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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är ”Hur kan bygg och konstruktion skapa möjligheter för barns 

matematiska utveckling i förskolan?” För att ta reda på det observerade jag några barns, i en 

förskoleverksamhet, bygg- och konstruktionsaktiviteter. Jag intervjuade även barnen för att ta 

reda på vilka begrepp barnen kunde som kunde kopplas ihop med bygg och konstruktion samt 

vad de trodde att ordet bygga betydde. Jag utförde även några aktiviteter tillsammans med 

barnen. Resultatet av mina metoder var att de flesta barnen kunde de matematiska begreppen 

som jag frågade dem om samt att de använde sig av begreppen i deras aktiviteter och lekar. 

Barnen kunde även samarbeta tillsammans med andra barn vilket var en del av min 

vetenskapliga syn på detta arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Jag vill tacka min handledare Maria Johansson som varit ett stort stöd för mig i arbetet med 

denna uppsats. Hon gjorde det möjligt för mig att jobba heltid samtidigt som jag skrev 

eftersom hon satte lite press på mig varje vecka samt att hon kom med kloka kommentarer på 

sådant som jag behövde ändra.  

Jag vill även tacka min lillasyster som hjälpt mig att hitta bland annat stavfel och presensfel i 

denna uppsats. 

Jag vill även tacka barnen som ställde upp på intervjuerna, aktiviteterna och observationerna. 

Till sist vill jag även tacka pedagogerna som ställde upp med att svara på mina frågor.  

 

Nyckelord: samarbete, handling, bygg och konstruktion, matematiska begrepp. 

 

Evelina Sundqvist 

Jörn, 2014 
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1. Inledning 

Utifrån mina egna erfarenheter finns det en del pedagoger som inte tycker att matematiken är viktig 

för barn att använda och lära sig i förskolan. De tycker att barnen är alldeles för unga samt att 

matematik är ett skolämne. Bjuhr (2006) anser också att de flesta pedagoger inte vill integrera 

matematiken i förskolan främst för att de upplever matematiken som ett skolämne istället för 

någonting som används dagligen. Vidare bekräftar Nordahl (2011) att pedagogerna på hennes 

avdelning också anser att matematik är någonting som barnen lär sig i grundskolan istället för i 

förskolan. Detta innebär att både Bjuhrs och Nordahls erfarenheter stärker mina egna om att det 

matematiska lärandet inom förskolan inte är någonting som det läggs mycket energi samt fokus på.  

Även om Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (2010) har infört nya strävansmål om just matematik 

verkar en del pedagoger ha svårt för att bjuda in barnen till matematiska aktiviteter och reflektioner 

kring dessa.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

– utvecklar sin förmåga att använda matematik för att bygga, skapa och konstruera med hjälp 

av olika tekniker, material och redskap,  

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

samband mellan begrepp,  

  (Läroplanen för förskolan Lpfö98, rev. 2010, s. 10). 

1.1 Syfte 

Hur kan bygg och konstruktion skapa möjligheter för barns matematiska utveckling i 

förskolan?  

1.2 Frågeställningar 

1. På vilka sätt används bygg och konstruktion i förskolan för barnens matematiska 

utveckling? 

2. Hur kan pedagoger i förskolan arbeta med bygg och konstruktion för att skapa möjligheter 

till barns matematiska utveckling? 
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2. Bakgrund 

2.1Teorier 

I min metod har jag utgått från det sociokulturella perspektivet, som innebär att barnen lär sig 

i samspel med andra. Jag har även utgått ifrån pragmatiken där Dewey (2004) menar att 

barnen lär sig via handling. Jag tror att det är enklare att lära sig nya saker genom att utföra 

handlingar eftersom kroppen kommer ihåg sådant som vi gör. Jag tror även att det är enklare 

att lära sig nya saker i samarbete med andra eftersom andras kunskaper delges samt får tas del 

av. Dysthe (2003) har förstått, efter några års arbete som lärare, att ”lärande har med 

relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel […]” 

(Dysthe, 2003, s. 31) Hon menar att ”kunskapen konstrueras genom samarbete i en kontext 

och inte primärt genom individuella processer”. (Dysthe, 2003, s. 41). Vidare beskriver hon 

att även Dewey ansåg att utveckling skedde via samarbete med andra i praktiska praktiker. 

Min vetenskapliga syn är därför att barnen lär sig tillsammans med andra i praktiska 

aktiviteter. Även genom att skapa en kontext mellan olika aktiviteter och teorier för att lära 

sig ytterligare.  

2.1.1 Den sociokulturella teorin 

Lev Vygotskij står bakom den sociokulturella teorin. Claesson (2002) skriver att Vygotskijs 

teori går ut på att barn lär sig olika beroende på vilken kontext de växer upp i. Ett barn som 

växer upp i norra Sverige har helt andra erfarenheter om dess miljö än vad ett barn som växer 

upp i centrala Stockholm har. Det innebär att hans teori handlar om barns språk, utveckling 

och lärande. Vidare handlar hans teori om den samspelta människan. Tillsammans med andra, 

genom handling, reflektioner och teori, skapar de en bättre kontext om ämnet och lär sig 

därför mer om ämnet än om de skulle göra det själv. Även Dewey (Claesson, 2002) är inne på 

samma spår som den sociokulturella teorin om att barn lär sig genom bland annat handling.  

2.1.2 Den pragmatiska pedagogiken   

John Dewey är en frontfigur till den pragmatiska pedagogiken. Han ansåg att barnen skulle 

utvecklas utifrån vad som krävdes för att kunna leva i samhället. Det innebar att hans arbete 

utgick från sådant som barnen kunde ha nytta av. ”På frågorna »Vad är sant?« och »Vad har 

värde?« svarade pragmatikern: »Det som har nytta.«” (Dewey, 2004, s. 22). Detta kunde 

barnen lära sig via praktiska aktiviteter och handlingar utifrån den teori som de fått lära sig. 

Dewey (2004) anser att barnen måste använda både teori och praktik i olika kontexter för att 

utvecklas på ett bättre sätt. 

2.2 Begrepp 

2.2.1 Bygg och konstruktion 

I det här arbetet skriver jag om matematik med inriktning på bygg och konstruktion. Därför 

vill jag självklart ta upp om Mylesands (2007) studie kring bygg och konstruktion. Hennes 
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studie handlar om hur bygg och konstruktion uppmärksammats på hennes arbetsplats och 

vilken roll hon och hennes kollegor haft för att låta barnen bygga och konstruera. När hon 

gjorde studien funderade hon på vad bygg och konstruktion egentligen innebar. Utifrån olika 

aspekter kom hon bland annat fram till att det var ett språk som barnen kunde nyttja medan de 

undersökte sin omvärld. Hon kom även fram till att bygg och konstruktion var ett matematiskt 

verktyg som barnen kunde använda för att förstå hur samhället, världen och verksamheten var 

uppbyggd på. Barnen i hennes verksamhet byggde, med olika material, sådant som de sett i 

verkligheten som exempelvis en hög och en lång bro. Barnen använde då bland annat 

träklossar för att kunna göra bron. Sedan fortsatte detta konstruerande med hus och djur på 

sidan av bron som barnen tyckt att de sett där i verkligheten. Barnen skapade på detta sätt en 

bild av omvärlden och verkligheten på sin egen nivå och utifrån sina egna tankar.  

