 0, 3, 9, 4,11 osv.  
• Barnen använder sig av räkneordningen. Barn börjar från ett och räknar uppåt, utan att 

förstå innebörden i siffrorna. 
• Barnen använder sig av ordningstal, första, andra, tredje osv. 
• Barnen kan även räkna på andra språk som t.ex. engelska 
• Att räkna för barnen kan också vara räkneoperationer som t.ex. 1+1=2, 1+3=4, det är 

vanligt att ”dubblor” förekommer som t.ex. 2+2=4, 4+4=8 
• Barnen kan räkna kvantiteter som t.ex. Hur många är vi här idag? 
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1.5 Var finns matematiken i förskolan? 
Matematiken (Doverborg, Pramling – Samuelsson, 2001) finns i många av våra 
vardagssituationer som t.ex. matsituationer, samlingar där man pratar om veckodagar, 
månader, hur många man är osv. Det kommer också in när man sitter och spelar spel, när man 
bakar och i barnens lek. 

1.6 Barn lär matematik 
Vi som författar detta arbete har genom våra studier fått lära oss att det är viktigt att barnen lär 
sig grundbegreppen som  t.ex. större – mindre, lägre – högre, fler – färre, över – under, 
framför – bakom, först – sist osv. Grundbegreppen är till för att beskriva rummet dvs. barnets 
omgivning – dess värld. Räkneordens betydelse och innebörd är inte alltid så självklart för 
barnen. När barn ramsräknar använder de bara siffrorna som ord de har ingen numerisk 
betydelse. Barnen kan också använda siffror som namn på föremål tex. Den här bilen är ett 
och den är alltid ett. Till sist förstår barnen att den sista siffran de säger när de räknar 
någonting anger hur många de är. Detta kallas för att barnen börjar få förståelse för 
kardinaltal. Många barn har problem med att förstå ordinaltal dvs. de som anger ordningen, 
första, andra osv. Detta är kanske inte så konstigt eftersom vi använder oss allt mindre idag av 
ordinaltal i vårat dagliga språkbruk. Man kan använda sig av tex. almanackan när man vill 
öva på ordinal tal tex. den första december. Mätetal kan man använda sig av när man tex. 
bakar och har vattenlekar. Det kan vara knepigt för barnen att använda sig av mätetal eftersom 
det kräver att man kopplar ihop en siffra med en enhet. Barnen lär sig också att använda 
siffror som beteckning och identifikation som tex. telefonnummer, bussnummer och 
personnummer. 
För att utveckla en god taluppfattning måste man förstå grundläggande begrepp som  
• Antal 
• Ordinaltal 
• Mätetal 
• Räkneramsor 
• Talens egenskaper 
 
För att barnen ska tränas i och utveckla sin taluppfattning genomförs övningar i följande 
moment: 
• Klassificering, barnen ska kunna jämföra likheter och olikheter, sammanföra objekt med 

liknande egenskaper som t.ex. färg, form och storlek. 
• Parbilda, barnen stöter på parbildning tidigt när de bildar par av sina stövlar, vantar, 

sockor osv. De lär sig urskilja likheter och olikheter. 
• Ramsräkning, barnen kan ramsräkna men de har svårt att se att t.ex. sju är större än tre. 

Barnen pekar ofta på föremål som de ska räkna  men ofta är pekandet och det verbala 
räknandet i otakt med varandra. 

• Räkneorden i ramsan, barnen namnger föremålen med räkneorden. 
• Kardinaltal, barnen lär sig att urskilja egenskapen ”antal” tex. fem myror är fler än fyra 

elefanter. 
• Serial ordning, barnen lär sig att sortera föremål efter tex. fallande storlek. 
• Mätetal, barnen måste få träna på att koppla ihop enheter med siffror. 
• Ordinaltal, det är bra om barnen tränar på att använda sig av begreppen första, andra osv. 
• Identifikation och beteckning 
• Siffersymbolerna införs, här utfärdas en varning om att inte börja för tidigt med att 

använda sig av siffersymboler. Man måste ge barnen tid och arbeta med konkreta 
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material. Upptäcker man att barnen har problem med något moment måste man gå tillbaka 
och öva mer på det och fortsätta att använda sig av konkreta material. Det är viktigt att 
man använder sig av muntliga  övningar och inte börjar använda skriftliga övningar för 
tidigt. 

• Abstrakta tal, barnen förstår vad t.ex. sju är utan att behöva föreställa sig det med hjälp av 
t.ex. klossar och fingrar men fingerräkning är en början till att se talen. 

1.7 Olika teorier 
Jean Piaget (1896 – 1980) kom från Schweiz och var ursprungligen naturvetare och biolog. 
Enligt Hwang, Nilsson (1999) blev sedan Piaget intresserad av barns tankar när han bedömde 
intelligenstest på barn. Han intresserade sig mer av hur de svarade fel på olika frågor än vad 
de svarade rätt på. Han upptäckte att barn vid samma ålder svarade fel på samma sätt. Dessa 
slutsatser blev grunden för Piagets utvecklingsteori där han säger att utvecklingen sker i 
stadier. 
Piaget anser att det viktigaste som sker under förskoleåren (3 – 6 år) är att barnen börjar få ett 
symboliskt tänkande. De börjar kunna tänka ut saker på egen hand som t.ex. låtsaslek. 
Fantasin och språket öppnar nya vägar till tänkandet, lek och handling. Barnens medvetande 
är inte längre bundet till en upplevelse här och nu, utan de kan med tankar och symboler 
överskrida tidens och rummets gränser. Det symboliska tänkandet hjälper barnen att minnas 
saker och ting bättre. Symbolerna underlättar också barnens problemlösning och deras sätt att 
kategorisera verkligheten. Piaget anser dock att barnen inte ännu kan tänka logiskt. 
Barnen har också svårt att inse att något förblir detsamma även om det yttre förändras, detta 
kallar Piaget för konservation. T.ex. att man har två lika kärl med vatten och häller vattnet ur 
ett kärl i ett högt smalt glas och det andra till ett lågt  och vitt glas så säger barnen att det är 
mer vatten i det höga och smalare glaset. Enligt Piaget verkar det som om barnen luras av sin 
varseblivning, det är högre där, alltså måste det var mer vatten, istället för att använda logiskt 
tänkande, inget vatten försvann, inget tillkom alltså måste det vara lika mycket. 
Barnen mellan 3 – 6 år har också ett egocentriskt tänkande, vilket innebär att de använder sig 
själva som utgångspunkt och de är bundna av att se allt ur sitt eget perspektiv t.ex. som när 
Piaget gjorde en undersökning med en grupp barn, kallad fjällundersökningen. Barnen blev 
ombedda att titta på en modell av ett berg, studien gick ut på att barnen skulle hitta det 
fotografi av berget som stämde överens med hur dockan bredvid modellen såg berget, d.v.s.  
hur ser berget ut från dockans perspektiv. Det visade sig att barnen valde alltid det fotografi 
som visade berget ur barnens eget perspektiv. Därför ansåg Piaget att de var egocentriska, 
bundna av sitt eget perspektiv. 
 
Piagets (Arnqvist 1993) tankar kring barnen och språket handlar till stor del om hur barnen 
blir mer sociala. Språket kunde enligt Piaget indelas i ett egocentrerat språk och ett 
socialiserat språk. Det egocentrerade språket betyder att barnen inte bryr sig om vem de talar 
till eller om någon lyssnar. Språket är egocentriskt därför att barnet talar till sig själv, men 
också för att barnen saknar förmåga att sätta sig in i lyssnarens position. Det nyfödda barnet 
kan inte skilja på sig själv och omgivningen, omvärlden har ingen egentlig struktur. Språket 
kan därför inte betecknas som vare sig socialt eller kommunikativt hos det lilla spädbarnet. 
Det första som sker är att barnen kan skilja den egna kroppen från omgivningen, senare 
utvecklar barnen en förmåga att skilja på föremålen och de sinnesförnimmelser de ger. Den 
kunskap som barnen bygger upp utgår alltså från de aktiviteter barnen utför. 
Utvecklandet av det socialiserande språket är beroende av att barnen också utvecklas 
tankemässigt och att förmågan att inta den andres roll förbättras. Vi kan alltså se hur barnets 
språkliga utveckling till stor del styrs eller är beroende av den kognitiva utvecklingen. 
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Enligt Piaget (Arnqvist 1993) är språket ett teckensystem som har utvecklats i ett socialt 
sammanhang. Språket är beroende av den kognitiva utvecklingen och utvecklingen av de 
kognitiva färdigheterna är i sin tur beroende av individens mognad. Hjärnans utveckling 
bestämmer förmågan till att tänka. Individens möjlighet till handling är också bestämmande 
för utvecklingen, på samma sätt som det sociala samspelet påverkar utvecklingen. 
I sin utveckling strävar människan efter att anpassa sig till sin omgivning. Denna 
adaption2sprocess är en viktig del i Piagets teori. Adaptionen har två viktiga komponenter; 
assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att människan anpassar omgivningen 
till sig själv, en inåtgående process. Detta sker genom att vi använder vår befintliga tankevärld 
för att uppfatta omvärlden. Detta får till följd att barnen uppfattar världen på ett annorlunda 
sätt än vi vuxna. Det innebär också att barnen endast påverkas av de ting eller sammanhang 
som de kan uppfatta. Barns lek är ett bra exempel på assimilation. Här får tingen en annan 
innebörd en den som vi vuxna tillskriver dem. En sked kan bli ett flygplan, en sten kan bli ett 
troll. Ackommodation innebär att individen anpassar sig själv till omgivningen. Detta är en 
utåtgående process. Vi kan inte bara ta in information utan vi måste också skapa struktur i 
vårt sätt att tänka. Detta är ackommodationens uppgift. När vi imiterar fungerar 
ackommodationen. Vid imitation tvingas vi att förändra oss själva så att vi efterliknat 
imitationsobjektet. När barn leker rollekar behöver de förändra sitt sätt att tänka för att kunna 
inta ”mammarollen”. Assimilationen leder till en kvantitativ tillväxt och vid ackommodation 
sker en kvalitativ omstrukturering av kunskap.  
 
