
2006:01 PED

E X A M E N S A R B E T E

Kan matematik vara en naturlig
del av vardagen i förskolan?

 Pia Bjuhr

Luleå tekniska universitet

Pedagogutbildningarna
 Förskollärarprogrammet 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2006:01 PED - ISSN: 1402-1595 - ISRN: LTU-PED-EX--06/01--SE



 

  
 

Förord 
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bidragit till mitt examensarbetes slutresultat.  
 
Först och främst vill jag tacka min handledare, övrig personal och alla fina barn på förskolan 
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insiktsfulla kommentarer och förslag. Med er hjälp har jag kunnat höja mitt arbete till en 
vetenskaplig nivå. 
 
Slutligen ett stort tack till barnvakten för att du såg till att jag fick en chans att slutföra arbetet. 
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Kiruna, Mars 2006 
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Abstrakt 
Syftet med mitt examensarbete var att undersöka om jag kunde få barnen att förstå att 
matematik är en naturlig del av deras vardag och om deras antalsuppfattning kom att 
förbättras under den här tiden. Undersökningarna till mitt examensarbete utförde jag på en 
friluftsförskola i Norrbotten och försöksgruppen bestod av åtta barn i åldrarna fyra till sex år. 
Tillsammans med dem har jag gjort olika matematikaktiviteter. För att kunna �mäta� barnens 
utveckling har jag använt mig av kvalitativ intervju och under samma tillfälle fick de även 
utföra en liten räkneövning, dessutom har jag analyserat barnens teckningar. Jag tycker att jag 
har lyckats med att få barnen att förstå att matematik är en naturlig del av deras vardag men 
jag kan inte säga att jag har lyckats med att utveckla barnens antalsuppfattning. 
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1 Bakgrund 
Jag har valt att skriva mitt examensarbete om matematik främst för att hos flera förskollärare 
och barnskötare, som jag har mött under mina tidigare VFU (Verksamhets Förlagd 
Utbildning) studier, har stött på ett starkt motstånd mot tanken att integrera matematiken i 
förskolan. Jag tror inte att det beror enbart av brist på vilja utan snarare på rädsla i form av 
kunskapsbrist. Förskolepersonal som motsätter sig matematik i förskolan gör det ofta med 
förevändningen att detta är ett skolämne. Vad de då förbiser är att matematik finns runt oss i 
nästan alla dagliga situationer, det gäller bara för oss pedagoger att se den och synliggöra den 
för barnen. 
 
De flesta barn som jag har mött och intervjuat på förskolan har ingen aning om vad matematik 
egentligen är. De som har äldre syskon svarar att det är något man gör i skolan och i läxa. På 
frågan om de själva använder matematik svarar de att de inte gör det för de går ju inte i 
skolan. Många skolbarn som jag har pratat med tycker att matematik är svårt och tråkigt. 
Med detta i åtanke tycker jag att det är viktigt att vi på ett tidigt stadium provar på andra 
pedagogiska metoder för att ändra på det. Jag vill undersöka om man med hjälp av lekar, 
sånger och ramsor kan skapa lustfyllda matematiksituationer där barnen kan stärka sin tilltro 
till sin egen förmåga att förstå och lära. Jag vill ge barnen en positiv start i sitt matematiska 
tänkande och lära dem se matematiska utmaningar ur ett positivt perspektiv. Detta för att 
främja deras framtida syn på detta ämne. 
I mitt examensarbete har jag därför ägnat mig åt att föra ut matematiken i naturen i syfte att få 
barnen att förstå att matematik i olika former är en naturlig del i deras vardag och på så vis 
hoppas jag kunna öka deras intresse. Men matematik är ett brett ämne så för att kunna se om 
de aktiviteter jag genomför med barnen ger resultat har jag koncentrerat mina undersökande 
studier på att försöka se om barnens synsätt om vad matematik är, och om deras 
antalsuppfattning förändras under VFUns gång. 
Anledningen till att jag har valt att genomföra matematikaktiviteterna i naturen är att friskluft 
ger friska barn och är barnen friska är de piggare och gladare vilket är en bra förutsättning när 
man ska lära sig. 
 

Ett intensivt uteliv befrämjar hälsa. Erfarenheter från skogs- och naturförskolor visar att barnens  
allmänna hälsotillstånd är bättre där än på traditionella daginstutioner. 
� 
Frisk luft höjer tröskeln mot sjukdomar, samtidigt som utemiljön i sig är mindre sjukdoms- 
framkallande. 

 (Citat: Bjarne Ernst, 1994, i Barnets utveckling - en helhet s. 282) 

 

Förankring till läroplanen, Lpfö-98  
Jag har granskat Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 som är förskolans styrdokument, utfärdad 
av regeringen. I Lpfö-98 framgår tydligt vilka mål och riktlinjer regeringen önskar att 
verksamheten ska sträva mot. Om matematikämnet går följande rader att läsa:  
 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. 
I lekens och 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) 
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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. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 13) 
 

Lpfö-98 ställer alltså krav på att matematiken ska behandlas men i lekfulla arbetsformer. I 
det finner jag stöd för de aktiviteter jag valt att genomföra med barnen. 
 

Tidiga teorier om barns utveckling 

Jean Piaget (1896 - 1980)  
Piaget kom från Schweiz (Vygotskij, 2001) och var ursprungligen naturvetare och biolog. 
Piaget var den första som med hjälp av en klinisk metod som han själv utarbetat och infört i 
vetenskapen, att utforska barnets språk och tänkande. Vid en tid då den traditionella 
psykologin såg barnets tänkande ur ett negativt perspektiv, genom uppräkning av defekter, 
brister och minus som skiljer det från det vuxna tänkandet försökte Piaget se barnets 
kunnande och tänkande ur en positiv synvinkel. Den traditionella psykologin intresserade sig 
för det som inte finns hos barnet medan Piaget koncentrerade den nya forskningen på vad som 
finns hos barnet. Det nya och storslagna som Piaget framförde var egentligen något så enkelt 
som att fastslå att barnet inte alls är en liten vuxen människa, och att dess intellekt inte alls är 
ett litet vuxet intellekt. Bakom denna enkla sanning döljer sig en ide� som också egentligen är 
enkel � idén om utveckling. 
 
Piaget hade som mål med sin forskning (Imsen, 2000) att ta reda på hur kunskapens struktur 
ser ut. För att få insikt om detta valde han att studera två olika företeelser. Nämligen hur 
kunskapen utvecklats genom tiderna och hur barn strävar efter att nå bättre metoder för 
förståelse. 
 
Enligt Imsen har Piagets teori om hur vi når kunskap tre huvudbegrepp: 

1. Den inre representationen: Schema 
2. Inlärningsprocessen: Assimilation och Ackommodation 
3. Drivkraften i processen: Jämviktsprincipen 

 
Enligt det handlingsmönster som Piaget kallar för scheman (Imsen, 2000) så lär vi oss om vår 
yttre värld genom att handla och utforska. En del av det vi lär oss �sitter� kvar på det inre 
mentala planet och utgör ett aktivt handlingsmönster.  
 
Piaget ansåg att det finns två typer av scheman, nämligen sensori � motoriska scheman och 
kognitiva scheman. I det sensori � motoriska schemana handlar individen, direkt motoriskt 
utan att tänka, d.v.s. reflexmässigt. De kognitiva schemana kännetecknas av att individen 
tänker först och handlar sen. Individen bär på kunskap som kan plockas fram då det behövs. 
De kognitiva schemana är grunden för individens tänkande. 
 
Enligt Piaget (Arnqvist, 1993) är det hjärnans utveckling som 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 
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att anpassa sig efter sin omgivning. Denna adaptionsprocess (anpassning till yttre 
omständigheter) är en viktig del i Piagets teori. Adaptionen har två viktiga komponenter; 
assimilation (införlivning) och ackommodation (omstrukturering). Assimilation innebär att 
människan anpassar omgivningen efter sig själv, en inåtgående process. Detta sker genom att 
vi använder vår befintliga tankevärld till att uppfatta omvärlden. Eftersom barnen har färre 
erfarenheter av världen än de vuxna uppfattar de världen på ett annorlunda sätt. 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 än de 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 måste också skapa en 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 efterliknar imitationsobjektet. När barn leker rollekar 
behöver de ändra sitt sätt att tänka för att kunna inta �mammarollen�. Assimilationen leder till 
en kvantitativ tillväxt och vid ackommodation sker en kvalitativ omstrukturering av kunskap. 
 