2.2.2 Barns perspektiv  

Halldén (2003) beskriver barnperspektiv som ett perspektiv med ett syfte att studera den 

kultur som är skapad för barnen. Det innebär att barnen inte har haft någonting med 

utformningen av deras kulturer att göra utan det är vad vi vuxna ansett vara bra eller dåligt för 

dem som utformat deras kultur. Vidare menar hon att ett barns perspektiv innebär att barnen 

fått sätta sina tankar på hur deras kultur är/ska vara utformad. Det innebär att pedagoger utgår 

från barnen när verksamheten ska planeras för att skapa en god utveckling.   

2.3 Vad är matematik? 

I denna uppsats använder jag ordet matematik men jag kommer att fokusera på den del av 

matematiken som bland annat behandlar former och formernas funktioner, begrepp, 

byggnationer samt konstruktioner. Vilka former kan en koja bestå av? På vilka olika sätt kan 

en koja byggas? Behöver barnen kunna veta mått för att kunna bygga en koja? 

Utbildningsdepartementet (2010) menar att matematiska kunskaper som att kunna mäta, 

avgöra lägen samt former gör den praktiska verkligheten lättare att befinna sig i. Vidare 

menar de att matematik är någonting som används i dagens samhälle. Det krävs idag att barn 

och vuxna har förståelse och färdigheter om matematik. Genom att förstå matematik skapas 

bättre förutsättningar för att kunna göra kloka val i vardagen kring de olika valmöjligheterna 

som kan uppstå. Utbildningsdepartementet menar även att matematiken är ett av de viktigaste 

verktygen i den praktiska verkligheten eftersom matematiken ger oss människor en grund för 

att kunna beskriva olika former och lägen, räkna samt att mäta. Matematiken är även viktig att 

kunna förstå samt använda sig av i olika diskussioner eftersom den används allt mer för att 

kunna förklara olika händelser.  

För att matematiken ska kunna utvecklas i lek och lustfyllt lärande måste behovet av matematik 

uppmärksammas utifrån barnens egna erfarenheter. Precis som matematiken i allmänhet 

utvecklas i socialt samspel utmanas också barns tankar om matematik i samspel med förskolans 

personal (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10).  

De menar att barnen lär sig matematiken tillsammans med andra vilket Vygotskij (ref. i 

Claesson, 2002) påstod var det bästa sättet att utvecklas på. Det innebär att via lek med andra 

kan barnen skapa fler erfarenheter kring ämnet och därför utvecklas på ett roligare och 
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effektivare sätt än om de skulle göra det själva. Syftet att arbeta med matematik i förskolan är 

att barnen ska skapa en förståelse kring exempelvis mätning, geometri och tal genom 

lustfyllda aktiviteter. Genom dessa lustfyllda aktiviteter kan barnen utveckla sina kunskaper 

kring matematik och därmed även lära sig att föra diskussioner med några matematiska 

begrepp. 

För att kunna närma sig de matematiska målen i läroplanen kan förskolans pedagoger utforma 

aktiviteter där matematiken kan användas för att undersöka, uppleva och urskilja olika 

händelser, fenomen och saker. Dessa matematiska aktiviteter kan syfta till att räkna, 

lokalisera, mäta, konstruera, leka samt förklara. Jag kommer att beskriva de ord som kan 

utveckla barns bygg och konstruerande. Utbildningsdepartementet (2010) beskriver ordet att 

kunna lokalisera, att kunna jämföra, uppleva och skildra egenskaper i olika miljöer skapar 

möjligheter för att utveckla den matematiska lokaliseringsförmågan. Genom att kunna 

använda olika matematiska begrepp som vinklar, riktningar och rörelser kan barnen skapa en 

förståelse för hur omgivningen är uppbyggd. Detta kan de skapa förståelse till via konkreta 

material som teckningar, symboler, bilder och ord. När barnen ska skapa en förståelse för att 

mäta anser Utbildningsdepartementet att barnen ska få undersöka olika kännetecken hos 

objekt samt händelser som exempelvis längd, bredd, storlek, temperatur, höjd och så vidare. 

Genom att lära sig begreppens betydelser genom undersökningar samt jämförelser i praktiska 

aktiviteter kan barnen göra sig förstådda i olika sammanhang. Att kunna särskilja och sortera 

olika föremål efter deras form, storlek, samband eller mönster kallas enligt 

Utbildningsdepartementet att barnen kan konstruera. Genom att kunna olika formers namn 

kan de reflektera kring dess form samt användningsområde tillsammans med sina kompisar 

samt pedagoger och därmed lära sig hur de kan användas och varför. Hur är en stol 

konstruerad och varför är den konstruerad på det viset? Vad skulle hända om stolen endast 

hade två ben? Genom bygg- och konstruktionsaktiviteter, som att bygga med lego, kan barnen 

utvecklas för att kunna mäta, lokalisera och konstruera.  

Bjuhr (2006) har i sin forskning om matematik arbetat med sång, rim och ramsor. Där har 

barnen bland annat fått lära sig de matematiska begreppen tal och siffror via rörelser (räkna) 

och vilka olika ordningsföljder (lokalisera) som finns. För att få fler nyanser om ämnet 

matematik kommer jag att rikta in mig på bygg och konstruktion. Vilka matematiska 

förmågor utvecklar då barnen via bygg och konstruktionsaktiviteter i förskolan? 