Lev Vygotskij (1896 – 1934) var en rysk språkpsykolog (Malmer, 2002) som dog när han 
bara var 38 år gammal.  Han betonade särskilt språkets stora betydelse för tänkandets och 
medvetandets utveckling. 
 

Vygotskij framhåller också hur förseningar i den språkliga utvecklingen hindrar barn från att 
utveckla det logiska tänkandet och därmed begreppsbildningen. Detta belyser ytterligare den 
enormt stora betydelse språket har för att utveckla matematiska tankestrukturer. 
(Malmer, 2002, s. 52) 

 
Enligt Arnqvist (1993) hävdar Vygotskij att de komplexa förmågorna som den vuxne 
behärskar inte kan förklaras utifrån medfödda anlag. Det finns inga belägg för att logiskt 
tänkande har en genetisk grund. Vygotskij ansåg att barnen tillägnar sig det logiska och 
viljemässiga tänkandet via kulturarvet. Redan från födseln är barnen medlemmar av en kultur 
och det är genom att överta det kulturella mönstret som barnen utvecklas från en stimulistyrd 
individ till en individ med viljemässigt handlande. Den aspekt av kulturen som i detta 
sammanhang är betydelsefull är språket. Det är med språket som verktyg som det mänskliga 
tänkandet utvecklas. En av de grundläggande lagarna för utvecklingen är enligt Vygotskij att 
alla högre psykiska funktioner, såsom problemlösning, minne, osv. utvecklas genom att 
människan socialt skapar nya aktivitetsformer som i sin tur görs till inre erfarenheter. 
Språket är ett socialt fenomen som utvecklats för att människor ska kommunicera med 
varandra. Barnen går i sin utveckling från det sociala till det individuella. Vygotskij ansåg att 
språket i början var socialt och kommunikativt och att det senare utvecklas ett egocentriskt 
språk. Det sociala språket kommer till uttryck när det lilla barnet riktar sig till någon annan 
människa. Barnet skriker och vänder sig därmed till de andra individerna i sin omgivning. I 
sitt skrik vill barnet samtidigt meddela sig med sin omgivning, barnet är hungrigt eller blöjan 
är blöt. I den aspekten är språket kommunikativt. Det egocentriska språket blir i 
förskoleåldern ett viktigt instrument för att utveckla tanken. Språket kan hjälpa till att lyfta 
barnen från de konkreta handlingarna till det abstrakta tänkandet. Barnen kan genom språket 
                                                 
2 Adaption betyder anpassning till yttre omständigheter (Norstedts ordbok AB 1999) 
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styra sina handlingar. Exempelvis är det vanligt att barn i förskoleåren räknar högt för att 
underlätta sitt tänkande. Senare klarar barnen denna uppgift genom att tyst räkna för sig själv, 
det egocentriska språket har utvecklats till ett inre tal. Det egocentriska talet kan även märkas 
hos vuxna som när de ställs inför ett svårt problem genom att de gärna ”tänker högt”. 
Vygotskij utvecklade också sin teori utifrån hur barn och vuxna bildar begrepp. Han gjorde då 
en tydlig skillnad mellan spontana begrepp och vetenskapliga begrepp. De spontana 
begreppen, som till stor del utvecklas under förskoleåren, kännetecknas av att de utgår från 
barnens konkreta erfarenheter. Det innebär att språket också till stor del är situationsbundet. 
Språket får sin betydelse utifrån den aktuella situationen och ordens konkreta betydelse. 
Denna begränsning gör att barnen har svårt för att beskriva det som inte är direkt synbart för 
ögat. Exemplen är många där förskolebarn inte kan beskriva företeelser och händelser som 
når utanför den konkreta situationen. Begreppet ”katt” kan utgöras av mormors katt eller den 
katt som finns på våran gård. De vetenskapliga begreppen kännetecknas av att de bygger på 
definitioner. Begreppet ”däggdjur” definieras utifrån att dessa djur föder levande ungar. 
Vetenskapliga begrepp möter barn i olika former av undervisningen. Det är sålunda 
pedagogen som introducerar de vetenskapliga begreppen. Verksamhetens uppgift är att knyta 
de vetenskapliga begreppen till barnens erfarenheter och att låta erfarenheterna inordnas i ett 
begreppssystem. Man kan då anse att de spontana begreppen har utvecklats till att bli 
medvetna begrepp. 
 
Enligt Hwang, Nilsson (1999) anser Vygotskij att man måste ha tillgång till ett språk för att 
kunna lösa olika problem, ju bättre man kan språket desto bättre kan man lösa olika typer av 
problem.  
 
Barnen väljer (Vygotskij, 1999) inte ordens betydelse utan får dessa i processen av språklig 
kommunikation med de vuxna. Barnen bygger inte fritt sina komplex. De finner dem redan 
färdigbyggda i processen att förstå det främmande språket för att uttrycka det enklare barnet 
skapar inte sitt språk, utan tillägnar sig bara det färdiga språket från de vuxna i omgivningen. 
Barnens betydelse av orden är inte samma som för oss vuxna, därför kan man inte heller 
tillskriva ett barn abstrakt tänkande bara för att de använder abstrakta ord. 
Vygotskij (Björk, Liberg, 2001) talar om att barn har potentiella utvecklingszoner. Med detta 
menar han det finns ett utvecklingsrum, en zon, att arbeta inom. Här finns det som barnet 
redan kan. Men – det är detta som är det betydelsefulla – här finns också utrymme för det som 
barnen inte klarar på egen hand men som de kan tillsammans med andra. På så sätt lär de sig 
så småningom att klara det själva. 

 
”Det som ett barn kan klara av tillsammans med andra idag, kan han klara på egen hand imorgon”                            
Vygotskij 1962  
          
(Björk, Liberg, 2001, s. 13) 

1.8 Belysa matematiska begrepp ur olika synvinklar 
I en studie som Chris Athey (1990) och Cathy Nutbrown (1994) har gjort(Pramling – 
Samuelsson, Sheridan, 1999) säger de att barnen bearbetar olika begrepp under olika perioder 
och samtidigt på olika plan t.ex. genom att göra saker, genom lek och skapande och genom att 
fundera, reflektera och prata om det. 
Det gäller för pedagogen (Pramling – Samuelsson, Sheridan, 1999) att stimulera barnen på 
alla dessa plan och stödja de när de tillägnar sig de olika begreppen. Pedagogerna ska också ta 
reda på vad som roar barnen och vad som intresserar dem för att kunna väcka ett intresse hos 
dem och vidareutveckla barnens begreppsuppfattning. Vi ska inte bara utgå från barnens egna 
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intressen som t.ex. kan vara poliser, maskar, prinsessor, en saga, djur av olika slag, traktorer 
mm. utan vi måste också få barnen att bli intresserade av det som vi pedagoger tycker är 
viktigt att lära sig. 
Barnen har olika sätt att förstå sin omvärld på. Ett av dem är att barnen upplever en variation i 
vilken de steg för steg kommer att urskilja likheter och skillnader. Tex. först benämner  
barnen alla klossar för klossar men de lär sig efter hand att se skillnader och kalla dem för 
fyrkanter, trianglar och klot. De har lärt sig att kategorisera dem. 
 
Barnen blir bra problemlösare (Doverborg, Pramling – Samuelsson, 2001) genom att de har 
fått fråga, tänka och reflektera. De har fått uppleva problemet ur olika perspektiv. 
 

Att upptäcka, erfara och börja förstå olika aspekter av sin omvärld är basen för allt kunnande. Vad 
vi vuxna väljer att fokusera barns erövrande av sin omvärld mot, är en central pedagogisk fråga. 
(Doverborg, Pramling – Samuelsson, 2001, s. 141) 

 
Matematik (Furness, 1998) förknippas med det högabstrakta, med att tänka fort, med att 
bemästra regler och prestige – matematik har status. Det är just de här associationerna som 
skrämmer så många. Furness erfarenheter är att om barnen alltid har möjligheter att arbeta 
utifrån det konkreta så har de ett arbets- och tankesätt där de ständigt pendlar mellan konkret 
handling och abstrakt tänkande i en fruktbar process. Furness erfarenheter är också att barnen, 
precis som vuxna behöver att arbeta i långsammare takt över längre tidsperioder. Att få 
möjlighet att återkomma till idéer och se på dem från olika perspektiv och bearbeta dem med 
olika material är värdefullt. Han säger också att när barnen är med om att själva formulera det 
de gör skapar de regler som de verkligen förstår. När arbetet inte är förknippat med prestige, 
med att vara duktig och att göra fröken eller pappa glad, då finns det en chans att det sker på 
kunskapandets egentliga villkor – att det sker utifrån nyfikenhet. 
 