Enligt Piaget är ett barns ackommoderingsprocess (Imsen, 2000) en spontan reaktion som 
uppstår vid en viss ålder och en viss biologisk mognad, och om denna process inte uppstår blir 
ny inlärning inte möjlig. Orsaken till drivkraften i ackommodationsprocessen är alltså att det 
uppstår en obalans mellan den förklaring barnet har till en händelse och den information eller 
förståelse barnet har i övrigt. Barnet förstår att dess egna förklaring till händelsen omöjligt 
kan stämma, vilket leder till ny tolkning av kunskap. Det barnet helt spontant försöker göra är 
att uppnå en inre jämvikt, och det är ur detta begreppet jämviktsprincipen kommer. 
 

Lev S Vygotskij (1896 - 1934) 
Vygotskij var en rysk teoretiker som var verksam under samma tidsperiod som Piaget (Imsen, 
2000). Vygotskij var intresserad av att se hur individen utvecklats över tid, den historiska 
aspekten. För att förstå en individ ur ett psykologiskt perspektiv är det viktigt att känna till 
förhistorien likväl den framtid som väntar henne. Som Vygotskij själv uttryckte det �Det är 
endast i rörelse som en varelse visar vad den är�. Och enligt Vygotskij är en (mänsklig) 
varelse en blandning mellan biologisk mognad och sociala förhållanden i miljön. 
Vygotskij menar att all intellektuell utveckling (Imsen, 2000) och allt tänkande tar sin 
utgångspunkt i social aktivitet samt att det individuella självständiga tänkandet är ett resultat 
av social interaktion. Utvecklingen löper från ett tillstånd där barnet kan göra saker 
tillsammans med andra till ett tillstånd där barnet kan agera ensam. Med andra ord kommer 
det sociala först och sedan det individuella.  
 
 Det som barn idag kan göra i samarbete kommer det ju imorgon att kunna utföra på egen hand. 
 ( Vygotskij, Tänkande och språk, 2001, sid. 351)  
 
Vygotskij betonar även vikten av att ett barn (Eriksson, 1999) genom den sensoriska 
upplevelsen av tingen kan nå fram till begreppslig kunskap genom att konkret manipulera 
med föremålen. Vygotskij anser att det är en intim växelverkan mellan praktik och teori som 
förklarar utvecklingen av begreppen. Med andra ord säger han att begreppsutvecklingen hos 
barn är beroende av att barnet aktivt får uppleva det som ska läras in och att det inte har något 
med biologisk mognad att göra. 
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Jerome Bruner (född 1915) 
Bruner är en av grundarna till kognitivismen (Qvarsell, 1978), han likt Piaget och Vygotskij 
betonar vikten av problembaserad inlärning där barnen måste vara aktiva då de utvecklar sin 
förståelse av världen. 
 
En av Bruners mest centrala idéer (Qvarsell, 1978) är att människan har en grundläggande 
vilja att lära sig. Till grund för denna vilja menar Bruner att det finns tre inre motiv: 
nyfikenhet, ömsesidighet och kompetens. 
 
Nyfikenhet: är det lilla barnets nyfikenhet på allt nytt. Bruner menar att denna nyfikenhet kan 
komma att avta i senare situationer när barnet ställs inför mer formaliserade 
inlärningssituationer som skolan. 
 
Ömsesidighet: är våran naturliga vilja att fungera i samspel med andra, redan spädbarnet vill 
hålla och etablera kontakt med personer omkring sig. 
 
Kompetens: Barnet vill kunna saker för sin egen skull � kunna för kunnandets skull, för att 
förstå och behärska sin omvärld.  
 
Vidare talar Bruner om en process (Qvarsell, 1978) han kallar generativt lärande eller 
�upptäckande� och som han menar ger förutsättningar för fortsatt utveckling. Det krävs att de 
tre motiven får så fritt spelrum som möjligt. Själva inlärningsprocessen kännetecknas av tre 
aspekter: information, transformation och evaluering. Information är när man möter och 
konfronteras med det redan tidigare inlärda. Transformation är den process där kunskapen 
manipuleras så att den ska passa nya syften. Evaluering är den slutliga processen där vi 
kontrollerar att vi gjort rätt. För att denna process ska kunna fortgå menar Bruner att barnets 
egna intresse måste vara drivkraften. 
 

Barns antalsuppfattning 
Att skriva ett forskningsarbete om barns antalsuppfattning utan att knyta ann till Dagmar 
Neumans tidigare forskning skulle inte kännas riktigt. Neuman har ägnat större delen av sitt 
verksamma liv åt forskning om barns utveckling av grundläggande matematiska begrepp. 
Boken Räknefärdighetens rötter (1989) är en populärversion av hennes doktorsavhandling, 
The origin of arithmetic skills (1987). I boken beskriver hon det mönster som barnen följer 
under sin matematiska utveckling. 
 
Räkneordssekvensen är vårat siffersystem där varje ordinalt tal, d.v.s. talets namn, har en viss 
kvantitativ betydelse. Trots att det är så abstrakt vet vuxna att sju är exakt ett mer än sex och 
exakt ett mindre än åtta. Vi tänker med andra ord på ordningstalen som en �måttstock� som vi 
kan tänka oss ganska konkret om vi vill. Men innan denna förståelsen har infunnit sig måste 
varje barn genomgå flera stadier i sin matematiska utveckling.  
 
Neuman kallar själva inkörsporten mot taluppfattning för rörelse. De barn som befinner sig 
här kan ramsräkna (åtminstone några tal) men har för den skull inte någon kvantitativ 
taluppfattning. Detta stadie kallas rörelse därför att räkneorden är knutna till rörelser och inte 
till de ting som räknas. Med det menas att barnen har lärt sig att handen ska föras i riktning 
mot de saker som räknas, en rörelse mot varje sak samtidigt som man uttalar ett räkneord. 
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Neuman menar att barnen utför en räkneramsa där orden inte har större innebörd än en 
räkneramsa med nonsensord som t.ex. �Ole, dole, doff��. 
 
Neuman menar att de barn som befinner sig i det stadiet som hon kallar delar utan helhet har 
kopplat talen till tingen men att de inte har någon taluppfattning i egentlig mening. Det verkar 
som att barn när de först kommer i kontakt med subtraktion (minskning) tycks tro att det 
handlar om delning och de har lärt sig att när man delar ska man dela lika, men helheten tycks 
sakna betydelse. Ett exempel på det är t.ex. när två barn delar en godishög i två lika stora 
högar. 
 
Nästa stadium kallar Neuman för namn eftersom räkneorden bara har ordinal betydelse för 
barnen. Med andra ord döper barnen de ting de räknar till, �ett, två, tre, o.s.v.�. De här barnen 
har inte upptäckt att räkneorden är tillfälliga benämningar utan låter namnen bestå. 
Det de gör fel är att de tror att sista ordet de räknar upp är det rätta, även om de räknar 
baklänges. De förstår inte att sista ordet bara berättar om antalet i den del där första ordet är 
�ett� och där man tänker framåt.  
 
Kommande stadiet kallar Neuman för omfång. Barn som befinner sig i det här stadiet har inte 
ännu börjat intressera sig för antalet utan tänker på talen i omfång, talen betyder �mycket� 
eller �lite�. Ett tal tidigt i talsekvensen betyder en kort rad eller en liten hög medan ett tal sent 
i talsekvensen betyder en lång rad eller en stor hög. 
 
De barn som har börjat använda sig av fingertal räknar på fingrarna, som till en början har en 
både ordinal (= grundtal 1, 2, 3, o.s.v. ) och kardinal (ordningstal, första, andra, tredje, o.s.v.) 
innebörd. Det betyder att de vet att fingrarna symboliserar antal men innan de har lärt sig att 
räkna upp det exakta antalet tänker de i �omfång�. De vet att två och tre symboliserar få 
fingrar medan åtta och nio är många fingrar. Senare lär de sig vad fingrarna �heter� utan att 
behöva räkna dem. De vet att lillfingret är ett, att hela handen är fem, hela handen + andra 
handens tumme är sex, o.s.v. Däremot måste de flesta barn i det här stadiet räkna fingrarna 
innan de kan lägga upp åtta.  
Under rubriken �fingertal� beskriver Neuman tre nivåer av �det odelade 5-talet�, där 
abstraktionsgraden ökar för varje nivå.  
De tre nivåerna är: 
 

1. Namnge �fingertal� 
2. Se på �fingertal� 
3. Tänk på �fingertal� 

 
 
Namnge �fingertal�: Barn som befinner sig på den här nivån vet att �ett stort tal� måste 
innefatta hela handen + några fingrar som räknas när de läggs fram. 
Se på �fingertal�: Barn som har nått den här nivån behöver inte längre räkna fingrarna när de 
ska lägga ut ett tal, de vet vilket som är �sjufingret, åttafingret, o.s.v.�. 
Tänk på �fingertal�: Barnet �tänker med sina händer�, med andra ord behöver de inte längre 
lägga fram händerna och räkna fingrarna rent konkret utan tänker sig dem i huvudet. 
 