Utbildningsdepartementet har beskrivit sex olika matematiska kategorier och jag har utgått 

från tre av dem. Om barnen exempelvis ska bygga en fyrkant med lego behöver de kunna veta 

hur en fyrkant ser ut (konstruera), hur hög den ska bli (mäta) och vilken proportion den ska 

ha (lokalisera). Andra matematiska förmågor som utvecklas via bygg och konstruktion är 

enligt Helenius et al. (2013) motoriken, synen samt förmågan att kunna identifiera olika 

objekt som exempelvis former och dess användningsområden. De beskriver hur ett barn får 

hjälp att skapa möjligheter för utveckling i det matematiska tänkandet kring former på det sätt 

att barnet får lägga ett pussel med sin mamma. I början tänker inte barnet på samma sätt som 

mamman, att de bitar som har raka kanter ska utgöra ramen, utan barnet testar olika bitar med 

hjälp av sin mammas förklaringar som till slut resulterar i att barnet börjar skapa idéer om hur 

den ska tänka för att kunna lägga pusslet. ”Genom att arbeta med former, tänka på dem och 
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prata om dem, så ökar hon sin känslighet för vilka aspekter av former som hon urskiljer” 

(Helenius et al., 2013, s. 2). Vidare skriver de att ”[…] matematiska idéer utvecklas när vi 

tvingas föreställa oss föremål eller situationer, det vill säga när vi tänker hypotetiskt” 

(Helenius et al., 2013, s. 4). De menar alltså att en matematisk förmåga som utvecklas via 

former, mått, storlek samt många andra geometriska begrepp är förmågan att kunna tänka 

hypotetiskt. Det innebär att vi människor måste kunna föreställa oss vissa föremåls 

uppbyggnader i vårt huvud eller på ett papper om föremålet inte finns att kunna känna och se 

på fysiskt. Barnen kan få möjlighet till att utveckla denna kunskap genom att rita olika figurer 

med hjälp av olika former.  

Till stor del handlar matematik om att bedöma och benämna relationer mellan fenomen i 

omvärlden, det vill säga om något upplevs vara högt eller lågt, många eller få, men även 

upptäckandet av mönster och samband är karaktäristiskt för det matematiska tänkandet 

(Björklund, 2008, s. 101). 

Mylesand (2004) anser att bygg och konstruktion är ett verktyg som barnen kan använda för 

att skapa sin identitet eller upptäcka sin omvärld. Barnen konstruerar och bygger bland annat 

utifrån deras erfarenheter, som exempelvis miljöer och/eller byggnader från tv-spel, filmer 

eller verkligheten. ”Att bygga och konstruera handlar mycket om tekniker, geometri, 

matematik och materialkännedom” (Mylesand, 2004, s. 21). Vidare menar hon att 

matematiska begrepp som kortare, längre, tyngre, högre och så vidare är begrepp som 

används hela tiden för att göra jämförelser i bygg- och konstruktionsaktiviteter. Varför bygger 

och konstruerar barnen? Mylesand menar att barnen bygger samt konstruerar för att skapa en 

verklighet. Det började med att ett barn på en förskola byggde en bro som barnet sett ofta 

eftersom bron fanns nära förskolan. När detta barn byggde denna bro så väcktes både 

pedagogernas och de andra barnens intresse för att bygga. Det var ingen som försökte riva 

sönder detta bygge fastän det tog upp väldigt mycket utrymme i ett av verksamhetens rum. 

Det skapade istället inspiration för de andra barnen att också bygga sådant som de visste fanns 

vid sidan av den riktiga bron. Detta resulterade i att pedagogerna funderade ut vad de kunde 

göra med verksamhetens inre miljö för att skapa möjligheter till fortsatta byggnationer i 

barngruppen. Det blev en bygghörna där barnen fick bygga utan att få sina konstruktioner 

förstörda av de andra barnens lekar. Barnet som byggde bron i stor skala skapade positiva 

möten mellan sig själv och de andra barnen. Det frambringade samarbete samt stor respekt 

mellan barnen vilket Mylesand anser är en positiv sak som barnen skapar i bygg- och 

konstruktionsaktiviteter det vill säga samarbete, relationer samt glädje. Det innebär att bygg- 

och konstruktionsaktiviteter framkallar möjligheter för samarbete vilket Vygotskij (ref. i 

Claesson, 2002) anser vara den bästa metoden för att utvecklas på ett positivt sätt. Även 

Dewey (ref. i Claesson, 2002) anser att samarbete är bra för individens och gruppens 

utveckling eftersom de får skapa erfarenheter med varandra via handling. ”Bygghörnan ska 

vara en demokratisk mötesplats för alla” (Mylesand, 2004, s. 37). Mylesand menar att i 

bygghörnan, där barnen kan bygga och konstruera, får de arbeta och känna på många olika 

material i samarbete med andra barn och vuxna. Byggmaterialet inspirerar barnen till att 

bygga olika saker från deras verklighet samt att barnen får möjlighet till att samarbeta i deras 

konstruktionsbygge. Bygghörnan på Mylesands förskola består av flera olika bord med olika 

typer av byggmaterial som lego, klossar med mera. Denna hörna tog flera år att utforma men 
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till slut, via reflektioner och utbytta tankar mellan pedagogerna, kom de fram till hur 

verksamheten skulle utformas för att skapa konstruktionsglädje hos barnen. ”Det är viktigt 

med en tydlig byggplats, ett rymligt utrymme kodat så att det signalerar bygg- och 

konstruktionsmöjligheter” (Mylesand, 2004, s. 61). Det denna förskola därför gjorde var att 

skapa rum innehållande byggbord samt olika stationer med byggmaterial som barnen kunde 

mötas kring. Byggborden skapar även möjlighet till att spara bygget i flera dagar eller veckor 

vilket innebär att barnen, som byggt vid ett av byggborden, kan fundera vidare på sitt projekt 

samt bygga mer under en längre period om de vill. Placeringen av dessa byggbord spelar stor 

roll för hur barnen inspireras till att arbeta kring dessa. Allt beror på vad pedagogerna tror 

eller vill att barnen ska bygga. 

Olika material kräver ibland olika sorters byggbord. Vill barnen bygga torn är det bra med låga, 

stadiga bord så att de kan jobba sig uppåt. Är bordet för högt blir det ingen utmaning för barnen 

(Mylesand, 2004, s. 66). 

Genom att ställa ett bord mot väggen får barnen möjlighet till att bygga för sig själva och 

samtidigt influeras av det som sker i rummet. En annan typ av placering är att ställa två bord 

en bit ifrån varandra. Detta kan skapa samarbeten i konstruktionsbyggandet på det sätt att 

barnen bygger en bro mellan varandra samtidigt som barnen kan få möjlighet att bygga själva 

och på samma gång befinna sig i närhet av de andra barnen.  

Björklund (2008) anser att de matematiska fenomenen former och storlek är enkla saker att 

arbeta med tillsammans med de yngre barnen eftersom barnen både kan känna och se på dem. 

”Geometriska former återfinns överallt i barnens omgivning” (Björklund, 2008, s. 105).  

Genom att leka praktiskt eller utforska former menar Björklund att barnen lär sig dessa bättre 

eftersom barnen kan jämföra likheter och olikheter på ett enklare sätt. Att kunna visualisera 

olika former skapar möjligheter för barnen att kunna använda formerna för att förklara olika 

konstruktionsbyggen. Det innebär att ett barn som ska bygga en bro och samtidigt vet vad 

några former heter kan förklara för andra på ett detaljerat sätt vad den har byggt för 

någonting.  