Det finns en grupp (Neuman, 1993) forskare vid Göteborgs universitet, som kallar sig INOM-
gruppen och de forskar om INlärning och OMvärldsuppfattning, De anser att meningsfull 
kunskap är de uppfattningar vi har av, eller de relationer vi skapat till vår omvärld. 
Meningsfull inlärning anser de vara liktydigt med utveckling dvs. med förändringar av dessa 
uppfattningar. Man kan säga att dessa uppfattningar är det mer eller mindre medvetna teorier 
vi har av olika aspekter av den värld vi lever i. INOM-gruppens metoder har under de senaste 
åren ofta kallats ”fenomenografiska”. Ordet ”fenomen” betyder egentligen något oklart- något 
som bör belysas och klargöras, men har senare ofta fått betydelsen ”tinget så som det visar sig 
för oss”. Ordet ”grafi” har med skrivning att göra. Ordet ”fenomenografi” som har myntats av 
Ference Marton, professor i pedagogik vid Göteborgsuniversitet och en av INOM-gruppens 
skapare- betyder ungefär beskrivande av något som behöver belysas, klargöras. Eftersom vi 
inte allesammans uppfattar företeelser som vi benämner med samma ord på samma sätt, 
behöver vi veta något om hur andra människor ser på omvärlden för att kunna kommunicera 
med varandra på ett mer meningsfullt sätt. Det man försöker beskriva, om man sysslar med 
fenomenografi, är därför de skilda uppfattningar som existerar av företeelser i omvärlden och 
de olika innebörder ord som beskriver någon av dessa företeelser kan ha beroende på 
erfarenhetsbakgrunden hos de människor som använder dem. 
 
Det finns bara en (Pramling-Samuelsson, Mårdsjö, 1997) existerande värld som människor 
erfar på olika sätt. Denna värld är subjektiv och objektiv samtidigt. När barnen gör kunskap 
till sin, dvs. integrerar denna i sitt personliga sätt att förstå världen, överskrider också barnen 
sig själva och blir delaktiga i något överordnat, dvs. en kollektiv kunskap. Barn kan inte erfara 
eller skapa förståelse för något som de inte har erfarenhet av dvs. föreställningar kan inte 
formas hos barnen utan någon referenspunkt eller relation i deras värld. Barnen förändras 
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genom att deras medvetande förändras dvs. varje ny erfarenhet gör att barnen uppfattar och 
förhåller sig till världen på ett nytt sätt. Inom fenomenografisk forskning intresserar man sig 
för relationen mellan objekt och subjekt dvs. hur någon erfar (uppfattar, förstår, varseblir) 
något. Detta sätt att se på kunskap överensstämmer väl med läroplanskomittens  beskrivning. 
Där menar man att kunskap kan tolkas som en intern relation mellan människan och hennes 
värld. Kunskap är ett sätt att erfara världen. Varje barn uppfattar eller erfar sin omvärld med 
utgångspunkt i tidigare erfarenheter. Alla erfarenheter som ett barn får bär det sen med sig 
hela livet, erfarenheter som påverkar hur barnen uppfattar eller erfar varje ny situation, 
erfarenheter som ingen annan än barnet själv har tillgång till. Barnen möts av en riklig 
variation av erfarenheter och det är just variationen som gör utvecklingen möjlig. Genom att 
varje ny erfarenhet skiljer sig något från tidigare får barnet ett handlingsutrymme för att pröva 
och överskrida gränser. Men barnen anpassar sig också efter det utrymme de får i form av 
vuxnas förväntningar, sätt att samspela och kommunicera. 
 
Utvecklingspedagogiken (Pramling-Samuelsson Mårdsjö 1997) grundar sig på ett 
fenomenografiskt synsätt och det handlar om att utveckla barnens förmåga och förståelse för 
sitt egna lärande. Barnen ska bli bättre på att tänka, reflektera och förstå innebörden av att lära 
sig olika aspekter av sin omvärld. Som pedagog ska man arbeta med att få barnen att prata 
och reflektera. Pedagogen ska utnyttja mångfalden av idéer hos barnen som ett innehåll i 
undervisningen. Det gäller för pedagogen att synliggöra barnens olika sätt att tänka. Genom 
att låta barnen samtala, skapa, dramatisera, skriva och symbolisera gör pedagogen barnen 
uppmärksamma på att barnen tänker på olika sätt. Man ska också skapa situationer där barnen 
blir medvetna om den aspekt av omvärlden som är viktig enligt pedagogen, medvetna om det 
pedagogen vill lära ut. Barnen måste bli medvetna om att det finns flera olika sätt att tänka, 
vilket ofta blir synligt när barnens egna tankar konfronteras med andras. Temaarbete kan vara 
ett sätt att arbeta med utvecklingspedagogiken. 

1.9 Pedagogens roll 
Det är viktigt (Doverborg, Pramling – Samuelsson, 2001) med ett samspel mellan pedagog 
och barnen där båda parter är lika viktiga. Det är vi pedagoger som ska leda barnen mot att  
utveckla en förståelse och det förutsätter att barnen är intresserat annars är ledandet 
resultatlöst. Pedagogen ska få barnen att känna att det är en problemlösare som kan och vill. 
Detta uppnås genom att barnen får positiv feedback genom att ge beröm och uppmuntran på 
det barnen gör och säger. Vi pedagoger måste genom planering vara steget före barnen för att 
kunna ge möjligheter till barnen så att de ska kunna lösa olika uppgifter själv. Vi ska vara 
förberedda på vad barnen kan tänkas fråga om , vad de kan tänkas behöva veta och vad de kan 
tänkas behöva för olika material för att vi ska kunna hjälpa barnen med detta. Pedagoger ska 
skapa situationer där barnen får tillfällen till utmaningar och problemlösning, vi ska hjälpa 
dem att klä sina tankar i ord, visa dem på olika sätt att man tänker olika för att lösa problem. 
 
Genom att (Frakes, Kline, 2000) barnen själva får lösa problem så kan de dela med sig av sina 
olika infallsvinklar och få en mer mångsidig syn på problemet. 
 

Allowing students to explore and investigate possibilities led to exposure to a much greater variety 
of patterns all at once.  
(Frakes, Kline, 2000:6) 

  
Pedagogerna (Pramling – Samuelsson, Sheridan, 1999) ska inte enbart lyfta fram 
matematiken i vardagen utan de ska också synliggöra  och problematisera vardagen och få 
barnen att tänka, reflektera och lösa olika problem där matematiken lyfts fram. 
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Pedagogernas (Ahlberg, 2000) egna upplevelser och känslor inför matematiken har stor 
betydelse för hur de lär ut matematiken. En pedagog som arbetar ska kunna vara medveten 
om vad som händer med barnen och mellan dem för att kunna observera vad som sker, och i 
efterhand reflektera över vad han/hon sett. Detta för att kunna utgå från observationerna i sin 
vidare planering av sitt fortsatte arbete. 
 
Enligt (Wallin, 2000) Reggio Emilia filosofin arbetar man på följande sätt: 

  
”Vi vuxna ger barnen frågor, berättar Kirsti, men efter det gäller det att ha öron och ögon öppna så 
att man kan se barnens arbete. Munnen kan man däremot hålla stängd”  
(Wallin, 2000, s.69)  

 
Barnen ska försöka komma på hur man ska samarbeta och hur man kan berätta om sina tankar 
för de andra så att man i gruppen kan komma fram till en gemensam lösning 
Pedagogernas uppgift är att försöka få barnen att se saker ur så många olika perspektiv som 
möjligt, ställa följdfrågor som gör att barnen får vända sina tankar  och problematisera det 
hela på nytt. Poängen är inte att komma fram till ett rätt svar utan att utveckla sin förmåga att 
tänka. Det som karakteriserar Reggio Emiliafilosofin är att barnen ges möjlighet till att själva 
skapa sin egen kunskap. Det är viktigt att barnen har mod att tänka och handla själva. Barnen 
får själva vara med och skapa kunskap, inte bara ta till sig det som står i böckerna, utan 
genom att själva forska och skapa sin egen kunskap. Pedagogerna skall finnas till hands som 
medkonstruktörer. Denna kunskapssyn bygger på att barnen kan kommunicera med 
omvärlden. 
 
Genom att (Pramling-Samuelsson, Mårdsjö, 1997) arbeta på ett utvecklingspedagogiskt sätt 
får pedagogen en mer framträdande roll, där han/hon förväntas hjälpa barnen att utvecklas 
eller skapa förutsättningar att en utveckling åstadkoms. Det gäller att få barnen intresserade så 
att det som pedagogen vill lära ut framstår som viktigt och meningsfullt för varje barn att lära 
sig. Pedagogen ska utnyttja mångfalden av idéer hos barnen som ett innehåll i 
undervisningen. Det gäller för pedagogen att synliggöra barnens olika sätta att tänka. För att 
barnen ska utveckla sina idéer och tankar gäller det att pedagogen ställer frågor till barnen tex. 
vad är det vi gör? varför gör vi detta? vad har vi lärt oss av att göra detta? Genom att 
pedagogen ställer frågor hela tiden lär sig också barnen att fråga varandra och vuxna för att få 
svar, vilket leder till ett undersökande förhållningssätt till omvärlden hos barnen. Det gäller 
för pedagogen att gång på gång låta barnen tänka och reflektera utifrån en situation/uppgift 
och relatera detta till sina erfarenheter. Både pedagogen och barnen ska vara aktiva för att 
utveckling ska ske och barnens tankevärld ska växa till en för barnen ny förståelse för något. 
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2 Syfte 

Hur vi som pedagoger kan belysa grundläggande matematiska begrepp ur olika synvinklar så 
att barnen tillägnar och använder sig av dessa. 
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3 Metod 

För att kunna se en eventuell utveckling hos barnen använder vi oss av observationer i form 
av att vi följer barnen under hela praktikperioden. Vi analyserar och reflekterar över 
observationerna för att se om och hur barnen har utvecklats. Vi ska observera dem i vardagen 
och se om de använder sig av begreppen när de är själva och i sin fria tid på förskolan dvs. 
den tid som inte är aktivt styrd av pedagogerna. Vi ska även observera dem under de 
aktiviteter som vi har planerat. 
 