När barnet har lärt sig använda �det odelade 5-talet� har det skapat ett mönster för att förstå de 
25 kombinationerna som ryms inom de tio bastalen, samma struktur som de romerska 
siffrorna har. Jag skriver förstå därför att det inte handlar om att minnas de 25 
kombinationerna utan att lära sig en struktur. 
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Tidigare har liknande forskning bedrivits av Gelman & Gallistel (1978). Deras uppfattning är 
att innan man kan säga att ett barn har någon egentlig antalsuppfattning måste deras förståelse 
omfatta följande fem principer.  
 

 Principen om ett till ett korrespondens. Barnet 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. 

 
 Principen om den stabila ordningen betyder att barnen vid uppräkning konsekvent 

använder en och samma sekvens av räkneord. 
 
 Kardinalprincipen betyder att barnet förstår att det sist uppräknade räkneordet anger 

antalet i den uppräknade mängden. 
 
 Abstraktions principen innebär att alla föremål som ingår i en väl avgränsad mängd 

kan räknas oavsett slag av föremål. 
 
 Principen om godtycklig ordning betyder att man kan starta var som helst då man ska 

räkna föremålen i en mängd, men att inget föremål får räknas mer än en gång. 
 
Enligt Gelman & Gallistel utvecklas dessa principer hos barnen i stigande ålder och är nästan 
genetiskt nedärvda. Neumans forskningar visar däremot att dessa principer kan utvecklas på 
olika sätt hos olika barn och att vissa principer kan förstås samtidigt, utan någon hierarkisk 
ordning, beroende på barnens erfarenheter och intresse. 
 

Utveckla barns antalsuppfattning 
I en studie av Doverborg & Pramling (2001) går att läsa att barns kunnande i matematik kan 
utvecklas om man arbetar medvetet och systematiskt med deras sätt att erfara och reflektera 
som utgångspunkt. De menar att det ligger en utmaning för alla de pedagoger som inte arbetar 
med matematiska begrepp och idéer i förskolans barnsgrupper då de anser att barn i dessa 
åldrar inte är mogna för ett sådant tänkande.  
På förskolan bör man inte ägna sig åt något formellt räknande utan ta vara på och skapa 
situationer, upplevelser och aktiviteter som kan problematiseras och sedan reflekteras över 
tillsammans med barnen så att de kan skapa mening av dessa nya erfarenheter. 
Doverborg & Pramlings studier visar att det är mångfalden som ger barnen de pedagogiska 
möjligheterna att utvecklas och lära. För att begrepp som antal ska kunna bli synliga för barn 
krävs att de får uppmärksamma varierande antal föremål. Andra sätt för pedagogen att göra 
antalsbegreppet mer synligt för barnen kan vara att variera föremålens storlek, utbredning och 
gruppering. Ahlberg (2000) menar att barn måste förstå grundläggande begrepp som bl.a. 
antal, ordningstal, mätetal, räkneramsan, talens egenskaper, etc., innan de kan utveckla en god 
taluppfattning. 
 
Inom den utvecklingspedagogiska ansats som utvecklats med grund i fenomenografin har 
pedagogiska principer utarbetats (Doverborg & Pramling, 2001). Dessa pedagogiska principer 
är: att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig på olika sätt samt att använda sig av den 
mångfald av sätt att tänka som barn ger uttryck för som ett innehåll i sig. 
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Pramling har studerat utvecklingen av arbetet efter dessa principer, främst med förskolans 
äldre barn har det visat sig att dessa barn har utvecklat en överlägsen förståelse för olika 
fenomen i jämförelse med barn som inte har undervisats efter dessa principer. Detta visar på 
att pedagogiska aktiviteter av olika slag kan bidra med att utveckla olika förmågor och 
förståelse hos barn.  

Pedagogens roll 
Förutsättningen för att ett barn ska ha möjlighet och viljan att lära är enligt Birte Wedel-
Brandt (Jerlang E, 1994) först och främst trygghet, samt de vuxnas förtroende för barns vilja 
och förmåga att undersöka och experimentera. Dessutom är det viktigt att de vuxna tar 
barnens egna slutsatser på allvar och respekterar dem. Barn varken kan eller ska förstå hela 
vår märkvärdiga värld på en gång utan gradvis tillägna sig den verklighet de är en del av. 
Konsten för pedagogen är att möta barnen precis där de befinner sig i sin utveckling. 
Wedel-Brandt menar att pedagogens roll är att vara medundersökande med barnen och 
medagerande i upplevelserna kring närmiljö och natur, hela tiden anpassad till barnens 
intresseområde och utvecklingsnivå. Med andra ord, söka utgångspunkt i det kända och 
därifrån närma sig det nya, det okända. 
 
Vygotskij ser på inlärning (Imsen 2000) först och främst som ett resultat av samspel. Han 
menar att pedagogen ska stimulera barnen att arbeta aktivt tillsammans med andra och ge 
barnet hjälp och stöd på vägen mot att klara uppgiften på egen hand.  
Vygotskij tycker att eleverna ska ställas inför utmaningar. Undervisningen bör ligga lite före 
den nivån eleverna behärskar så att de måste �måste anstränga sig litet�. Undervisningen ska 
stödja den naturliga utvecklingen och dra den med sig. 
 
Bruner menar att för att inlärningen i skolan (Qvarsell, 1978) inte ska bli ointressant för 
barnet krävs det att det som ska läras in har en röd tråd och en mening för barnet. Annars blir 
fallet att barnet endast ägnar sig åt ytinlärning, inlärningen fragmenteras och barnet går miste 
om den djupare förståelsen. Barnen måste enligt Bruner attackera problem och lösa dem. Med 
problembaserad undervisning blir lärandet aktivt vilket det måste vara för att lyckas. 
 
Hur och om man jobbar med matematik i förskolan (Doverborg & Pramling, 2001) hänger 
självklart ihop med de egna föreställningarna om vad matematik är och om man anser att 
barnen är mogna för detta ämne. Därför bör jag börja med att ta reda på vad matematik är för 
mig och hur föreställningarna i lärarlaget ser ut. 
 

Vi ska se förskolan som en matematikmiljö och träna oss att själva se matematiken, för att sedan  
träna barnen att reflektera och se mångfalden. 

 � Och man kan aldrig göra något synligt för barnen, om man inte själv sett det. 
 (Doverborg, förskollärartidningen sidan 8, 1999/3) 
 
Vidare menar Doverborg och Pramling att det är nödvändigt att pedagogerna vet vart i sin 
matematiska utveckling varje enskilt barn befinner sig, detta för att kunna veta vilka barn som 
behöver extra stöd och vilka barn som kan ges ytterligare utmaningar, andra tillfällen att räkna 
i meningsfulla sammanhang.  
Den pedagogiska rollen handlar inte om att rätta barnen utan snarare om att uppmuntra olika 
idéer och hjälpa barnen att se mångfalden i sätten att tänka. Det är när barnen ges möjlighet 
att utveckla språk och begrepp som är användbara inom matematiken som det livslånga 
lärandet inom detta fält kan starta. 
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Men Doverborg & Pramling är också noga med att notera att man arbetar på ett alldeles 
speciellt sätt. Pedagogen har ett mål med undervisningen, en intention med sitt arbete med 
barnen. Men det är hela tiden barnen och deras värld som är i centrum. 

2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att se hur barnen kan se matematik som en naturlig del av 
deras vardag och hur deras antalsuppfattning kan utvecklas. 

3 Metod 
För att kunna se en eventuell utveckling hos barnen har jag valt att använda mig av s.k. 
kvalitativ intervju (se kommande stycke för förklaring). Samma intervju har jag genomfört i 
början och slutet av min VFU period. För att bilda mig en någorlunda uppfattning om hur 
dessa barns antalsuppfattning såg ut bad jag barnen utföra en liten räkneövning under bägge 
intervju tillfällena. Jag har intervjuat barnen en och en i förskolans målarrum, därför har 
barnen inte påverkats av varandra i sina svar. Varje intervju tog ungefär fem minuter.  
 