Att erfara likheter och olikheter i storlek innebär att barnen upptäcker att det finns en relation 

mellan olika föremål i fråga om deras utsträckning i rummet och storleksförhållning (Björklund, 

2008, s. 109).  

Att låta barnen få möjligheter till att undersöka olikheter och likheter i olika situationer kring 

fenomenet storlek kan de upptäcka olika typer av ordningsföljder samt användningsområden. 

Björklund menar att detta är enklast för barn att upptäcka genom att reflektera och undersöka 

olika föremål när föremålen står bredvid varandra eftersom de då både kan visualisera samt 

känna skillnaderna och likheterna. Att ge barnen möjligheter att urskilja hur saker och ting 

relaterar till varandra skapar förutsättningar att upptäcka hur ordningsföljder kan se ut. 

Björklund menar med detta att barn kan ställa saker i storleksordning eller rangordna 

favoritfrukter om de får möjlighet till att prova på det praktiskt och inte endast visualisera det.   

 

Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) skriver om hur de gjorde för att väcka det 

matematiska intresset på förskolan som de arbetade på. De valde att bygga en egen bilmatta 
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genom att låta barnen vara med att göra vägarna, husen, parkerna och så vidare. Pedagogerna 

kunde jämföra efter konstruerandet av bilmattan att det oftast var pojkarna som lekte med 

bilmattan före. Denna idé fick både flickorna och pojkarna engagerade i 

konstruktionsbyggandet eftersom det var både roligt och skapande. Pedagogerna tyckte att det 

var en bra övning för att utveckla barnens matematiska förståelse eftersom barnen fick 

möjlighet till att utveckla förståelse om bland annat mönster, former, och storlek. Vidare 

tänkte pedagogerna att barnen skulle få bygga en tredimensionell kyrkby. För att få 

inspiration till att kunna bygga en kyrka fick barnen följa med på en promenad där de skulle 

få se hur en kyrka kunde se ut. Därefter ritade samt reflekterade de över vilka olika former de 

kunde se för att sedan kunna bygga denna kyrka. Bygget började med att barnen fick bygga 

när de var som flest barn på förskolan eftersom de skulle få möjlighet att lära sig samarbeta 

samtidigt. Pedagogerna talade inte om för barnen hur de skulle bygga utan ställde istället 

frågor som hjälpte barnen att fundera och tänka ut hur de skulle vilja att deras kyrka skulle se 

ut. Den enda gränsen som pedagogerna satte var att göra en bottenplatta till kyrkan för att den 

inte skulle bli allt för stor. Sedan fick barnen använda olika typer av material, sin fantasi samt 

deras erfarenheter av kyrkors utseende för att kunna bygga en kyrka. Barnen fortsatte sedan 

bygget med att bygga en kyrkogård som bestod av gravar, träd, stenar och mycket mer. När 

allt var klart lekte barnen med olika lekgubbar som de hade tävlingar med bland annat 

prästens bil där de ville se vem som körde snabbast. En del andra barn hade bröllop och dop i 

kyrkan när de lekte. Barnen använde under detta bygge många matematiska begrepp, främst 

orden cirkel och triangel i rätt sammanhang eftersom pedagogerna hade fört diskussioner med 

barnen, om deras byggen, med inslag av matematiska begrepp under tiden barnen konstruerat.  

Solem, Alseth och Nordberg (2011) beskriver hur barnen kategoriserar olika saker som de 

stöter på i deras vardag. När ett barn är ungt får det exempelvis veta att ett levande djur som 

har fyra ben och en svans är en hund eftersom det fått skapa den kontexten med hjälp av 

någon vuxen. När barnet senare hittar levande djur som har fyra ben samt en svans och pekar 

på detta djur samtidigt som de säger att det är en hund så kan det få till svar ”nej, det där är en 

häst”. Barnet hade tidigare hittat egenskaper hos djuren som den trodde innebar att alla djur 

som hade fyra ben och en svans var hundar, men fick då höra att det var en häst. Detta innebar 

att det barnet var tvunget att hitta nya kännetecken som gjorde att en häst var en häst samt att 

en hund var en hund. Vidare beskriver Solem, Alseth och Nordberg hur barnen utvecklar stor 

kompetens att använda sina erfarenheter när de hittar nya saker under sina första levnadsår.  

Om en leksak har fyra hjul och kan rulla på golvet är det rimligt att föreslå att den är en bil. Om 

ett föremål har fyra ben och är avsedd att sitta på är det sannolikt en stol (Solem, Alseth och 

Nordberg, 2011, s. 218).  

Barnen har stor nytta av att kunna klassificera olika saker när det kommer till matematiken 

eftersom de då har möjlighet att kunna skapa ordning. Ordning behöver vi alla kunna skapa 

när det är kaos. Ordning går skapa genom att kunna veta på vilka sätt det går sortera. Även 

Solem, Alseth och Nordberg menar, som Björklund (2008), att barnen hamnar i situationer 

där de behöver få jämföra likheter och olikheter med hjälp av diskussioner samt reflektioner 

med pedagoger för att kunna komma fram till olika typer av lösningar eller förståelse. Solem, 

Alseth och Nordberg skriver vidare om hur stor betydelse mätning har i dagens matematik. 
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Barnen behöver veta vissa saker som exempelvis begreppet längd för att kunna mäta ut hur 

lång en bit ska vara för att rymmas inom ett visst mått. Barnen behöver även kunna mäta om 

de till exempel ska ställa sig i en viss storleksordning. Att kunna mäta handlar främst om att 

kunna jämföra med andra saker. Vem är längst? Hur långt är det mellan hallen och köket? 

Genom att kunna reflektera och jämföra kan barnen ta reda på dessa saker med hjälp av olika 

material eller sig själva.  
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3. Metod 

För att kunnat uppnå mitt syfte har jag fokuserat på det matematiska verktyget bygg och 

konstruktion. Under min verksamhetsförlagda praktik observerade jag barnens fria lekar kring 

deras bygg- och konstruktionsaktiviteter på ett ostrukturerat sätt. Jag utförde även några bygg- 

och konstruktionsaktiviteter samt samtalade om aktiviteternas matematiska funktion med 

barnen.  Innan jag genomförde aktiviteterna genomförde jag en semistrukturerad intervju med 

barnen för att kolla vilka olika matematiska begrepp de kunde, vad de trodde att det gick göra 

när det byggs samt vad de brukade bygga - om de brukade bygga. Efter intervjuerna gjorde 

jag barnen anonyma genom att jag bytte namn på dem.  

3.1 Intervjuer        

Jag valde att använda mig av en kvalitativ forskningsintervju när jag intervjuade barnen. 