Ordet observation (Løkken, Søbstad, 1995) kommer från latin och betyder iakttagelse eller 
undersökning. Att observera är att iaktta, lägga märke till eller hålla utkik efter något. 
 
I vardagslivet (Patel, Davidson, 1994) är observation vårt främsta medel för att skaffa 
information om omvärlden. Observation är en av de vetenskapliga teknikerna för att samla 
information. Den måste svara mot de krav som kan ställas på en vetenskaplig teknik. 
Observationen måste vara systematiskt planerad och informationen måste registreras 
systematiskt. Observationsmetoden kommer också till användning som huvudinstrument vid 
olika undersökningar. Dessutom används observationer ofta för att komplettera information 
som har samlats in med andra tekniker. Med observationsmetoden kan vi studera beteenden 
och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar. 
 
Vi vill även se om barnen spontant använder sig av de begrepp som vi har belyst genom ett 
utvecklingspedagogiskt arbete. Detta vill vi göra genom observationer eftersom dessa skiljer 
sig från intervju och enkäter på det sätt att vi inte är beroende av att individerna har en tydlig 
minnesbild som de dessutom skall kunna vidarebefordra så att vi uppfattar den rätt. (Patel, 
Davidson, 1994) Vi måste också notera att det finns beteenden  och skeenden som inte är 
tillgängliga  för observation. 
 
Att tänka på vid observationer (Rubenstein-Reich, Wesén, 1986) 
• Vi ser det vi vill se och ibland ser vi inte saker som vi borde se 
• Iakttagelseförmågan kan påverkas av faktorer som t. ex. trötthet 
• Tolkar det vi ser utifrån våran egen personliga ryggsäck 
• Svårt och kräver träning 
• Fånga verkligheten med ord – pedagogerna måste utveckla sitt eget språk 
 
Vi ska använda oss av ett utvärderingsschema (bilaga1) som går ut på att vi som pedagoger 
beskriver vilka aktiviteter vi gjorde. (Rubinstein-Reich, Wesén, 1986) Schemat används  som 
underlag till utvärdering av observationerna och den inverkan aktiviteterna hade på barnen 
och till reflektioner för oss själva vad vi kan förändra till nästa gång. 
 
Vi ska  även föra en personlig loggbok (Løkken, Søbstad, 1995) där vi tar upp övriga 
händelser och erfarenheter som är kopplat till vårat utvecklingsarbete3.  Loggboken utgör en 
förteckning över olika händelser, det är viktigt att man för loggbok kontinuerligt – då kan den 
utgöra en värdefull uppslagsbok som pedagogerna kan använda för att återge en händelse, se 
hur ofta olika skeenden förekommer eller avgör vilka utvecklingstendenser barnen uppvisar. 

                                                 
3 Det primära (Patel, Davidson 1994) syftet med utvecklingsarbetet är att bidra till förändring, dvs. att starta en 
process som innebär en utveckling i något avseende.  
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När vi med hjälp av olika tillvägagångssätt genomfört observationerna ska de beskrivas och 
tolkas.  Tolkning innebär analys – ordet betyder upplösning av något i sina beståndsdelar, att 
man tar isär något. En analys går alltså ut på att man delar upp beskrivningen4 för att titta 
närmare på vad den består av och vilket förhållande som finns mellan delarna och helheten. 
Tolkning kan också betyda bedömning och värdering, dvs. man värderar och bedömer vad 
som tycks vara bra och dåligt, rätt eller fel, eller hur något borde vara eller inte vara. 
 
Vi  tänker också använda oss av (Rubenstein-Reich, Wesén, 1986) observationer via 
teckningar. De kommer först och främst att användas som utvärderingsunderlag. Vi låter 
barnen rita vad de har varit med om t.ex. en aktivitet. Med teckningarna som utgångspunkt 
kan man föra ett utvärderingssamtal kring vad teckningen handlar om. Vi skriver direkt på 
teckningen det som barnet berättar. 
 
För att få veta mer om hur barnen tänker och vad de har lärt sig kommer vi att använda oss av 
informella samtal. (Løkken, Søbstad  1995) Det är en form av intervju som grundar sig på att 
frågorna uppkommer spontant. Det handlar om ett fritt samtal eller en konversation där 
samspelet egentligen inte är bestämt i förväg. Det rör sig i stor utsträckning om ett 
fenomenologiskt perspektiv på det vi önskar studera. Det finns inga färdigformulerade 
antaganden bakom de frågor som ställs. Den information man får fram på detta sätt kan vara 
svårt att jämföra med andra data, men det är inte heller syftet med samtalet.  Men genom att få 
flera sådana samtal till stånd kan man få både bredare och djupare kunskap om det område 
man är intresserad av. Därför måste vi betona att det krävs stora samtalsfärdigheter hos 
intervjuaren. 
 
Vi har tänkt använda oss av alla dessa metoder vid varje tillfälle, vi tror att de kompletterar 
varandra och vi tror även att vi lättare kan se ett eventuellt  resultat. 

3.1 Försökspersoner 
Vi har jobbat med sjutton stycken fyraåringar. Det var sex flickor och elva pojkar.  

3.2 Bortfall  
Det har varit barn som har varit sjuka eller lediga under kortare perioder. Påsklovet inföll 
under vårat utvecklingsarbete, vilket medförde ett bortfall. I kategoriseringsövningen 
intervjuade vi femton av sjutton barn.  
 

3.3 Material 
Formulär för utvärderingsschema, barnens teckningar, sagoböcker, flanosagor,5 barnens 
möss6, tärning, stolar. 
 
 
 

                                                 
4 Beskrivning handlar om att man sätter ord på observationen, dvs. det som händer eller det som skett. 
5 Flanosaga är en förkortning av flanellograf sagor. En flanellograf är en tavla som är täckt av mjukt tyg, ofta 
filttyg som man fäster olika bilder på. Bilderna har kardborreband som gör att de fäster på tygtavlan. 
6 Barnen fick tillverka egna möss. (se Genomförande, tillfälle 3) 
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3.4 Tidsplan 
Vt-2002  

Litteraturgenomgång, PM skrevs och lämnades in. 
Ht-2002  

Studerade litteratur, skrev bakgrunden och formulerade vårt syfte. 
Vt-2003  

Våran sju veckors praktik började. 
v.1  

Lärde känna barn och personal. 
v.2  

Måndag: Introducerade utvecklingsarbetet /teckning. 
Torsdag: Repetitioner och lekar. 

v.3 
Måndag: Barnen tillverkar möss. 
Torsdag: Barnen gömmer sina möss/ teckning, flano - Lilla Anna flyttar saker. 

v.4  
Måndag: Flano - Familjen Musesson på skidtävling.  
               Vi har gömt barnens  möss/ teckning. 
Torsdag: Tre påsar med kort/ teckning. 

v.5 
Måndag: Flano – Historien om någon och lekar. 
Torsdag: Skärtorsdag. 

v.6 
Tisdag: Repetera flano - Historien om någon och följa tråden/ teckning. 
Torsdag: Sagovandring. 

v.7 
Tisdag: Avslutning -  Skattjakt. 

 
Parallellt med dessa aktiviteter har vi gjort en kategoriseringsövning enskilt med varje barn. 
 
Vt-2003  

Sammanställning av rapport och slutseminarium. 

3.5 Genomförande 
Under första veckan lämnade vi ett brev (bilaga 2) till föräldrarna där vi skrev och berättade 
vilka vi var och vad vi tänkte göra under våran praktik och en kortfattad presentation av vårat 
examensarbete.  
 
Vid varje tillfälle då vi låtit barnen rita, så har de fått berätta för en vuxen vad de har ritat och 
den vuxne har skrivit det på barnets teckning. Här har vi använt oss av informella samtal som 
metod. Sedan har barnet själv fått berätta för resten av gruppen vad han/hon ritat. Vi har hjälpt 
de barn som inte velat eller vågat berätta om sin teckning. Vi har också vid varje tillfälle 
använt oss av utvärderingsschemat för att synliggöra barnens utveckling och våran egen 
utvecklingsprocess som pedagoger. 
 
Tillfälle 1 
Vi började arbetet med att läsa sagan om Familjen Musesson på skidtävling (bilaga 3) högt 
för barnen. I boken ingår begrepp som på, under, i, bakom d.v.s. lägesord. Boken vi läste var 
på rim och när vi läste den fick barnen fylla i rimorden, de var aktiva under läsningen. Vi 
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försökte även betona var mössen befann sig i boken. Sedan fick barnen rita en teckning över 
vad de kom ihåg bäst från boken och berätta för de andra barnen vad de hade valt att rita, var 
på teckningen musen var (lägesord).  
 
Tillfälle 2 
Repetition av teckningarna, barnen fick berätta en gång till vad det var de hade ritat. Sedan 
lekte vi tärningsstolsleken, då var det meningen att barnen skulle träna ordinaltal t.ex. första, 
andra, tredje osv. Vi hade ställt ut sex stolar på rad i rummet. Barnen satt i en ring på golvet 
och fick en efter en slå med en tärning. Sedan fick de gå och sätta sig på den stol som antalet 
prickar på tärningen visade. T.ex. fem, den femte stolen. Då kunde det hända att det blev 
många barn som satt på en och samma stol och inget barn på en annan stol beroende på vad 
tärningen visade. Vi försökte att med rösten betona ordinaltalen när barnen skulle sätta sig på 
rätt stol. 
 