Kvalitativ intervju är ett komplext område och jag har inte försökt förklara alla aspekter som 
det innehåller. Jag har däremot utifrån Patel & Davidsons (2003) forskning försökt förklara 
den del jag har genomfört. 
Jag har använt mig av en intervjuform där jag har bestämt frågorna i förväg och dem har jag 
ställt i en bestämd ordning. Intervjun innehåller divergenta frågor, d.v.s. frågor som ger 
intervjupersonen möjlighet att svara med egna ord. Svaren har jag antecknat under intervjuns 
gång och renskrivit så snart det varit möjligt. 
Syftet med intervjun var att se om barnen kan se matematik som en naturlig del av deras 
vardag och om de visste i vilka sammanhang det används. 
 
Patel & Davidson belyser vad man bör tänka på innan en intervju genomförs. 
Först bör man förbereda sig genom att skaffa förkunskaper om det område man vill studera, 
detta görs lättast genom att sätta sig in i befintlig litteratur. När frågorna skrivs bör man tänka 
på att intervjuer ofta har en tendens att innehålla för många frågor vilket kan bli tröttsamt för 
personen som ska besvara dem. Man bör även fundera om frågorna går att missuppfatta. Det 
som framstår som självklart för mig behöver för den skull inte vara det för den intervjuade.  
 
Som avslutning på de aktiviteter jag valt att genomföra med barnen har jag låtit barnen rita 
eller måla sina upplevelser. Sedan fick barnen förklara sina målningar för mig medan jag 
skrev direkt på teckningen det barnen berättade. Barnets intellektuella utveckling och dess 
intressen kan ofta framstå mycket tydligt i en teckning eller målning som barnet arbetat med 
(Løkken & Søbstad, 1995). Men jag måste vara försiktig när jag tolkar barns teckningar då det 
ligger stor risk i att övertolka det barnen har gjort. Men det kan utgöra ett viktigt komplement 
till andra metoder, i det här fallet den kvalitativa intervjun. 

Försökspersoner 
Jag har arbetat med åtta barn i mina undersökande studier i åldrarna fyra till sex år. Det var 
sex flickor och två pojkar. I några av aktiviteterna har även två pojkar på sex år deltagit, jag 
har dock inte använt de i mina studier eftersom de inte skulle vara kvar på förskolan efter 
sommaruppehållet. 
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Bortfall 
Jag var redan innan min VFU:s början införstådd med att det skulle bli en hel del bortfall från 
mina matematikaktiviteter då jag av personliga skäl (graviditet) var tvungen att lägga min 
VFU i direkt anslutning till förskolans sommaruppehåll. Som brukligt på förskolor är några 
barn lediga en tid både före och efter sommaruppehållet, så var även fallet i min 
undersökningsgrupp. Det hände även att barn var sjuka eller lediga under kortare perioder. På 
så vis föll det sig att en del barn endast deltog vid ett fåtal av mina matematikaktiviteter och 
det har i sin tur påverkat reliabiliteten. 

Material 
Formulär med intervjufrågor och undersökning av antalsuppfattning, barnens teckningar, 
utvärdering av aktiviteter och det material som användes under själva aktiviteterna, såsom 
kottar, dukar, papper, rockringar, cd-spelare, pennor, filtar, russin, tio valfria ting (kims lek) 
har använts som undersökningsmaterial. Många av lekarna har jag hämtat ur boken Vill du 
leka? (Rinaldo Davidsson I, 1992) 
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Tidsplanering 
April 2004 
 Letade och skummade igenom litteratur. Skrev och lämnade in PM. 
 
April och maj 2004 

Gjorde en noggrann litteraturstudie. Skrev och lämnade in bakgrund, syfte, första delen 
av metoden samt intervjufrågorna och räkneövningen. 
 

Maj 2004 
 Min sju veckor långa praktik börjar. 
 
V. 22 

Lär känna barnen och personalen. Tre dagar är verksamheten flyttad till en skog där vi 
bedriver lägerdagar.  

 
V. 23 
 Tisdag: Gör intervjuer och räkneövning med barnen. 
 Onsdag: Mattelektion � Kottekast 
 
V. 24 
 Måndag: Mattelektion � Gömma barn. 

Onsdag: Mattelektion � Molnleken. Barnen får i hemläxa att fråga sina föräldrar när de 
använder matematik. 

 
V. 25 
 Min självständiga vecka. 
 Måndag: Mattelektion � Killevippen. Förhör barnen på hemläxan. 
 Onsdag: Mattelektion � Kimslek. 
 
V. 26 

Jag utförde inte några matematikaktiviteter under den här veckan eftersom det var så få 
barn. 

 
SOMMARUPPEHÅLL 
 
V. 32 
 Jag utförde inte några matematikaktiviteter under den här veckan eftersom det var så få  
 barn. 
 
V. 33 

Min sista VFU vecka. Jag utförde inte några matematikaktiviteter den här veckan 
eftersom det var så få barn.  

 
V. 34 

Eftersom barnantalet varit så litet under tidigare veckor ville jag träffa barnen en gång 
till för att ha en sista matematiklektion och en ordentlig avslutning av min VFU. 
Onsdag: Sång och ramssamling. 
 Intervjuer och räkneövningar med barnen. //Avslutning. 
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Genomförande 
Min handledare hade redan veckan innan jag börjat skrivit ett brev till föräldrarna som hon 
hängt upp på förskolans dörr och berättat vem jag är och vad jag skulle göra. När jag påbörjat 
min VFU presenterade jag mig personligen för föräldrarna och förklarade för dem och barnen 
vad jag skriver om i mitt examensarbete. 
 
Innan jag började med mina matematikaktiviteter intervjuade jag samtliga barn i min 
undersökningsgrupp och undersökte även deras antalsuppfattning. Samma intervju och 
undersökning gjorde jag även i slutet av min VFU. (Se bilagor). 
 
Varje mattelektion har hållits utomhus på en gräsplätt utanför förskolan. Alla lektioner har 
inletts med sången:  
 
Alla händer säger klapp, klapp, klapp. 
Alla fötter säger stamp, stamp, stamp. 
Huvet säger nickenick. 
Klockan säger ticketick. 
Nu ska barnen räkna. 
 
När vi sjungit klart har vi satt oss i en samlingsring och tillsammans räknat hur många vi är. 
Därefter har jag talat om för barnen hur dagens �matteaktivitet� kommer att gå till. 
Efter aktiviteten har vi samlats igen för att avsluta med sången: 
 
Alla händer säger klapp, klapp, klapp. 
Alla fötter säger stamp, stamp, stamp. 
Huvet säger nickenick. 
Klockan säger ticketick. 
Nu har barnen räknat. 
 
Efter varje lektion har barnen (fortfarande utomhus) fått måla sina upplevelser av aktiviteten 
och tala om för mig vad målningen föreställer medan jag har skrivit ner deras ord på samma 
teckning, på så vis fick barnen en chans att reflektera över det vi har gjort. 
En tydligare beskrivning av hur varje aktivitet går till finns att läsa som bilagor. 

Kottekast 
Barnen ska i tur och ordning försöka kasta sina kottar (en gran- och en tallkotte) på en vit duk 
som ligger på marken. När alla barn har kastat sina kottar räknar vi tillsammans hur många 
kottar av vardera sorten som ligger på duken och hur många som ligger utanför. 
Jag känner mig nöjd med aktiviteten men om jag skulle göra om den så hade jag nog förenklat 
den lite, t.ex. flyttat duken närmare och till en början bara använt mig av en sorts kottar. Efter 
aktiviteten målade de flesta barn hur många kottar de kastat, räknade och talade om antalet för 
mig så att jag kunde skriva ner det i min förklaring. Några målade av själva aktiviteten men 
även omgivningen och fantasier som inte hörde till. 

Gömma barn 
Ett barn i gruppen vänder sig om och blundar. En person täcker över X-antal barn med filtar. 
Barnet som blundat får vända sig tillbaka mot gruppen och räkna hur många barn som är 
gömda och sedan tala om vilka barn som ligger under filtarna. 
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Det märktes att den här aktiviteten uppskattades av samtliga barn. Alla kunde snabbt se hur 
många barn som låg gömda under filtarna, däremot var det många som hade svårt att komma 
på vilka barn det var som saknades så därför fick de några ledtrådar. En pojke upptäckte 
likheter mellan Gömma barn och Kims lek. Efter aktiviteten stannade vi kvar ute så att barnen 
kunde måla av sina upplevelser. Samtliga barn har målat endast själva aktiviteten, filtar och 
barn, men den här gången är det inte lika många som har använt antal i sina beskrivningar. 
Sedan gav jag barnen i hemläxa att fråga sina föräldrar när de använder matematik. 