Enligt Kvale (1997) kallas en sådan typ av intervjumetod för halvstrukturerad. Det innebär att 

intervjun kan vara blandad med både öppna samtal och stängda frågor. Intervjun utförs, enligt 

Kvale, utifrån en typ av guide som fokuserar på olika teman. Jag valde att använda denna 

intervjumetod för att jag ville veta vad barnen tänkte om olika matematiska begrepp samt vad 

de skulle vilja bygga. Genom att jag kunde ställa öppna frågor, där barnen fick reflektera och 

svara på frågorna utifrån deras egna tankar, gav det mig en chans att gå in på djupet samtidigt 

som jag kunde få ytliga svar genom mina stängda frågor.  

Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, inte med siffror (Kvale, 

1997, s. 36).  

Detta innebär att intervjun syftar till att ta reda på temats mål på djupet istället för att ta reda 

på det ytliga. Vidare menar Kvale att frågan ”varför” intervjuobjektet känner och agerar som 

den gör är någonting som intervjuaren ska försöka tolka fram ett svar på. Det går göra bra 

tolkningar på intervjuobjektets svar genom att få relevanta och specifika förklaringar på dens 

uppfattningar och känslor. Kvale menar vidare att det krävs en god lyssnare, utav den som 

intervjuar, för att den kvalitativa intervjun ska bli bra. Intervjuaren måste vara mottaglig på 

sådant som inte sägs och sådant som sägs samt att vara nyfiken för det.  Det gäller även att 

intervjuaren har självinstinkt om sina fördomar samt hypoteser eftersom detta kan ge andra 

resultat om intervjuaren inte är det. En intervju anses vara ett socialt samspel mellan 

intervjuaren och intervjuobjektet enligt Kvale. Vidare beskriver han att det finns en 

mångtydighet hos intervjuobjektets svar som kan tolkas på olika sätt. Där bli intervjuarens 

uppgift att försöka utreda mångtydigheten. Beror mångtydigheten på grund av otillräcklig 

kommunikation mellan samtalsparterna – intervjuaren och intervjuobjektet?  

3.2 Observation  

Jag valde även att observera barnens bygg- och konstruktionsaktiviteter för att kunna hitta 

kopplingar mellan det barnen berättat i intervjuerna kring bygg och konstruktion samt för att 

kunna se vilka bygg- och konstruktionsmöjligheter verksamheten skapade. Observation 

betyder enligt Björndal (2005) att vi människor uppmärksammar olika saker. Varför 



10 

 

observationer görs är för att kunna skapa ett bra lärande inom olika områden. Studenter, som 

ska observera någonting i en pedagogisk verksamhet, har stor möjlighet till att kunna fokusera 

på endast det till skillnad från om de redan arbetar i verksamheten som ska observeras. Det är 

då större möjlighet att bli avbruten från sina observationer eftersom annat kan kräva ens 

uppmärksamhet. Det är därför enklare för en student att observera olika situationer och 

fenomen. Detta menar Björndal ger större chans till bättre kvalitet på observationerna.  

3.3 Aktiviteter 

Den metod jag använde i mina aktiviteter var att göra en MAFIGAU. En MAFIGAU är ett 

underlägg för att kunna planera en uppgift eller aktivitet. M står för mål där målet med 

aktiviteten skrivs ner exempelvis ett mål från läroplanen. A står för aktivitet där aktiviteten 

beskrivs, hur den går till. F står för förberedelse där det skrivs ner vad som behöver göras 

innan aktiviteten kan genomföras. I står för introduktion där det skrivs ner hur aktiviteten ska 

introduceras/berättas för barngruppen. Ska det berättas i samlingen? När alla är utomhus där 

aktiviteten ska genomföras? Och så vidare. G står för genomförande och där beskrivs 

tillvägagångssättet mer utförligt om hur aktiviteten är tänkt att utföras steg för steg. Detta 

verkar som en guide till den som ska utföra aktiviteten. A står för avslutning där det skrivs ner 

om någon typ av reflektion ska ske efter aktivitetens slut. Antingen genom att låta barnen rita 

teckningar utifrån deras upplevelser av aktiviteten eller genom att reflektera öppet 

tillsammans. Det går även skriva ner om avslutningen tänkt vara att barnen exempelvis ska få 

hjälpa till att städa undan materialet som använts. Den sista bokstaven i ordet är U och den 

står för utvärdering. Detta görs efter att aktiviteten är avslutad där den som utfört aktiviteten 

reflekterar över aktiviteten, Gick det bra? Vad gick bra/dåligt? Vad kan tänkas på till nästa 

gång? Var det några barn som inte alls hängde med? Och så vidare. Denna metod lärde jag 

mig när jag gick gymnasiet och den har varit ett väldigt bra planeringsunderlägg för mig. De 

aktiviteter jag använt mig av finns som bilaga.  

3.5 Urval 

Jag valde att utföra mina observationer, aktiviteter och intervjuer med barnen, i den 

verksamhet som jag utförde min verksamhetsbelagda utbildning i, i åldrarna tre till fem år. 

Detta för att de flesta barnen var i de åldrarna och för att de kunde reflektera kring 

aktiviteterna tillsammans med mig samt svara på mina intervjufrågor.  En av aktiviteterna 

gjorde jag endast tillsammans med femåringarna eftersom jag ville skapa en typ av kontext 

om det som de berättat i intervjun. Jag hade även kunnat anpassa dessa aktiviteter till ett och 

tvååringarna.  

3.6 Pedagogerna 

När jag undersökte min andra frågeställning, vad pedagogerna kunde göra i deras verksamhet 

för att jobba kring bygg och konstruktion med barnen, valde jag att fråga pedagogerna vilka 

möjligheter det fanns för barnen att jobba med bygg och konstruktion i verksamheten. 

Pedagogerna gav mig flera olika svar på vad barnen hade för tillgång till för material och 

redskap samt vad pedagogerna gjorde för att skapa ett intresse för dessa material. Mer om 

detta står beskrivet i resultatdelen.  
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4. Resultat 

I det här kapitlet har jag beskrivit resultatet av mina intervjuer, observationer och aktiviteter.  

Jag har först skrivit ner intervjuresultatet. Vad sa barnen om de matematiska begreppen och 

vad tänkte de om ordet bygga? Sen har jag beskrivit observationsresultatet samt aktiviteternas 

resultat. 

4.1 Intervjuresultat 

Jag valde att intervjua barnen en och en för att de skulle känna sig hörda och förstådda. Jag 

berättade för barnen innan jag började intervjua att syftet med intervjun var att undersöka 

vilka olika matematiska begrepp de kunde och vad de tänkte kring ordet bygga. Efter det 

började jag med att fråga varje barn vad deras namn var samt hur gamla de var. När jag 

sammanfattade intervjuernas resultat gav jag barnen andra namn. Alla barn fick svara på 

samma frågor och en del fick fler följdfrågor än andra för att jag skulle kunna skapa en bättre 

förståelse till hur de tänkte. I dessa intervjuer står ”J” för jag som intervjuare och ”B” för 

barnet som blivit intervjuat.  