Lägesleken – barnen fick vara små pojk- och flickmöss och vi sa vart de skulle gå. T.ex. alla 
pojkmöss ställer sig framför ett fönster och alla flickmöss lägger sig under soffan osv.  
 
 
Tillfälle 3 
Barnen tillverkade sina möss. Vi hade ställt fram material som bestod av, äggformade träbitar, 
läderremmar, målarfärg, filt, lim och penslar. Barnen fick tillverka varsin mus efter hur de  
ville att den skulle se ut. Vi fanns med som stöd och hjälp. Vi tog in barnen i mindre grupper i 
målarrummet, fem,  sex stycken åt gången. De som inte var i målarrummet fick ägna sig åt fri 
lek. 
 
Tillfälle 4 
Barnen fick gömma sina möss och sedan rita en teckning av gömstället, en slags karta eller 
ledtråd som visade var musen var gömd. Sedan tittade vi på teckningarna med hela gruppen 
och vi försökte tillsammans lista ut var mössen kunde vara gömda. Musens ägare fick sedan 
gå och hämta sin mus när vi gissat färdigt. 
 
Vi leker tärningsstolsleken en gång till. När alla satt på stolarna så frågade vi hur många de 
var som satt på de olika stolarna, vilken stol det var mest respektive minst barn på och hur 
många de var tillsammans. 
 
Flano om Lilla Anna flyttar saker (bilaga 4). Boken handlar om lilla Anna som letar efter sina 
saker som har bytt plats där ingår begrepp som under, på, i, osv. 
När vi läste så fick barnen fylla i begreppen för var sakerna var med hjälp av bilderna från 
flanon. 
 
Tillfälle 5 
Flano av boken Familjen Musesson på skidtävling. Barnen fick varsin bild av flanon att hålla i 
och vi läste sagan. Barnen fick lyssna noga vart just deras bild passade in i sagan och sedan 
sätta upp den på flanotavlan. Det gällde att vara uppmärksam och samtidigt veta vad man 
hade på sin bild.  
 
Sedan tog vi fram den fina lådan där alla barnens möss bodde och det visade sig att lådan var 
tom, mössen hade smitit. Barnen fick leta efter dem och sedan rita en teckning över vart de 
hade hittat sin mus. Barnen fick berätta för hela gruppen vart de hade hittat den. 
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Tillfälle 6  
Vi delade barngruppen på hälften. Vi lekte en lek som går ut på att bygga meningar med hjälp 
av kort med bilder på. Korten var i tre olika påsar. I den första påsen var det kort med bilder 
på djur, i den andra var de bilder med olika lägesbegrepp och den tredje var det bilder på 
platser. Barnen fick ta ett kort ur varje påse och bilda en mening. T.ex. Elefanten är i akvariet. 
Barnen fick sedan välja någon av meningarna och försöka rita den. Innan barnen fick prova 
visade vi hur man gjorde och hur det kunde bli. Den andra hälften av barngruppen hade fri 
lek. När första gruppen var klar med sina meningar så bytte vi grupp och aktivitet. 
 
Tillfälle 7 
Historien om någon som flano. Sagan (bilaga 5) handlar om att man ska följa en tråd genom 
olika rum, tråden går in i skåpet, under sängarna osv.   
Efter barnens önskemål lekte vi lägesleken en gång till. Det var färre barn den här dagen så vi 
använde oss också av begreppet på bordet. 
 
Tillfälle 8 
Vi läste historien om någon igen och efter det skulle barnen följa en tråd som vi lagt ut i 
lekhallen. Tråden gick över och under och bredvid olika möbler och saker i rummet. Efter det 
fick barnen rita hur de hade följt tråden.  
 
Tillfälle 9 
Sagovandring - mössen hade smitit igen och den här gången hade de gömt sig på platser som 
fanns i boken om Familjen Musesson. Vi hade tillverkat en gran, ost, snögubbe m.m. som vi 
hade placerat ut på olika platser i förskolan sedan gömde vi mössen där. Barnen gick på 
äventyr och letade efter de förrymda mössen. Vi delade gruppen på hälften och medan den 
ena halvan var ute och letade sina möss så läste vi med den andra halvan sagan om Familjen 
Musesson. Sedan bytte vi aktivitet och grupp. 
 
Tillfälle 10 
Som avslutning på vårat arbete hade vi skattjakt med barnen. De fick leta efter ledtrådar i 
skogen på vägen till en öde gård. Vi inledde med att berätta att vi hade hittat en karta över 
förskolan och en bit av området utanför. På kartan fanns ett kryss, vår uppgift var att ta oss dit 
och se efter vad som fanns där. Väl vid krysset hittade vi första ledtråden. Varje ledtråd 
bestod av ett brev där det stod vart barnen skulle gå för att hitta nästa ledtråd. Det följde en 
vuxen med barnen som läste ledtrådarna. Vi stannade upp vid varje ny ledtråd och frågade 
vart den hade legat. I det första brevet stod det att nästa ledtråd fanns bakom en lada och så 
fortsatte skattjakten. Resten av ledtrådarna fanns i ett enesnår, under en sten, bredvid den 
stora grästuvan, mellan de röda träden (träd märkta med rött plastband), bakom huset. Skatten 
vi fann bestod av saft, muffins och chokladbollar som vi fikade ute. 
 
Kategoriseringsövning  
Vi har låtit barnen sortera plastdjur (bilaga 6) efter storleksordning om de skulle träffa på dem 
i verkligheten. Vi hade en jättestor spindel, ett ganska stort får, en ko och en häst som var 
ganska jämstora men mindre än fåret och en mycket liten elefant. Vi ställde upp djuren i den 
här ordningen varje gång vi började prata med ett nytt barn:  
Spindel 
Får 
Ko 
Häst 
Elefant 
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Frågan vi ställde var: Om du var ute i skogen och gick i verkligheten, vilket djur skulle vara 
störst och vilket skulle vara minst och vilka skulle vara där mitt emellan?  
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4 Resultat 

Resultatet har vi fått fram genom observationer som vi har antecknat i vårat 
utvärderingsschema och informella samtal utifrån barnens teckningar.  
 
Tillfälle 1 
Genom teckningarna visade barnen att de hade förstått var mössen var gömda någonstans. 
Barnen kunde även benämna gömställena med de aktuella begreppen när vi pratade om 
teckningarna. Några barn ville inte berätta alls om sin teckning i gruppen. Några av flickorna 
satt bredvid varandra när de ritade och deras teckningar blev väldigt lika varandra. 
 
Tillfälle 2 
Repetition av teckningarna, barnen får berätta en gång till vad det är de har ritat och de 
använder sig av begreppen när de berättar även den här gången. Fortfarande är det något barn 
som inte vill berätta om sin teckning. 
 
När vi lekte tärningsstolsleken visade det sig att det var lite svårt för barnen att para ihop rätt 
stol med rätt antal prickar på tärningen. De var osäkra på vilken stol de skulle sätta sig på. De 
hade också svårt att använda sig av ordinaltalen som begrepp. De benämnde stolarna som stol 
ett, stol två, stol tre osv. istället för att säga första stolen, andra stolen, tredje stolen osv. 
 
När vi lekte lägesleken visade det sig att begreppet bredvid soffan var lite svårt, pojkarna 
ställde sig framför soffan istället. Flickorna gjorde samma sak när de skulle ställa sig bredvid 
en stol. 
 
Tillfälle 4 
Barnen kunde lista ut var mössen var gömda med hjälp av ledtrådarna i teckningarna som de 
själva hade ritat och de kunde använda sig av rätt begrepp.  
 
När vi lekte tärningsstolsleken igen var barnen mer fokuserade, några av barnen kunde 
benämna stolarna med rätt ordinaltal och de hjälpte de som inte kunde. 
 
När vi läste Lilla Anna flanon  var barnen aktiva och kunde fylla i rätt begrepp i sagan. 
 
Tillfälle 5 
De flesta barnen klarade av att lyssna noga efter vart deras bild passade in i sagan när vi läst 
Familjen Musesson på skidtävling som flano. Några av barnen var lite osäkra och behövde 
lite hjälp. Barnen hjälpte även varandra. 
 
Barnen visade genom sina teckningar att de förstått var mössen hade varit gömda. Alla barn 
klarade av att säga vart de hade hittat sin mus med hjälp av lägesbegrepp när vi pratade om 
teckningarna. 
 
Tillfälle 6 
När barnen skulle rita meningarna hade de svårt att få med lägesorden trots att de kunde 
benämna läget i den korrekta meningen. En del barn ändrade meningen så att den skulle 
stämma överens med vad de hade ritat. 
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Tillfälle 7 
Barnen lyssnade aktivt för att få höra vem som hade stökat till i alla rummen och dragit ut den 
röda tråden i sagan, Historien om någon. 
 
Barnen visar ett stort intresse för lägesleken och ber att få leka den igen. 
 
Tillfälle 8 
Några barn ritade motiv från boken, några från hur de hade följt tråden och några barn hade 
blandat sagan med hur de hade följt tråden. Alla barn klarar nu av att berätta vad de har ritat 
för gruppen men bara hälften använder sig av begreppen. 
 