Molnleken  
Alla fåglar (barn) står på var sitt moln (rockring). När musiken spelar ska alla fåglar flyga runt 
molen, men när musiken tystnar måste alla ställa sig i ett moln igen för att inte trilla ner. När 
barnen är ute och flyger blir det finare och finare väder och då skingras molnen (ett antal 
rockringar plockas bort). När musiken tystnar igen måste några fåglar dela moln tills det blir 
alldeles fullt på molnen. 
Barnen tyckte att det här var den roligaste �mattelektionen� hittills. När barnen stod i sina 
rockringar valde jag ut ett barn som fick svara på hur många �fåglar det var i hans moln�. Det 
klarade alla barn bra. Sedan frågade jag på vilket �moln det var flest/minst fåglar� då fick 
barnen svara samtidigt och även det klarade de bra. 
Efteråt målade barnen barn i rockringar och sedan har de flesta angivit hur många barn och 
hur många ringar som finns med på teckningarna, här har alla utom ett barn använt antal i sina 
beskrivningar. 
Efter aktiviteten fick de barn som kommit ihåg sin hemläxa, att fråga sina föräldrar när de 
använder matematik, återge svaren inför gruppen. 

Killevippen 
Jag la ett enfärgat papper på marken och placerade ut ungefär tolv russin. Ett barn blundar 
medan ett annat barn väljer ut vilket russin som är Killevippen (förbjudet att ta) och visar åt 
de andra. Nu får den som blundat titta. Medan russinplockningen pågår räknar alla barn högt 
tillsammans varje plockat russin. Så håller vi på ända tills Killevippen blir tagen. Då ropar alla 
Killevippen!!! Sen fick ett annat barn blunda. Även detta var en uppskattad aktivitet. Barnen 
förstod på en gång vad övningen gick ut på och var fokuserade hela tiden. 
Efter Killevippen målade samtliga barn russin på en duk och angav hur många russin de 
målat, någon angav även hur många barn som satt runt duken. 

Kims lek 
Eftersom jag hade så stora och duktiga barn den här dagen valde jag att göra Kims lek något 
försvårad variant. Jag la ut tio föremål på en duk och gick sedan igenom vad alla föremål 
hette och visade noga på hur de låg. Ett barn fick blunda medan ett annat plockade bort några 
föremål. Sen fick den som blundat tala om hur många föremål som saknades och även försöka 
komma ihåg vilka saker som var borta. 
Barnen klarade utmaningen galant. Efteråt målade de att några av sakerna vi använt låg på en 
duk och så talade de om hur många saker som saknades. 

Sång- och ramssamling 
Den här övningen målade barnen aldrig av men i början av samlingen frågade jag barnen om 
man kunde använda matematik/räkna i sånger och ramsor. Nej, det var det ingen som trodde. I 
slutet av samlingen ställde jag samma fråga och då höll alla med om att man faktiskt kunde 
det. 
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4. Resultat 
Intervjuresultat: 
Vid första intervjutillfället var det inte något barn som kunde svara på vad matematik är. 
Det var tre barn som kunde ge ett svar som tydde på att de förstår när de räknar och det de 
angav att de räknade var ålder, tänder och när de leker skola eller Kurra gömma. På frågan 
när vuxna räknar var det en flicka som visste att vuxna räknar i skolan. Det var några barn 
som kunde svara på varför det är bra att kunna räkna och det var för att kunna leka Kurra 
gömma, bara för att kunna räkna hur många år man är, för att räkna hur många saker det är 
och för att lära sig vad 7*8 blir. Svaren på frågan hur långt de kan räkna varierade mellan fem 
och 101. 
 
Vid andra intervjutillfället kunde fem av barnen direkt svara att matematik är när man 
räknar. Och de flesta barn hade betydligt utförligare svar på följande fråga, när de räknar, sex 
av barnen svarade så att man kan anta att de förstår att de räknar och när de räknar. Svaren 
blev mycket varierade och barnen angav att de räknade lego, kulor, pengar, biljetter, prickarna 
i stugtaket, i lekar, bilar som kör förbi, mm. Det var svårare att ange när vuxna räknar. En 
pojke sa att han vet att mamma och pappa brukar räkna men han får inte störa då så han vet 
inte vad. Tre barn visste dock att vuxna brukar räkna alla barn på dagis, på jobbet eller när de 
betalar skatten på datorn. Barnen tyckte att det är bra att kunna räkna för att se att alla har 
kommit med in och för att man ska kunna betala. Svaren på hur långt de kan räkna varierade 
mellan åtta och ganska långt på hundra. 
 

Undersökning av barns antalsuppfattning 
I konklusionen av de svar jag har fått på undersökningen av barnens antalsuppfattning går det 
inte att utläsa någon tydlig och självklar utveckling på barnens antalsuppfattning. Därför har 
jag valt att endast göra en analys av den första undersökningen då den senare skulle komma 
att se tämligen snarlik ut. 
 
Jag har utgått från Neumans forskning (1989) då jag analyserat svaren av barnens 
antalsuppfattning. När jag försöker följa det mönster barnen följer under sin matematiska 
utveckling finner jag att barnen i min undersökningsgrupp befinner sig i stadierna omfång och 
fingertal. När de i undersökningen ombads att peka på den kulrad som innehöll flest kulor 
pekade de yngre men även något av de äldre barnen i gruppen spontant på den längre raden 
(som innehöll färre kulor). Vilket tyder på att de tänker på antal som omfång. När jag bad dem 
räkna kulorna ändrade sig de flesta och sa att det var fler kulor i den kortare raden. Talen i sig 
hade för dessa barn börjat få en kvantitativ innebörd även om de i första hand fortfarande 
tänkte i omfång. Men det fanns de barn som trots att de räknat kulorna hävdade att det var fler 
kulor i den längre raden. Dessa barn ser endast talen som omfång. Inget av de barn som 
befann sig i stadiet Neuman kallar för omfång klarade subtraktionsövningen i början av 
räkneövningen.  
Av dem som befann sig i stadiet fingertal var det två barn som la upp händerna på bordet och 
räknade fingrarna rent konkret innan de angav sitt svar. De befinner sig alltså 
utvecklingsmässigt under Namnge fingertal. Under subtraktionsövningen var det två flickor 
som såg direkt på kulorna hur många som saknades, utan att behöva räkna dem. En flicka 
beskrev såhär hur hon tänkte. �Jag har lärt mig för länge sen att två plus två blir fyra plus en 
blir fem. Och när du har tagit bort en blir det fyra�. De här flickorna befann sig i stadiet Tänk 
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på fingertal. Med andra ord behöver de inte längre räkna fingrarna rent konkret utan tänker 
sig dem i huvudet. 
 

Mina iakttagelser:  
Jag måste medge att jag är fascinerad över barnens kluriga och jättesmarta lösningar på hur de 
med hjälp av sina teckningar har förklarat sin verklighet av de aktiviteter vi genomfört. Men 
trots kluriga lösningar så är barnen begränsade i sitt tecknande så därför har deras muntliga 
beskrivningar, som jag skrivit ner, gett en mer nyanserad bild av deras uppfattning. Jag önskar 
att jag kunnat få med alla fina alster i mitt utvecklingsarbete för de är verkligen toppen. 
 
Det jag upptäckte var att de flesta barn redan efter den första aktiviteten, kottekast, målade 
kottar som de räknade och sedan angav de antalet till mig så att jag kunde skriva ner det. 
Några utav barnen målade hur många kottar de fått att landa på duken under aktiviteten och 
några som låg på sidan. Andra barn målade några kottar på måfå och sedan räknade de dem. 
 
Efter den andra aktiviteten som var gömma barn angav de flesta barn inte något antal i sina 
beskrivningar. 
 
Efter resterande aktiviteter använde så gott som samtliga barn antal i sina beskrivningar, de 
räknade inte längre endast tingen som de målat utan även hur många barn de avtecknat på sin 
målning. Några av de äldre barnen var noga med att antalet ting och antalet barn på 
teckningen skulle stämma överens med verkligheten. 
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5. Analys 

Validitet 
Jag tycker att jag genom mina undersökande metoder, d.v.s. intervjuer, undersökning av 
barnens antalsuppfattning och den analys jag har gjort av barnens teckningar har undersökt 
det jag hade som avsikt att undersöka, d.v.s. om barnen kan se matematik som en naturlig del 
av deras vardag om deras antalsuppfattning har utvecklats under den här tiden. 