Melker, 3 år. 

J: Vad tror du att ordet bygga betyder? 

B: Kan inte bygga skoter. Men kan köpa skoter. 

J: Okej! Ska du köpa en skoter? 

B: Ja! För 1000kr på blocket! 

J: Okej! Får du köra skoter för mamma och pappa då? 

B: Ja, för pappa men inte för mamma.  

Barnet svarade: ”Kan inte bygga skoter. Men kan köpa skoter” på vad den trodde att ordet 

bygga betydde. Jag sa ingenting till barnet om att den inte riktigt verkade förstå vad bygga 

betydde. Istället fortsatte jag fråga barnet om skoterämnet för att visa intresse för barnets 

tankar och ord. Jag fortsatte sedan resten av intervjun där barnet berättade för mig hur den 

tänkt.  

J: Okej! Nu kommer sista frågan. Vad skulle du vilja bygga om du fick bygga vad du ville? 

B: Mamma mu gillar att dricka vatten. Jag måste bygga ett glas till Mamma Mu.  

Barnet tänkte på Mamma Mu, mest troligt för att en bok om Mamma Mu lästs ofta i 

verksamheten, och kände att den var tvungen att bygga ett glas till henne för att hon skulle 

kunna dricka vatten. Barnet verkade förstå att bygga betyder att människor utför arbeten 

praktiskt för att lösa olika problem. Om Mamma Mu inte har något glas kan hon inte dricka 

vatten. 

Ett annat barn överraskade mig med sitt svar på den sista frågan.  
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Felix, 4 år.  

J: Okej. Nu kommer sista frågan. Vad skulle du vilja bygga om du fick bygga vad som helst? 

B: Vi har redan mycket saker som lego.  

J: Okej. Men om du hade alla pengar i världen då. Vad skulle du vilja bygga då? 

B: Vi har redan massor med pengar. Jag behöver inget mer. (Väldigt bestämd) *lång paus* 

Man kan bygga ett hus om man vill. Först börjar man med väggarna. (Lugn i rösten).  

Pojken var väldigt bestämd med sin åsikt om att han inte behövde bygga någonting eftersom 

han redan hade mycket saker. Han behövde heller inte mer pengar eftersom han redan hade 

allt som han behövde. Efter en lång paus berättade han att det går bygga ett hus om man vill 

med en förklaring hur. Han överraskade mig på det sättet att han var insatt i att han inte 

behövde fler leksaker utan kunde bygga eller leka med det som han redan hade.  

Kristina, 5 år. 

J: Vad tror du att ordet bygga betyder? 

B: Arbete. 

J: Okej. Varför tror du det? 

B: För att man arbetar när man bygger.  

Kristina ansåg att ordet bygga betydde att arbeta eftersom människor arbetar när de bygger. 

När jag frågade Kristina om hennes mamma eller pappa brukade bygga svarade hon att 

pappan brukade bygga bastus. Det är då möjligt att hennes pappa berättat att han arbetar med 

att bygga bastus vilket gjorde att hennes svar blev ”arbete”.  

De allra flesta barnen visste vad alla matematiska begrepp, som jag hade med i intervjun, 

betydde. Det var dock några barn som inte visste riktigt vad några begrepp betydde och ville 

därför ha dessa förklarade. Jag kommer att beskriva några av dessa situationer.   

Maja, 4 år.  

J: Vet du någonting som är lågt? 

B: Nej, det vet jag inte.  

J: Okej. Någonting lågt kan vara en sak som är väldigt nära marken. (visar med händerna 

ner mot golvet).  

B: Okej! Så den där leksaken är låg jämfört med det där bordet? 

J: Ja! Vet du någonting som kan vara kort då? 

B: Nej.  
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J: Okej. Någonting som är kort kan vara en lekstuga om du jämför med det långa huset som 

du pratade om.  

B: Aha… 

J: Vet du någonting som kan vara smalt då?  

B: Nej.  

J: Okej. Den här pennan, den är smal om du jämför med det långa och tjocka huset som du 

pratade om.  

Maja kunde med hjälp av exempel förstå vad begreppen kunde betyda. Vilket även Viktoria 

och Kristina kunde med hjälp av ett visualiserat exempel.  

Viktoria, 5 år.  

J: Vet du någonting som kan vara brett eller tjockt?  

B: Hm … Nej, det vet jag inte.  

J: Vet du vad brett betyder? 

B: Hm… Nej, det vet jag inte.  

J: Om du kollar på detta papper från sidan och även på denna pärm (håller upp ett smalt 

papper och en bred pärm), då ser du att pärmen är bredare än pappret och att pappret är 

smalare än pärmen.  

B: Okej. Så skrivbordet är bredare än datorn? (pekar på datorn och skrivbordet). 

J: Ja, så är det! 

Kristina, 5 år. 

J: Vet du någonting som kan vara lågt då? 

B: Nej.  

J: Vet du vad lågt betyder? 

B: Nej. 

J: Okej. Lågt är när någonting inte är så högt. Till exempel den här pärmen. Den är låg när 

den ligger ner om du jämför den med skrivaren.  

B: Okej. Så … stolen är låg jämfört med bordet?  

J: Ja. Det är den! 

Som jag skrev tidigare kunde de flesta barnen beskriva alla matematiska begrepp som jag 

tagit med i intervjun. Jag ska här sammanfatta barnen svar.   
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Fråga: Vet du någonting som kan vara högt? 

Ett torn gjort av klossar, brandbilens sirener, ett träd, ett hus, en giraff och en solros.   

Fråga: Vet du någonting som kan vara lågt? 

En legobit, däcken på brandbilen, bebisar, en liten form, ormar och pärlor.  

Fråga: Vet du någonting som kan vara långt?  

Ett hopprep, stegar, långa lappar, ormar och trådar. .  

Fråga: Vet du någonting som kan vara kort? 

Skidor (kortare än mammans skidor), hjälmar, korta lappar, en liten form och små leksaker.  

Fråga: Vet du någonting som kan vara brett? 

Däck, flickor, ett långt och tjockt hus som många människor ryms i och en elefant.  

Fråga: Vet du någonting som kan vara smalt?  

Brandbilen är smal och lång, smala och platta pinnar, pennor och papper.   

Dessa svar är några av de svar som gavs på intervjuerna. Barnen hade många olika tankar om 

vad de olika begreppen kunde vara. Genom mina observationer har jag kunnat se samband 

mellan barnens begreppsuppfattningar och användandet av dem i olika sammanhang.  