Tillfälle  9 
Barnen levde sig in i fantasins värld då vi letade efter mössen. 
Alla barn klarade av att berätta var de hade hittat sin mus och de använde sig av begreppen. 
Barnen känner igen sagan och följer med mer aktivt, de räknar mössen och fyller i rimmen 
och kan benämna var mössen i boken är. 
 
Tillfälle 10 
Barnen var aktiva i sökandet efter ledtrådarna och skatten. De klarade av att benämna var de  
hittade de olika ledtrådarna.  
 
Kategoriseringsövningen 
Det var bara ett (bilaga 6) barn av femton som hade alla rätt, några av de andra barnen hade 
bara något djur felplacerat, men de flesta barnen sorterade djuren efter hur stora de var i 
plastdjursstorlek och inte i den naturliga storleken. Barnen mätte med händerna höjden på 
djuren och de flesta sorterade efter det.  



21 

5 Diskussion 

5.1 Validitet 
Har vi undersökt det vi har avsett att undersöka? 
Vi har använt oss av observationer av barnen, observationer via teckningar tillsammans med 
informella samtal och utvärderingsschema vid varje tillfälle. Dessa metoder kompletterade 
varandra bra, vilket har gjort att vi har fått en tydligare bild av vilka begrepp barnen 
behärskade. Metoderna har också bidragit till att vi har kunnat se en utveckling hos barnen. 
Då vi repeterade aktiviteterna blev det också lättare att se barnens utveckling. 

5.2 Reliabilitet  
Har vi undersökt på ett tillförlitligt sätt? 
Vi anser att vår undersökning är tillförlitlig därför att vi har använt oss av många metoder som 
har styrkt varandra och vi har fått ett tydligt resultat. Vi har begränsat antalet begrepp som vi 
arbetade med. Detta för att vi skulle kunna belysa dem ur olika synvinklar inom den tidsram 
som vi hade för vårat arbete. Det visade sig vara bra att arbeta med ett mindre antal begrepp 
för att kunna se ett tydligare resultat och för att kunna ge barnen tid att bearbeta begreppen. 
Vi har kunnat se att fysiska och psykiska faktorer såsom humör, trötthet, hunger osv. har haft 
en viss inverkan på resultatet. Hit hör även tidpunkten på dagen, val av dag och eventuella 
sociala faktorer. Observationer av barn påverkas alltid av våra inre värderingar och 
uppfattningar om det enskilda barnet, vi har dock försökt vara så objektiva som möjligt i vår 
bedömning. 
 
Den loggbok som vi nämnt i vår metod har vi efter noggrant övervägande beslutat att inte 
använda i resultatet. Den är mycket bra för att utveckla det pedagogiska arbetet men vi anser 
att den inte är relevant för vårt syfte. 

5.3 Resultatdiskussion 
Vårt syfte var att undersöka om vi som pedagoger kunde belysa grundläggande matematiska 
begrepp ur olika synvinklar så att barnen tillägnade och använde sig av dessa. Vi anser att vi 
har lyckats bra med det.  
 
Något som kunde påverkat resultatet var att vi repeterade mycket av det vi gjorde. Många av 
aktiviteterna kom igen flera gånger. Detta gjorde att barnen blev mer fokuserade och 
koncentrerade på vad de gjorde om man jämför med hur barnen var vid det första tillfället. 
Detta överensstämmer med det Doverborg (1987) skriver i sin studie att om barn ska utveckla 
en förståelse för matematik, måste man som lärare ge dem möjligheter att möta många 
tillfällen, där samma problem belyses från olika håll. För att skapa sig en grund för en fortsatt 
matematisk förståelse. Det som ytterligare stärker detta är Furness (1998) erfarenheter att 
barnen, precis som vuxna behöver  arbeta i långsammare takt över längre tidsperioder. Att få 
möjlighet att återkomma till idéer och se på de från olika perspektiv och bearbeta de med 
olika material är värdefullt. Vi ville jobba så allsidigt som möjligt med begreppen, genom att 
leka och skapa, prata, fundera och reflektera. Detta för att barnen skulle få en djupare 
innebörd till begreppen och förstå att dessa kunde användas i olika sammanhang och att de 
kände förtrogenhet till begreppen. Vygotskij  (1999) menar att denna kombination mellan 
ordets mer generella innebörd och den mer konkreta betydelse berikar kopplingen mellan 
tanke och språk. 
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Förskolan där vi gjort vårat utvecklingsarbete har gett oss bra med tid och hjälp att genomföra 
våra aktiviteter vilket gav oss ett positivt resultat. Vi har fått gott om utrymme i förskolans 
planering så därför kände vi att vi ingick i arbetslaget på ett naturligt sätt. Vi tyckte att 
arbetslaget på förskolan var positiva förebilder för både oss och barnen. Vi tyckte att det 
stämde bra överens med det Magne (2001:4) skrev om att barnen ska uppmuntras av vuxna, 
de ska vara förebilder i barnets omgivning och skapa möjligheter och förutsättningar för detta. 
Genom vårt arbetssätt under praktiken har vi velat lyfta fram ett utvecklingspedagogiskt 
arbetssätt där barnen fått prata och reflektera och genom att vi har påpekat att ”titta vad ni har 
lärt er” och gett beröm försökt ge barnen en positiv förstärkning för vad de lärt sig. Dessa 
tankar har vi delvis fått av Pramling – Samuelsson och Mårdsjö (1997), de tycker att barnen 
ska bli bättre på att tänka, reflektera och förstå innebörden av att lära sig olika aspekter av sin 
omvärld. Som pedagog ska man arbeta med att få barnen att prata och reflektera. 
 
Vi hade våra planerade aktiviteter måndagar och torsdagar, valet av dag kan också påverka 
resultatet. Det vi såg var att det var svårare för barnen att koncentrera sig på måndagarna. De 
hade fullt upp med att prata om sådant de hade gjort under helgen och hinna leka med 
kompisar som de inte hade träffat på ett tag. Händelser under helgen kunde även påverkat 
barnen i både positiv och negativ riktning. Omständigheterna bidrog till att det blev svårare 
att komma igång med aktiviteterna vilket kunde ha påverkat resultatet. 
 
Det som vi tänkte på när vi gjorde aktiviteten tre påsar med kort var det Arnqvist (1993) skrev 
om att språkets viktigaste roll är att förmedla budskap men också att utveckla våran 
tankeförmåga och till att lösa svåra problem. I just den aktiviteten blev det påtagligt hur stor 
betydelse språket har för matematiken. Vi tycker liksom Malmer (2002) att det är viktigt att vi 
fångar upp och tolkar och utvecklar alla språk som barnet besitter. En språklig kompetens är 
förutsättning för att barnen ska kunna utveckla sin begreppsbildning. Vi anser liksom Høines 
Johanssen (2000) att rita och måla också är ett språk, ett sätt att uttrycka och förmedla något 
till sig själv och andra. Teckningarna är en hjälp för det egna tänkandet, en kommunikation, 
ett språk och även teckningarna kan fungera som ett tankeredskap. Vi har låtit barnen göra 
många teckningar för att vi skulle se vad de hade uppfattat av aktiviteterna. Vi gav dem ett 
medium för att uttrycka sig. Genom att gå tillbaka och titta på teckningarna har dessa även 
fungerat som en hjälp för reflektioner. 
 
När vi tittade på resultatet av teckningarna som barnen gjorde när de skulle rita meningar (se 
tillfälle 6) kunde vi se att det var svårt för dem att rita rätt läge trots att de kunde säga den 
korrekta meningen. En del barn ändrade meningen efter hur deras teckning såg ut så att läget 
blev korrekt enligt teckningen. Om vi hade låtit dem använda konkreta material och placera 
djuren och platserna efter korten så kanske vi hade fått ett annat resultat. Vi upplevde att 
tecknandet  i det här fallet blev en begränsning, eftersom barnen inte behärskade att rita så 
pass avancerade saker. När barnen hade ritat sina teckningar till när de följde tråden (se 
tillfälle 8) så blandade en del barn motiv från sagan vi läste före och hur de själva gick efter 
tråden. Där hade kanske resultatet blivit annorlunda om vi inte läst sagan före. Piaget (Hwang, 
Nilsson,1999) anser att barn mellan tre till sex år inte längre är bundna till här och nu utan de 
kan med tankar och symboler överskrida tidens och rummets gränser. Vi tyckte att det 
fungerade ganska bra i just den här aktiviteten, barnen kunde överskrida tidens och rummets 
gränser genom att de kunde blanda fantasi med verklighet. 
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Många av teckningarna som flickorna ritade blev väldigt lika varandra, detta trodde vi kunde 
bero på att de satt bredvid varandra och påverkades av varandras teckningar. Om vi hade 
placerat dem långt ifrån varandra så kanske resultatet blivit annorlunda. 
 
Att låta barnen rita vad de har gjort kan medföra både positiva och negativa saker. De 
negativa kan vara att barnen blir begränsade och kan inte uttrycka allt de vill genom bara 
tecknandet. Det positiva är att det som bara ser ut som ”kludd” i våra ögon kan vara en rikt 
detaljerad teckning för barnen själva. Det viktiga anser vi är att man låter barnen berätta om 
sina teckningar och att man skriver ner vad de säger. Då begränsar vi inte barnen och vi får en 
mer nyanserad bild av barnens tankar. 
 