Reliabilitet 
Jag tycker att jag har använt mig av tillförlitliga metoder då jag undersökt barnens eventuella 
utveckling. I intervjuerna och undersökningen av barnens antalsuppfattning syns varje enskilt 
barns eventuella framsteg tydligt. 
När man tolkar barnens teckningar bör man vara mycket försiktig så att man inte övertolkar 
det barnen har gjort (Løkken & Søbstad, 1995). Jag har försökt vara så objektiv som möjligt i 
mina tolkningar men det finns så klart alltid en risk att mina egna värderingar avspeglar sig i 
en sådan analys. Därför har jag sett teckningarna som ett bra komplement till mina övriga 
metoder utan att lägga tyngdpunkten av min analys på dessa tolkningar. 
Att jag har haft ett stort bortfall i min undersökningsgrupp har så klart påverkat resultatet av 
min undersökning då några av barnen har varit frånvarande vid de flesta tillfällena. Jag tror att 
resultatet hade sett annorlunda ut om jag haft min VFU under en annan tid på året, då 
gruppens bortfall inte varit så stort och om VFU:n skett under en sammanhängande 
tidsperiod. Då detta, av personliga skäl, inte var möjligt är jag glad att jag ändå fick tillfälle att 
genomföra mina undersökande studier även om detta betyder att reliabiliteten påverkades. 
Förskolan där jag har gjort min VFU har gett mig all den tid jag har behövt och min 
handledare har alltid ställt upp när jag behövt hjälp, detta trots att de under denna tid höll på 
att ordna inför sommaruppehåll. 
 

Diskussion 
Mitt syfte med detta examensarbete var att se om barnen kan se matematik som en naturlig 
del av deras vardag och om deras antalsuppfattning kom att utvecklas. Min intention var att på 
ett lustfyllt sätt, d.v.s. genom att föra ut olika lekar, sånger och ramsor i naturen, få barnen att 
förstå att matematik i olika former är en naturlig del i deras vardag och på så vis hoppades jag 
kunna öka deras intresse, vilket jag tror långsiktigt kommer att främja deras matematiska 
utveckling. Dessutom har barnen i början och slutet av VFU:n fått genomföra en liten 
matematikövning för att jag ska kunna se om mina aktiviteter kunnat främja barnens 
antalsuppfattning. Jag har inte analyserat varje enskilt barns utveckling utan har endast sett till 
gruppen som helhet. 
 
Intervjuerna visar att jag har lyckats med att få barnen att förstå att matematiken är en del av 
deras vardag eftersom deras svar på när de använder matematik var betydligt vidare och mer 
varierat i den andra intervjun. Det visar även att barnen har fått en djupare förståelse för själva 
begreppet matematik även om alla inte kunde säga vad ordet betyder. Undersökningen av 
barnens antalsuppfattning visar endast på en marginell förbättring hos gruppen och att några 
barn har utvecklat sin antalsuppfattning något mellan de olika intervjutillfällena vågar jag inte 
säga beror på mina matematikaktiviteter, utan tror att det kan bero på personlig mognad då det 
var sommarlov mellan tillfällena. Fram till det andra intervjutillfället hade barnen dessutom 
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lärt känna mig vilket säkert gjorde att de kände sig tryggare med mig och dessutom kände de 
igen frågorna och på så vis kanske de presterade bättre.  
När barnen tecknade efter matematikaktiviteterna satt de i grupp och därför ser man att barnen 
påverkats av varandra. Men jag tycker inte att det har varit någon negativ påverkan, utan 
tvärtom tror jag att de yngre barnen kan ha ansträngt sig lite extra både vad gäller målarteknik 
och att föra in och se matematiken i teckningen. Men trots dessa ansträngningar är barnen 
begränsade i sitt tecknande så därför tror jag att det har varit bra för barnen (och för mig då 
jag ska göra mina tolkningar) att de även fick chansen att uttrycka sig i ord eftersom deras 
reflektioner framstår klarare då. 
 
Eftersom jag inte kände barnen i min undersökningsgrupp sedan tidigare hade jag stor hjälp 
av undersökningen av barnens antalsuppfattning då jag planerade aktiviteterna men även 
under aktiviteternas gång då jag kunde anpassa de enskilda övningarna efter barnets 
utvecklingsnivå. När vi t.ex. lekte molnleken fick de barn som inte nått så långt i sin 
antalsuppfattning frågan om hur många fåglar som stod i dess moln när de inte var fler än tre i 
rockringen. De barn som jag visste hade nått längre fick frågan då det var många barn i 
rockringen. Den dagen då vi lekte Kimslek var endast två barn från min undersökningsgrupp 
närvarande och eftersom jag visste att de var jätteduktiga anpassade jag leken efter deras 
utvecklingsnivå för att ge dem en liten utmaning. De klarade den och kände sig nöjda efteråt. 
När jag kunde anpassa lekarna efter barnens individuella utvecklingsnivåer behövde ingen 
känna att de inte behärskade övningarna samtidigt som jag kunde ge de barnen som nått 
längre i sin matematiska utveckling lite större utmaningar. Doverborg menar att det är en 
nödvändighet att pedagogerna vet var i sin matematiska utveckling varje enskilt barn befinner 
sig, detta för att kunna veta vilka barn som behöver extra stöd och vilka barn som kan ges 
ytterligare utmaningar. 
 
Vad som är vitsen med att dela in barnens antalsuppfattning i stadier likt Neumans tåls att 
fundera på. Så länge ett barn utvecklas framåt som det sig bör är det kanske inte helt viktigt. 
Men om ett barn stagnerar i utvecklingen är det bra att kunna gå tillbaka några stadier och se 
om det är något barnet har missat och behöver träna mer på innan det kan utvecklas vidare. 
Fast även för de barn som kräver större utmaningar är det bra om pedagogen vet vilka stadier 
som väntar. 
 
Det är viktigt att barnen ser matematiken som en del av deras vardag eftersom det är en god 
förutsättning för fortsatt lärande att de uppfattar matematiken som något användbart, något 
som de har glädje av att kunna. Doverborg & Pramling (2001) menar att de barn som har 
ingått i en undersökningsgrupp där man låtit barnen tänka, reflektera, och uttrycka sig på olika 
sätt har utvecklat en överlägsen förståelse för olika fenomen i jämförelse med de barn som 
inte har undervisats efter dessa principer. Där finner jag stöd i Piagets teori (Arnqvist 1993) 
där han menar att barn anpassar sig för att passa in i den miljö de är en del av. Därför tror jag 
att om man hela tiden jobbar med att synliggöra matematiken på förskolan, i leken och de 
vardagliga situationerna, så kommer barnen att aktivt, medvetet eller omedvetet, vilja 
förbättra sina kunskaper inom detta område. De upptäcker att det är något de har glädje av att 
kunna och något som är nödvändigt för att passa in i den miljö, fylld av matematik, som de är 
en del av. Jag anser därför att man genom att integrera matematiken redan i förskolans 
verksamhet kan avdramatisera barns synsätt på detta ämne från att vara endast ett svårt 
skolämne till att bli en viktig kunskap inte bara för skolan och framtiden utan något som 
behövs här och nu, på så vis behöver det inte kännas helt främmande och tungt den dag de 
börjar skolan.  
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Vad gäller min egen påverkan, självklart har jag under matematikaktiviteterna och även under 
den dagliga verksamheten försökt påverka barnen i positiv mening genom att skapa lustfyllda 
matematiksituationer. Det anser jag att jag har lyckats bra med då jag inte haft några problem 
med att inspirera barnen. Kanske utomhus miljön bidrog till att alla barn i min 
undersökningsgrupp glatt deltog vid samtliga aktiviteter. Anledningen till att jag valde att 
bedriva mina matematikaktiviteter utomhus är att jag tycker att barnen verkar piggare och 
alertare med friskluft i lungorna. Utomhus är det dessutom mera tillåtet att �leva ut� eftersom 
det inte finns några väggar eller möbler som hämmar barnens spring och rörelser i 
aktiviteterna och de får lov att vara mera högljudd där.  
 
Jag har på ett teoretiskt och vetenskapligt sätt försökt mäta barnens utveckling. Trots att 
resultaten inte blivit helt vad jag hoppats på måste jag medge att den största utvecklingen nog 
skett hos mig personligen. Det har varit mycket lärorikt och insiktsfullt att på detta totalt 
medvetna sätt reflektera och analysera över hur de aktiviteter jag genomfört och hur mitt sätt 
att förhålla mig till barnen påverkat dem och även att fundera vilka andra faktorer som kan 
påverka inlärningen. Detta låter ju bra, men ännu bättre är att jag dessutom har haft roligt. 
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Bilagor 
Intervjufrågor  

1. Vad är matematik? 
 

2. Använder du matematik? 
 
När?  
 