4.2 Observationsresultat 

Jag har under fem veckors tid observerat barnen, i verksamheten där jag gjort min praktik, 

genom att skriva i en loggbok varje dag och varje gång som de utfört någon typ av bygg- och 

konstruktionsaktivitet. Jag kommer här att ta upp några exempel från mina observationer med 

en kort reflektion efter varje observationsstycke.  

4.2.1 Användning av matematiska begrepp  

En flicka, 3 år gammal, säger: ”Jag måste hämta en mindre linjal för den här är alldeles för 

lång”. Hon gick och hämtade en annan linjal och upptäckte att den var lika lång. Hon använde 

därför ingen linjal. Hon använde sig av matematiska begrepp som mindre (kort) och lång. När 

hon sedan jämförde linjalerna och såg att de var lika långa, använde hon inte någon av 

linjalerna eftersom hon ville ha en kortare. Hon ville ha en kortare linjal för att den långa inte 

rymdes på pappret som hon ritade på.  

En tvåårig flicka leker med duplo. I detta duplo finns det bilar med tillhörande vagnar. Hon 

bygger ihop alla vagnar, som hon kan hitta, med bilen och säger: ”Jag har gjort en lång svans 

efter bilen!”. Hon hade här konstruerat någonting långt som hon själv uttrycker det. Hon 

visste att hon hade byggt med vagnar och kunde samtidigt skapa ett samband med någonting 

annat, en lång svans. 
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En treårig flicka bygger en orm utav plus-plus och lägger den bredvid den orm som ett annat 

barn gjort. Flickan säger: ”Min orm är lika lång”. (Ormarna var lika långa). Jag säger då till 

flickan. ”Går det att bygga en längre eller en kortare orm då?” Hon svarar: ”Nej det gör det 

inte”. Hon försökte sen på egen hand att förlänga sin orm och upptäckte att det gick göra 

ormen längre. Hon jämförde sin orm med den andra ormen för att se om hon gjort ”rätt”. Hon 

såg att ormarna blev lika långa och ansåg därför att hon gjort rätt. När jag sedan, som 

deltagande observatör, frågade om det gick göra den längre eller kortare fick jag nej till svar. 

Detta kan ha berott på att flickan trodde att ormen endast kunde vara en storlek. När hon 

senare testade göra en längre orm och upptäckte att det gick så fick hon se att det fanns flera 

olika ”rätt” på hur lång en orm kunde vara.  

En femårig pojke ville lära sig att fingervirka och därför lärde jag honom det. Dagen efter jag 

lärt honom fingervirka kunde han det helt själv. Han fick hjälp med att byta färg, men 

fortsatte att fingervirka varje gång han fick möjlighet. Till slut blev den lika lång som en orm, 

enligt pojken, och sedan blev den lika lång som en av pedagogerna. Efter ytterligare några 

dagar hade virkningen blivit lika lång som tre och en halv pedagog. Han fick räkna hur många 

pedagoglängder virkningen blev medan pedagogen mätte. Virkningen avslutades och en ny 

startades. Den nya virkningen skulle bli ännu längre. Han kunde skapa samband med den 

långa virkningen på det sätt att den var lång som en orm. Han fick även hjälp att kunna mäta 

en pedagog med virkningen för att kunna skapa ett samband mellan virkningens längd och hur 

många gånger den räckte till pedagogens längd. Han jämförde, skapade samband, räknade och 

konstruerade med sin virkning.  

Några pojkar och flickor hoppade hopprep. Jag passade då på att fråga dem vilken form 

hopprepet hade. Några barn svarade att det var: ”långt som en orm” och en del andra barn sa 

att det var: ”smalt, runt och långt”. Barnen kunde även här skapa samband med några 

matematiska begrepp tillsammans med varandra.  

Två pojkar byggde med plus-plus. De byggde en robot och en pojke, var för sig. Efter ett tag 

byggde båda pojkarna på roboten tillsammans. De diskuterade hur långa ben roboten skulle ha 

samtidigt som de gjorde dens ben längre. Pojkarna kommunicerade och samarbetade med 

varandra. De kom till slut fram till hur långa ben roboten skulle ha efter att ha testat sig fram. 

Båda pojkarna fick komma till tals i deras konstruerande samt att de båda fick testa sina idéer.  

En pedagog hade samling med barnen. Under denna samling frågade pedagogen barnen: ”Hur 

gör man sig lång, kort, bred och smal? Barnen fick först visa de begreppen som de kunde och 

sen visade pedagogen, tillsammans med barnen, hur begreppen kunde visualiseras. Pedagogen 

hade en praktisk aktivitet med barnen för att se vilka matematiska begrepp de kunde och vilka 

de behövde lite hjälp med. I slutet av denna övning fick barnen sjunga en sång som handlade 

om de matematiska begreppen pedagogen pratat med barnen om.  

4.2.2 Sortering 

Två flickor i femårsåldern byggde på en pärlplatta tillsammans. De skulle göra en ekorre i 

endast en särskild blå färg. Flickorna sitter och bygger en liten stund innan de börjar tycka att 

det tar för lång tid att endast använda en och samma färg, eftersom det är svårt att plocka ut de 
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blåa pärlorna. Flickorna diskuterar med varandra om hur de ska kunna göra det enklare för 

dem. De löser problemet genom att tömma en låda med pärlor i en annan burk med pärlor. I 

den tomma lådan lägger de dem blåa pärlorna som de sorterat ut från burken med alla pärlor. 

Detta tyckte de gick bättre. Flickorna kom fram till en lösning på deras problem genom att 

diskutera fram hur de skulle kunna göra det enklare för dem. Flickorna skapade ordning 

genom att sortera när de upplevde kaos. Mitt synsätt innebär att barn lär sig tillsammans med 

andra och genom handling vilket dessa två flickor gjorde i denna problemlösning. 

4.2.3 Konstruerande 

En pojke byggde med hexagonformade plastbitar. När han hade byggt klart sa han: ”Jag har 

byggt en kikare som jag ska hålla utkik med”. När han hade byggt klart med dessa plastbitar 

tyckte han att det såg ut som en kikare vilket innebär att han kunde skapa kontext med det han 

byggt och med någonting som han sett, hört eller använt i verkligheten. 

Två femåriga flickor lägger sina händer i kors och tar fatt i varandras händer. Sen ber de en 

kompis sätta sig på stolen som de har gjort av sina händer. En flicka sätter sig på stolen som 

de andra två flickorna konstruerat av varandras händer och de bär sedan runt på flickan. 

Flickorna kommunicerade med varandra om hur de skulle kunna göra en stol av sina händer. 