Lägesleken bad barnen att få leka flera gånger. Här kunde vi se en klar utveckling av hur de 
uppfattade begreppen i och med att vi kunde se att de lättare och snabbare ställde sig på rätt 
plats. Begreppet bredvid soffan var lite knepigt för barnen, de ställde sig framför soffan. Vi 
hade en tanke att det kunde bero på vilken vinkel man såg soffan ur och var barnen befann sig 
i rummet. Detta var en ny tanke för oss. Piaget hade en teori om barnens egocentriska 
tänkande att de ser saker och ting enbart ur sitt eget perspektiv. Barnen använder sig själva 
som utgångspunkt. Vi tyckte den här teorin överensstämde med hur barnen uppfattade 
begreppen bredvid soffan och bredvid stolen. 
 
Vid tärningsstolsleken försökte vi gå vidare med barnens matematiska utveckling, från de 
grundläggande begreppen till ordinaltal och antal. Vi tyckte oss se att barnen lärde sig att se 
och benämna antalet prickar på tärningen. Barnen lärde sig även att koppla samman antalet 
prickar på tärningen med rätt ordinaltal. I början hade de flesta barnen svårt för att använda 
sig av ordinaltalen men de som behärskade det hjälpte de övriga. Den sista gången vi lekte 
den här leken så kunde alla barn använda sig av ordinaltalen. Detta kopplar vi samman med 
ett känt citat av Vygotskij: 
 

”Det som ett barn kan klara av tillsammans med andra idag, kan han klara på egen hand imorgon”                             
Vygotskij 1962  
          
(Björk, Liberg, 2001, s. 13) 

 
Detta tyckte vi stämde bra, vi kunde verkligen se att barnen lärde sig av att hjälpa varandra.  
 
Kategoriseringsövningen var också ett försök till vidareutveckling hos barnen. Syftet var att 
se om barnen behärskade serialordning, om de kunde sortera djuren i fallande ordning efter 
storlek. Vi har i efterhand kommit fram till att det här var ett mer kliniskt test där barnet har 
förväntningar på sig att svara rätt eller fel, vilket kunde ha påverkat resultatet. Bara ett barn av 
femton löste uppgiften rätt. Detta kunde även ha berott på barnens förmåga, som vi tidigare 
har nämnt att kunna släppa här och nu för de flesta sorterade efter djurens konkreta storlek. 
Ytterligare en faktor som kunde påverkat resultatet var hur barnen upplevt djuren i 
verkligheten, de flesta barn har aldrig sett en elefant och upplevt dess storlek. Det tycker vi 
hänger ihop med det Pramling – Samuelsson, Mårdsjö (1997) skriver att varje barn uppfattar 
eller erfar sin omvärld med utgångspunkt i tidigare erfarenheter. 
 
Vi  har genom vårt arbetssätt med utvärderingsschemat utvecklat oss själva. Eftersom vi har 
utvärderat efter varje aktivitet så har vi också fått möjlighet att titta på vad vi som pedagoger 
kan förbättra till nästa gång. Detta har gjort att vi inte blivit kvar i gamla fel och vanor utan 
fått möjlighet att utveckla oss själva.  
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Trots alla faktorer vi nämnt som kan påverka resultatet, så tycker vi att vi har fått ett positivt 
resultat. Dessutom har vi och barnen haft jätteroligt under resans gång. 
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6 Fortsatt forskning 

Under tiden vi arbetat med vårt examensarbete har vi kommit på olika förslag till fortsatt 
forskning: 
 
• I och med att barnen var väldigt duktiga på grundläggande begrepp, kan man välja en 

yngre barngrupp vid ett liknande arbete. 
 
• Det skulle vara intressant att utföra mer forskning om hur barnen kategoriserar genom att 

använda fler material än vad vi gjorde tex. kort på djur, andra djur, andra föremål, 
skalenliga djur. Man kan utföra kategoriseringen på andra sätt och vid fler tillfällen. 
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Bilaga 1 
Utvärderingsschema 
 
Vad vi gjorde: 
 
 
 
 
Hur vi gjorde:  
 
 
 
 
Inverkan på barnen:  
Vad gav det barnen? Uppnåddes syftet med aktiviteten? Vad lärde barnen sig? Uppskattade 
de aktiviteten? Fick alla barn som deltog ut något? Ville några barn inte vara med? 
 
 
 
 
 
 
Vad gick bra? 
 
 
 
Vad gick dåligt? 
 
 
 
Vad kan vi förändra till nästa gång? 



 

Bilaga 2 
Hej! 

 
Vi heter Åsa och Martina, vi studerar till förskollärare vid Luleå tekniska universitet. Vi går 
sista terminen och vi gör nu våran sista praktik på era barns förskola.  
Vi ska vara här vecka 12 till vecka18. Under den här tiden ska vi genomföra vårat 
examensarbete. Det går ut på att belysa matematiska begrepp (t.ex. på, i , under, ovan, lång, 
kort, smal, bred m.fl.) ur olika synvinklar för barnen. 
 
Vi hoppas att det går bra att vi lånar era barn till olika lekar, sagostunder och andra diverse 
aktiviteter.  
 
Om ni har några frågor och funderingar så prata gärna med oss. 
 
Vi hoppas att vi får en riktig kul tid under den här perioden. 
 
Vänliga hälsningar  
 
Martina och Åsa 



 

Bilaga 3 
Familjen Musesson och skidtävlingen av Lars Rudebjer och Dan – Erik Sahlberg 

 
1. Jag är Musdolf, Musdolf skogsmus, 
      bor i skogen i ett mus-hus.  
      Här finns älgar, lo och grävling  
      som vill se på våran tävling,  
      när vi nerför backen sätta.  
      Om du vill kan jag berätta. 

 
2. Det är kul att åka skidor  

fast det har ju sina sidor.  
Musemor oss barn fick samla:  
Se nu till att inte ramla!  
På ett led nu, raska på!  
Klara, färdiga och GÅ! 

 
3. Ut för backen alla for.  

Heja! Ropar musemor.  
Oj vad det går att glida –  
stackars Adolf bröt sin skida!  

 
4. Ifrån början var vi tio.  

Utan Adolf blir vi nio. 
 

5. Det är svårt att stå på benen  
och att hoppa över stenen.  
Fridolfs skidor gled isär,  
hamnade i drivan där.  

 
6. Borta var vår broder råtta.  

Utan Fridolf blev vi åtta. 
 
7. Nerför backen färden går.  

Snögubben i vägen står.  
 

8. Randolf kunde inte väja,  
och då kanske du kan säga  
just hur många vi är nu?  
Utan Randolf blev vi sju. 

 
9. Vem är det som kommer där?  

Tomtefar i backen är.  
Brynolf hinner ej få stopp,  
kör så rätt på tomtens kropp.  

 
10. Krocken blev ett riktigt spex.  

Utan Brynolf blev vi sex. 
 
11. Broder Asdolf, stackars krake,  

han fick flyga som en drake.  
Han blev fast i ugglans klor,  
men han kämpade, vår bror.  

 
12. Slet sig loss och tog sig hem.  

Utan Asdolf blev vi fem. 
 
13. Rädolf tappade balansen  

när han viftade med svansen.  
Åkte rakt på några stenar,  
fastnade bland granens grenar.  

 
14. Rädolf kunde inte styra,  

utan honom blev vi fyra. 
 

15. Katten är en lömsk figur,  
också för en mus på tur.  
Grendolf som var snabb på skida  
kunde ifrån katten glida.  

 
16. Nu så kanske du kan se:  

Utan Grendolf blev vi tre. 
 
17. När vi osten skulle runda  

kunde inte Rudolf blunda.  
Han var hungrig och rätt lat,  
kunde inte motstå mat.  

 
18. Nu kan vem som helst förstå:  

Utan Rudolf blev vi två. 
 

19. Vi var två som for mot målet.  
Rödolf körde rakt i hålet.  
Så vad blev det av min bror?  
Jo, en snöboll, jättestor! 

 
20. Rödolf kom på benen sen.  

Utan honom blev vi en. 
 

21. Tänk va roligt att få vinna  
och att först i mål få hinna!  
Allra bäst det blev det sen  
när vi samlades igen.  
Om du frågar ska jag svara:  
DET ÄR BÄST ATT TIO VARA!     



 

Bilaga 4 
Lilla Anna flyttar saker av Inger och Lasse Sandberg 

 
Lilla Anna har en boll. 
Var då? 
Uppe på hyllan ligger Annas boll. 
 
Lilla Anna har en nalle. 
Var då? 
Uppe på stolen sitter Annas nalle. 
 
Lilla Anna har en bok. 
Var då? 
På kudden ligger Annas bok. 
 
Lilla Anna har en potta. 
Var då? 
I badrummet står Annas potta. 
 
Lilla Anna har en mugg. 
Var då? 
Uppe på bordet står Annas mugg. 
 
Lilla Anna har en docka. 
Var då? 
På en liten traktor sitter Annas docka. 
 
Lilla Anna har en kam. 
Var då? 
I fickan ligger Annas kam. 
 
Lilla Anna har en blomma. 
Var då? 
I fönstret står Annas blomma. 
 
Lilla Anna har en mössa. 
Var då? 
Uppe på kroken hänger Annas mössa. 
 
En dag vill Lilla Anna skoja med sin 
mamma. 
Anna flyttar bollen och boken och nallen. 
 
Var är Lilla Annas nalle? 
Jo… 
Annas nalle sitter på hyllan. 
 
Var är Lilla Annas bok? 
Jo… 
Annas bok ligger under sängen. 

 
Var är Lilla Annas boll? 
Jo… 
Annas boll ligger under stolen. 
 
Sen flyttar Lilla Anna pottan och blomman 
och kammen. 
 
Var är Lilla Annas potta? 
Jo… 
Annas potta står i fönstret. 
 
Var är Lilla Annas kam? 
Jo… 
Annas kam ligger på stolen. 
 