(Ev.) Vad brukar du räkna? 
 

3. När tror du att vuxna använder matematik? 
 

4. Varför är det bra att kunna räkna? 
 

5. Hur långt kan du räkna? 



 

  
 

Sammanfattning av svaren i intervju 1 
1. Alla åtta barn svarar �Jag vet inte.� 

Jag förklarar att det är när man räknar.  
 

2. �Vet inte.� 
�Jag brukar räkna 25.� 
�Ja, ibland när det är lördag.� 
�Jo, man räknar 1, 2, 3, 4, 5. Mest på tisdagar.� 
�Ibland på torsdagar� då räknar jag en tvåa och en etta, en femma och en sexa.� 
�Ja, när jag räknar hur många år någon är och hur många kottar jag har.� 
�När vi leker skola i mitt rum ibland. Och så kan man räkna hur många tänder man 
tappat.� 
�När vi leker kurragömma.� 
 

3. Fyra barn svarar �Jag vet inte�. Övriga svarar:  
�Ganska ofta.� Hon kan inte ge något exempel på när. 
�När de går på skolan.� 
�När som helst, fast inte varje dag tror jag.� 
�Jag vet inte. Min pappa gör det men jag vet inte när.� 
 

4. Två barn svarar �Jag vet inte�. Övriga svarar: 
�För att veta hur många år man är och på lördag, söndag och torsdag.� 
�För att räkna hur många saker det är eller bara för att räkna något.� 
�Därför att det är bra att träna, inge mer.� 
�För att kunna räkna hur många år man är. Annars behöver man inte kunna räkna.� 
�För att leka kurragömma.� 
�Vet inte. För att lära sig vad 7*8 blir.� 
 

5. �Jag brukar räkna till fem.� 
�Till åtta.� 
Pojken räknar tyst i huvudet sedan säger han �Ända till 15�. 
�1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jag tror att jag har räknat till 78 en gång.� 
�Ända till hundra.� 
�1, 2, 3, 4, 5, �� Jag stoppar henne vid 45. �En gång har jag räknat till 101.� 
�Jättemånga, till fem.� 
�Till hundra.� 



 

  
 

Sammanfattning av svaren i intervju 2 
1. �Räkna.� 
�Det är när man räknar.� 
�Matte, man räknar och skriver.� 
�Jag vet.� Men hon kan inte säga vad det är. 
�Det är när man räknar saker och sjunger och leker.� 
�Att skolas in.� 
�Kommer inte ihåg.� 
�Vet inte.� 
 

2. �Ibland. Jag brukar räkna lego och bilar som kör förbi.� 
�Ibland. När jag räknar kulor hemma och räknar pengar, biljetter och människor.� 
�Ja, jag brukar räkna1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, � och så brukar jag räkna prickarna i stugtaket, 
fast det var för mycket.� 
�Ja! 1, 2, 3, 4. Jag brukar räkna hemma.� 
�Inte hemma. Bara på dagis och i lekar.� 
�Ja, nå�n gång.� 
�Nästan hela tiden.� 
�Mmmm� När jag leker och hur länge man får gunga.� 
 

3. �Ibland. Fast jag tycker inte att min mamma och pappa brukar räkna.� 
�När de räknar pengar och hur mycket det blir.� 
�Mamma använder matematik på datorn eller skriver när hon betalar skatten.� 
�Alla barnen.� 
�När de jobbar tror jag.� 
�På nå�n vecka.� 
�Min mamma och pappa brukar räkna, men jag får inte störa när de räknar så jag vet 
inte vad.� 
�Vet inte.� 
 

4. Två barn vet inte och ett barn kommer inte ihåg. Övriga svarar: 
 �För annars kan man inte räkna när man betalar och då kanske man tar allt.� 
�För att kunna räkna en massa saker.� 
�Annars kan man inte räkna hur många barn.� 
�För att se att alla barn är här och att alla har kommit med in.� 
�För att det är bra att skriva.� 
 

 5. �Jag kan räkna till 20, fast jag brukar räkna lite fel ibland.� 
  �Jag tror att det var till 100, 101, 102 eller 103.� 
  �1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.� 
  �Till 15.� 
  �Till åtta tror jag.� 
  �Jättelångt!� 
  �Till hundra.� 

�Ganska långt på hundra.� 



 

  
 

Frågorna till undersökning av barnens antalsuppfattning 
1. Kan du räkna hur många bönor som ligger på bordet? (Det är 15 stycken) 

 
2. (Jag tar bort tio stycken) Hur många är det nu? 

 
3. Blunda! (Jag tar bort en böna) Titta! Hur många saknas?  

 
Hur vet du det? 
 

4. Blunda! (Jag tar bort tre bönor) Titta! Hur många saknas? 
 
Hur vet du det? 
 

5. Kan du peka på den tredje bönan? (Ordningstalen) 
 

6. Kan du peka på den andra bönan? 
 

7. Kan du peka på den fjärde bönan? 
 

8. Vilken rad har flest bönor?  
 

* * * * * * 
*  *  *  *  * 

 
9. Vilket tal är högst, 29 eller 31? 

 
10. Kan du räkna vidare från 23? (Barnet räknar 29, 30, 31� eller 29, tjugotio�) 



 

  
 

Sammanfattning av svaren i första undersökningen av barnens antalsuppfattning 
1. Tre barn pekräknar och får det till 15 i första försöket. 

Tre barn har lite för bråttom när de räknar första gången men får det till 15 då de 
räknar en andra gång. 
En flicka räknar högt men tappar bort sig. Jag hjälper henne genom att peka på 
bönorna, hon räknar högt och får det till 16. 
En flicka pekar och räknar tyst, sen svarar hon �Jättemånga, hundra stycken nästan�. 
Jag pekar på bönorna medan hon räknar högt �1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12� vet inte vad 
det är sen�. 
 
 

2. Fem barn pekar och räknar högt �1, 2, 3, 4, 5�. 
 �Fem! Jag såg att det är tre och två, det blir fem.� 
�Fem! Jag såg bara med ögonen.� 
�Fem!� 
 

3. �En, för nyss var det fem och nu är det fyra.� 
�En. Jag ser på bönorna� 
�Fyra kvar. En är borta. Det är lätt.� 
�En. Jag bara visste det.� 
�Vet inte.� Hon grubblar men kommer inte på det. 
�1, 2, 3, 4. En är borta. Nu är det fyra och det var fem.� 
�Det var två där.� Hon låter osäker. 
�En. Därför.� 
 

4. �Tre! Jag räknade tyst.� Jag undrade hur hon gjorde då hon räknade. �Jag bara tänkte.� 
Flickan räknar på fingrarna. �Tre! Jag räknade.� 
�Vet inte.� Jag visar hur hon kan räkna på fingrarna. �Tre.� 
�Fyra.� 
Pojken grubblar och räknar på fingrarna. Med lite hjälp kommer han fram till �Tre�. 
�Jättemånga, sex.� 
Flickan funderar innan hon svarar �Sex�. Jag visar hur hon kan räkna på fingrarna och 
då får hon det till �Tre�. 
�Två borta.� Jag lägger tillbaka två kulor och undrar om det är fem nu? �Nej.� Jag 
lägger tillbaka sista kulan och frågar hur många det var som saknades. �Tre.� 
 

5. Tre barn pekar på rätt böna. 
 

6. Sju barn pekar på rätt böna. En utav dem undrar om jag menar den tvådje.  
 

7. Tre barn pekar på rätt böna. 
 
 8.  Tre barn pekar på rätt rad.  
  Fyra barn pekar först på den långa raden men ändrar sig efter att ha räknat bönorna. 

En flicka hävdar fortfarande efter att ha räknat bönorna att den längre raden har fler 
bönor och visar med händerna att den ju är längre. 

 
9. Fyra barn svarar 31. 



 

  
 

 
 10. Två flickor räknar rätt. 
  Fyra barn vill inte försöka. 
  En flicka säger �Åtta.� 
  En flicka räknar från ett till 15. 



 

  
 

Sammanfattning av svaren i andra undersökningen av barnens antalsuppfattning 
 1. Fyra barn pekräknar och får det till 15 i första försöket. 

Två barn har lite för bråttom då de räknar första gången men får det till15 då de 
försöker en andra gång. 
En flicka räknar �1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11�. 
En annan flicka pekar och räknar till elva, räknar igen och kommer till 13. 
 