Var är Lilla Annas blomma? 
Jo… 
Annas blomma finns i fickan. 
 
Sen flyttar Lilla Anna mössan och muggen 
och dockan. 
 
Var är Lilla Annas mugg? 
Jo… 
Annas mugg hänger på kroken. 
 
Var är Lilla Annas mössa? 
Jo… 
Annas mössa sitter på Annas huvud. 
 
Och var är Lilla Annas docka, då? 
Jo… 
Annas docka ligger i Annas säng. 
 
Anna är lite trött av allt flyttande. 
Lilla Anna har en sovfilt. 
Var är Annas sovfilt? 
Anna letar, sovfilten är borta. 
 
Men där i sängen under kudden ligger Lilla 
Annas sovfilt. 
 
När Lilla Annas mamma kommer in ligger 
dockan i Annas säng och sover. Lilla Anna 
ligger under sängen och läser. 
Och sovfilten är med



 

Bilaga 5.1 
Historien om någon av Åke Löfgren och Egon Möller - Nielsen 
 
Det här var underligt! Det är en våt fläck på golvet i  
tamburen! Någon måste ha varit här!  
Det är någon som har smugit sig in genom porten och in  
genom dörrspringan och lämnat en våt fläck på golvet. Vem kan det vara? Var kan han vara 
nu? Vi ska se efter om han gömmer sig i nästa rum! 
 
Kan du tänka dig, det är någon som har varit och stökat till i det här rummet också. Han har 
vält omkull mormors runda stickbord. Mormors stickning ligger på golvet. Men garnnystanet 
är borta. Var kan det vara? Det ligger en röd ulltråd på golvet. Vi ska ta och följa den, så 
kanske vi kan finna vår gäst. 
 
Vi följer ulltråden in i köket. Men vem kan det vara som har ätit upp de två fiskarna, som vi 
skulle ha till middag? Kanske han har smitit in i skåpet! Kanske han sitter och äter upp all 
annan mat för oss just nu! 
 
Vi öppnar skåpdörren och ser efter. Någon har varit där inne också. Tillbringaren ligger 
omkullstjälpt och all mjölken är urdrucken. 
Men ulltråden går vidare ut i hallen och………. 
 
……….uppför trappan till övre våningen. Mitt i trappan går tråden runt en av pinnarna i 
trappräcket. Det var väl konstigt! 
 
Oh, en sån olycka! Här har också någon varit framme! Den ena guldfisken har kommit ur 
akvariet och hamnat på bordet. 
Där ligger han nu och sprattlar. Vi skyndar oss att stoppa ner honom i vattnet igen. 
Vem kan ha varit här? 
 
Vi följer den röda tråden in under sängarna i sängkammaren, och när vi kommer ut på andra 
sidan – vad tror du vi får se? Någon har ställt till en väldig röra på golvet – han har dragit ner 
en blomkruka så att den gått i tusen bitar. – Nej, nu måste vi snart ha fatt på honom . Uppför 
en trappa till – raska på! 
 
Uppe på vinden finns mycket gammalt bråte. Där går det bra att gömma sej. Vi ska ta och leta 
borta i hörnet bakom väskorna. Tror du att det finns någon där? 
 
Aj aj aj……..här ligger en råttsvans! Vad kan ha hänt här? Men ulltråden går in i det fina 
skåpet. Kanske den som vi söker efter finns där inne? 
 
Ulltråden går in i skåpet. Om vi skulle försöka kika in genom nyckelhålet! Försiktigt, 
försiktigt sätter vi ögat intill – oj det är någon som kikar tillbaka därinne! Ska vi våga oss på 
att öppna skåpdörren? 
 
Sakta, sakta, sakta, öppnar vi skåpdörren. Därinne står en gammal fin blå vas. Den är 
sprucken. Därför står den i ett skåp på vinden. Ulltråden går ner i den gamla fina blå vasen. 
Ska vi våga ta ut den och se efter vad som finns i den? 
 
Den gamla fina, blå vasen trillar omkull! Det faller ut ett rött garnnystan!  



 

Bilaga 5.2 
Det är mormors nystan, som vi har letat så länge efter. Finns det något mer i vasen,                   
tror du? 
 
I vasen fanns också den här lilla kissemissen. 
Det var han som gjorde en våt fläck på golvet. Det var han som stjälpte mormors bord och åt 
upp de två fiskarna och drack ur mjölken och gick uppför trappan och fiskade upp en guldfisk 
och välte ner en blomkruka och gick upp på vinden och åt upp en råtta och kröp in i skåpet 
och slank ner i vasen, där vi hittade honom. Kissemissen heter Nisse. Men vill du veta något 
mera, så får du fråga honom själv. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Bilaga 6.1 
Kategoriseringsövningen 
 
V= Vuxen, B= Barn 
 
Barn 1 
Det tog lång tid för honom att flytta djuren. Jag frågar honom om varje djur vilket han tror är 
större och vilken som är mindre.  
Han bestämmer sig för: 
Får 
Spindel 
Häst 
Ko 
Elefant  
V- Är elefanten minst?  
B- Ja, svarade han. 
 
Barn 2 
B- Fåret är mindre än människan. Hästen är lite större än fåret. Kon är lite mindre än hästen. 
Spindeln är det minsta djuret som finns på våran ö.   
Hon ställer dem i den här ordningen: 
Elefant 
Häst 
Får  
Ko 
Spindel 
 
Barn 3 
Han tar först hästen, kon och fåret och ställer dem snabbt i ordning. Tar sedan spindeln och 
lägger den först och ställer sedan elefanten sist. Sedan ångrar han sig och ställer elefanten 
först. Sedan säger han:  
B- Spindeln och hästen är lika stora. Han placerar om djuren igen och då blir det så här: 
Spindel 
Häst 
Ko 
Får 
Elefant 
 
Barn 4 
Ställer dem i den här ordningen: 
Spindel 
Får 
Ko 
Häst 
Elefant 



 

Bilaga 6.2 
Barn 5 
Hon namnger alla djur sedan ställer hon dem i följande ordning: 
Häst 
Får 
Ko 
Spindel 
Elefant  B- den är minst. 
Sedan frågar hon:  
B- Finns de i verkligheten? 
V- Ja 
B- Spindeln är plattare, elefanten är mindre, skillnaden är att elefanten är tjockare.  
Efter frågan om verkligheten så byter hon plats på elefanten och spindeln. Då blir det så här: 
Häst 
Får 
Ko 
Elefant 
Spindel 
 
Barn 6 
Placerar dem i följande ordning: 
Elefant 
Häst 
Får 
Ko 
Spindel 
B- Elefanten är lika hög som ett hus. Hästen är hög som en lada. Kon är mindre och fåret är 
mindre och spindeln är minst. Om spindeln var ute och hästens hov klev på den skulle den bli 
plattad. 
V- Har du träffat en elefant på riktigt? 
B- Nej, bara en häst, får, ko och spindel. 
Ställer upp djuren och jämför höjd och säger. 
B- Kon är högre, hästen är ännu högre och elefanten är lägre. 

 
Barn 7 
Placerar djuren i följande ordning: 
Får 
Ko 
Häst 
Elefant 
Spindel 
 
Barn 8  
B- Hästen skulle vara störst, sedan elefanten och kon. 
Sedan tar hon fåret och ställer den först och säger:  
B- Den är störst, spindeln är jätte liten. Hon ställer den sist. 
Slutlig ordning: 
Får 
Häst 
Elefant 



 

Bilaga 6.3 
Ko 
Spindel 
 
Barn 9 
Tar fåret först, sedan hästen, mäter med handen och ställer hästen före fåret. Ställer sedan kon 
först. Mäter med handen elefanten är högre än spindeln. 
Resultatet blev: 
Ko 
Häst 
Får 
Elefant 
Spindel 
 
Barn 10 
Ställer de i den här ordningen: 
Får 
Ko 
Häst 
Elefant 
Spindel 
B- Spindeln är minst, men den har störst ben. 
 
Barn 11 
Jämför djuren, ställer dem bredvid varandra och mäter med handen. Tappar lite koncentration. 
Resultatet blir: 
Får 
Häst 
Elefant 
Ko 
Spindel 
 
Barn 12 
Förstår snabbt frågan, vi hinner inte fråga färdigt innan han ställer dem i den här ordningen: 
Elefant 
Häst 
Ko 
Får 
Spindel 
B- Jag har sett en spindel. 
V- Har du sett en elefant? 
B- Nej. 
V- Men du vet att den är jättestor? 
B- Mmm 
 
Barn 13 
B- Elefanten finns i djungeln faktiskt. 
Sedan jämför han häst och får. 
B- Hästen är störst. Ställer fåret, kon och elefanten efter varandra. Spindeln kommer före 

elefanten, för minst är sist. 



 

Bilaga 6.4 
Jämför spindeln och elefanten och säger: 
B- Se! 
Ställer dem i den här ordningen: 
Häst 
Får 
Ko 
Spindel 
Elefant 
Tar bort elefanten och säger: 
B- Elefanten tänker inte vara med. 
Slutliga ordningen blir ändå: 
Häst 
Får 
Ko 
Elefant 
Spindel 

 
Barn 14 
Pekar på fåret, ställer elefanten och spindeln efter fåret. 
Vi frågar: 
V- Vilket djur är mindre än spindeln? 
B- Inget. 

 
Resultatet blir: 
Får 
Elefant 
Ko 
Häst 
Spindel 
 
Barn 15 
Placerar dem i följande ordning: 
Häst 
Får 
Ko 
Elefant 
Spindel 