 2. Fem barn pekar och räknar högt �1, 2, 3, 4, 5�. 
  En flicka pekar och räknar högt �1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.� 
  �Fem stycken.� 
  �Fem. Jag behövde inte ens räkna.� 
   
 3. �En. För jag såg att du tog en.� 
  �Ett. Det är hur lätt som helst.� 

�En. Jag har lärt mig för länge sen att två plus två blir fyra plus en blir fem och när du 
tagit bort en blir det fyra.� 
�En. Jag såg att det bara var fyra kvar.� 
�Fem.� 
�Fyra kvar, jag vet inte hur många som är borta.� 
�Två.� 
�Två saknas. Jag gissade.� 
 

 4. �Tre. Mina hemliga kompisar sa att tre var borta.� 
  �Två.� 
  �Tre. Det är som likadant som på förra.� 
  �Två. Nej, tre. För jag såg att det bara var två kvar.� 
  �Fyra.� 
  �1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.� 
  �Fyra.� 
  �Fyra. Jag tänkte på det (hon räknar 1, 2, 3 innan).�  
 
 5. Sju barn pekar på rätt böna. 
   
 6. Alla barn pekar på rätt böna. 
 
 7. Fyra barn pekar på rätt böna. En flicka säger stolt �Jag har lärt mig det nu�. 
 
 8. Tre barn pekar på rätt rad. 
 
 9. Tre barn svarar 31. 
 
 10. Två flickor räknar rätt. 
  Fyra barn vill inte försöka. 
  En pojke räknar �23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tjugotio, tjugoelva�. 

En flicka räknar från ett till tolv, jag frågar om hon kan fortsätta och då räknar hon 
från ett till tolv igen och fortsätter sedan �14, 16, 18, 19, 20�. 

 



 

  
 

Beskrivning av lekarna  

Kottekast 
Syfte: Barnen tränar att pekräkna och förstå innebörden i räkneorden. 
Utgångspunkt: Nio barn i åldern 4-6 år, 6 flickor/3 pojkar. 
Aktivitet: Kottekast. 
Material: Gran och tallkottar och en vit duk. 
Genomförande: Lägg ut en vit duk på marken, markera en linje ca fyra meter från duken. 
Varje barn har en gran- och en tallkotte. Barnen ska försöka träffa den vita duken när de 
kastar kottarna. När alla barn har kastat räknar vi alla kottar som har hamnat på duken och alla 
som ligger utanför. Hur många tall- respektive grankottar ligger det på duken? 

Gömma barn 
Syfte: Barnen tränar att pekräkna och förstå innebörden i räkneorden.  
Utgångspunkter: Tio barn i åldern 4-6 år, 6 flickor/4 pojkar. 
Aktivitet: Gömma barn. 
Material: X-antal filtar. 
Genomförande: Ett barn i gruppen vänder sig om och blundar. En person täcker över X-antal 
barn med filtar, de barn som ligger under filtarna rullar ihop sig till bollar. Barnet som blundat 
får vända sig tillbaka mot gruppen och räkna hur många barn som saknas och sedan tala om 
vilka barn som ligger under filtarna. 

Molnleken 
Syfte: Barnen tränar att räkna och förstå innerbörden i räkneorden. Tränar begreppen flest och 
minst. 
Utgångspunkter: Tio barn i åldern 4-6 år, 6 flickor/4pojkar. 
Aktivitet: Molnleken. 
Material: Lika många rockringar som barn och en bandspelare. 
Genomförande: Alla fåglar (barn) står på var sitt moln (rockring). När musiken spelar ska 
alla fåglar flyga runt molen, men när musiken tystnar måste alla ställa sig i ett moln igen för 
att inte trilla ner. 
När barnen är ute och flyger blir det finare och finare väder och då skingras molnen (ett antal 
rockringar plockas bort). När musiken tystnar igen måste några fåglar dela moln tills det blir 
alldeles fullt på molnen. 
Varje gång musiken har tystnat och alla barn har hittat en ring att stå i kan man utse ett barn 
från varje ring som får räkna hur många fåglar det är på dess moln. Fråga även vilket moln det 
är flest respektive minst fåglar. 
 

Killevippen 
(Hämtad ur boken Vill du leka.) 
Syfte: Barnen tränar att räkna och förstå innerbörden i räkneorden. 
Utgångspunkter: Fyra barn i åldern 5-6 år, 2 flickor/2 pojkar. 
Aktivitet: Killevippen. 
Material: Ett papper eller en vit duk och ett paket russin. 
Genomförande: Lägg ett enfärgat papper på marken och placera ut ungefär tolv russin. Sätt 
er i en ring runt pappret. Räkna vem som får börja blunda med hjälp av ramsan, Killevippen 
satt på taket, killevippen ramla ner. Snipp, snapp, snut. Nu går du ut!  



 

  
 

Det barn som sitter till vänster om den som blundar väljer ut vilket russin som är Killevippen 
(förbjudet att ta) och visar åt de andra. Nu får den som blundat titta. Medan russinplockningen 
pågår räknar alla barn högt tillsammans varje plockat russin (russinen får ätas upp). Så håller 
vi på ända tills Killevippen blir tagen. Då ropar alla Killevippen! Och sen utser ramsan ett 
nytt barn som får blunda.  
Lägg ut nya russin. Tänk på att inte lägga russinen för tätt. 

Kims lek 
(Hämtad ur boken Vill du leka.) 
Syfte: Huvudräkning och träna tio-kompisar.  
Utgångspunkter: 2 flickor 5-6 år (+ två flickor på 7 och 10 år) 
Aktivitet: Kims lek. 
Material: En vit duk och tio olika ting. 
Planering: Eftersom jag hade så stora och duktiga barn den här dagen valde jag att göra Kims 
lek något försvårad variant. 
Lägg ut tio föremål på en duk. Gå igenom vad alla föremål heter och titta noga på hur de 
ligger. Räkna Ole, dole, doff� för att bestämma vem som får vända sig om och blunda. Den 
som sitter till vänster tar bort X- antal föremål. Den som blundat får nu titta och säga hur 
många föremål som saknas och sen försöka komma ihåg vilka föremål det var (eftersom det är 
så många saker kan man behöva ge några ledtrådar). 

Sång- ramssamling 
Syfte: Att barnen ska upptäcka att matematiken finns även i sånger och ramsor, samt träna 
ramsräkning och räkna baklänges. 
Utgångspunkter: 2 flickor och 1 pojke, 4-5 år 
Aktivitet: Sång- ramssamling 
Material: Sånger och ramsor där man räknar. 
Planering: Vi börjar samlingen med våran mattelektionssång. Alla händer säger klapp, 
klapp, klapp� 
Sedan räknar vi tillsammans hur många som sitter vid samlingen innan vi sätter igång och 
sjunger. 
 
Sånger och ramsor: 
 
Fem små apor 
Fem små apor hoppade i sängen,  
en ramla ner 
och slog sitt lilla huvud. 
Mamma ringde doktorn  
och doktorn svara: 
�I sängen får inga små apor vara.� 
 
Fyra små apor� 
Tre små apor� 
Två små apor� 
En liten apa� 
 



 

  
 

 
Fem fina fåglar 
Fem fina fåglar satt på en gren, och en ramla av.  
Och då var det bara (Räkna) en, två, tre, fyra fåglar kvar. 
 
Fyra fina fåglar� 
Tre fina fåglar� 
Två fina fåglar� 
 
En fin fågel satt på en gren och den ramla av. 
Och då var det bara grenen kvar. 
 

Tio små indianer (eftersom den här sången är ny för barnen sjunger vi den två gånger.) 
En och två och tre indianer,  
fyra , fem och sex indianer,  
sju och åtta, nio indianer,  
tio små indianer. 
 
Alla hade dom fjädrar på huvet, 
alla hade dom pil och båge, 
alla var dom stora och starka, 
för björnen skulle dom ta. 
 
Hysch, nu hör jag hur det brakar,  
hysch, nu hör jag hur det knakar,  
hysch, nu hör jag hur det brakar,  
för nu kommer björnen fram. 
 
En och två och tre indianer,  
fyra, fem och sex indianer,  
sju och åtta nio indianer,  
tio indianer sprang hem. 
 
En elefant balanserade 
En elefant balanserade  
på en liten, liten spindeltråd.  
Det tyckte den var så intressant  
Så den gick och hämta sig en andra elefant. 
 
Två elefanter balanserade  
på en liten, liten spindeltråd.  
Det tyckte dom var så intressant  
Så den gick och hämta sig en tredje elefant. 
 
Tre elefanter� o.s.v. 

 
 