För att sedan testa stolens stabilitet frågade de ett annat barn, en flicka, om hon ville sätta sig 

på stolen som de hade gjort av sina händer. Flickorna fick då se att deras konstruktion 

fungerade. Det resulterade i att fler barn testade göra sådana stolar och även att flickorna som 

kom på detta frågade fler barn om de ville sitta på stolen. Stolen höll varje gång även om det 

var barn som var större än dem själva.  

En pojke kom och hämtade mig. Han ville visa för mig att han hade byggt en koja. Han hade 

använt sig av filtar och en möbel, som redan hade tak. Han hade lagt filten över möbeln för att 

få stabila väggar på sin koja. Han hade byggt en koja med hjälp av olika material. Han ville ha 

väggar på sin koja och använde då redan någonting som hade tak och som samtidigt var 

stabilt. Han kunde konstruera någonting med hjälp av sin förmåga att tänka, vara kreativ samt 

sin handlingskraft.  

Sammanfattningsvis av mina observationer kan jag se att barnen använder olika matematiska 

begrepp flitigt i sin vardag. Barnen visste när och hur de kunde använda begreppen för att bli 

förstådda. Exempelvis när en flicka skulle hämta en kortare linjal eftersom linjalen som hon 

hade var för lång. Eller som exempelvis de två pojkarna som byggde med plus-plus. Pojkarna 

byggde längre ben på en robot som den ena pojken börjat bygga på. Tillsammans kom de 

fram till hur långa ben roboten skulle få. Mitt synsätt utgår från det sociokulturella som 

innebär i korta drag att utveckling sker tillsammans med andra. De två pojkarna förde en 

dialog med varandra om robotens utseende och kom tillsammans fram till ett resultat. Utöver 

dialogen som pojkarna förde mellan varandra om robotens ben använde de begreppet långt i 

deras dialog. Ett annat exempel på när utveckling skedde i ett socialt samspel med andra var 

när två flickor byggde en stol av sina händer. Flickorna konstruerade denna stol genom att 

prata med varandra samt prova den med hjälp av andra barn.  
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4.3 Aktiviteternas resultat. 

Under denna rubrik beskrivs bokstaven U (utvärderingen) ifrån mina aktiviteter. Det innebär 

en beskrivning av vilken aktivitet barnen fick utföra och vad som gick bra samt mindre bra. 

Varför en utvärdering görs är för att utveckla aktiviteterna till det bättre inför nästkommande 

gång då aktiviteterna ska genomföras.   

4.3.1 Storleksordning 

Barnen fick i uppdrag att ställa sig i storleksordning från kortast till längst. Barnen började 

med att jämföra varandra. De kollade vem som var längst och ställde den de tyckte var längst 

sist. Barnen jämförde sig med varandra på det sätt att de började med att använda ögonmåttet. 

Barnet som såg längst ut fick ställa sig sist. Det uppstod gånger då barnen hade svårt att 

bedöma vem som var längre än den andra genom att endast använda ögonmåttet. Då ställde 

sig barnen, som tyckte att de var lika långa, rygg mot rygg. De andra barnen som stod i ledet 

eller på sidan av fick avgöra vem de tyckte var längre. Barnen fortsatte jämföra sig med 

varandra när det blev för svårt att använda ögonmåttet och till slut hade de klarat av att ställa 

sig i storleksordning där den kortaste stod först och den längsta stod sist. Barnen lyckades 

med denna aktivitet för att de kommunicerade och samarbetade med varandra. Jag ställde 

sedan några reflekterande frågor om ”vem är längst?” samt ”vem är kortast?”. Går det mäta 

sig på fler sätt? Efter denna aktivitet ville barnen mäta sig på ett papper. Barnen kunde med 

andra ord mäta sig på fler sätt för att se vem som var längst. Barnen kunde mäta sig genom att 

ställa sig mot en vägg, där ett papper var uppsatt och med hjälp av en fröken få resultatet på 

pappret om vem som var längst och vem som var kortast. Barnen kom fram till att jag var 

längst eftersom jag var högst upp på pappret.   

4.3.2 Gömma nyckel 

Barnen som skulle vara med och leka denna lek hade lekt den förut och behövde därför inte 

veta alla detaljer om hur leken gick till. Leken gick väldigt bra att leka eftersom barnen sökte 

uppåt när det var ”fågel” och lågt när det var ”fisk” samt mitt emellan dessa två nivåer när det 

var ”mitt emellan”. Barnen använde sig av några matematiska begrepp i denna lek och kunde 

använda dem i en kontext. Alla barn fick testa på att gömma nyckeln. Ibland var det lite svårt 

för barnen att hitta, då nyckeln var gömd på bra ställen, vilket resulterade i att barnet, som 

gömt, började använda orden kallare och varmare. När det blev kallare for barnen, som sökte, 

var de på väg åt fel håll och när det blev varmare gick barnen åt rätt håll. Barnen tog alltså in 

två begrepp till i leken för att kunna ge de som sökte fler ledtrådar än endast högt, lågt eller 

mitt emellan vilket gick väldigt bra då alla barn som var med i leken förstod dessa två 

begrepp.  

4.3.3 Sockerbitsbygge 

Barnen tyckte att det var ganska svårt att försöka bygga det exemplet som jag hade gjort, 

vilket var en igloo. Det rasade mest för dem hela tiden. Jag sa därför till barnen att de fick 

bygga vad de ville med sockerbitarna vilket gjorde det mycket enklare för barnen. Efter att de 

hade byggt klart skrev jag ner deras konstruktions namn på en lapp samt en kort historia om 

vad konstruktionen handlade om. Många av barnen hade svårt med att få sockerbitarna att 
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stanna kvar på bottenplattan. De flesta barnen löste detta med att lägga dit ännu mer lim under 

sockerbitarna vilket resulterade i att konstruktionerna blev stadigare. Limmet var gjort av 

florsocker och vatten, vilket gjorde det enkelt för barnen att kladda på utan att få lim på 

fingrarna. Några barn blev dock väldigt sugna på att äta limmet samt sockerbitarna under 

byggandets gång. Barnen som var mellan fyra och fem år gamla behövde knappt någon hjälp 

utav mig med att limma sockerbitarna på plats och fick därför göra det mesta själv. 

Treåringarna behövde dock lite mer hjälp speciellt med limmandet vilket jag hjälpte dem 

med. Barnen fick peka vart de ville att sockerbitarna skulle vara och sätta sockerbitarna på 

plats medan jag limmade. Alla barn var väldigt nöjda och glada över sina konstruktioner 

eftersom de glatt ville visa upp dem för sina föräldrar på föräldramötet samt att de även fick ta 

hem dem om de ville. Alla barn tog hem sina konstruktioner. Aktiviteten började svårt när 

barnen kände stor press på sig men den blev genast enklare när barnen fick veta att de fick 

bygga precis vad de ville med sockerbitarna.  

4.3.4 Kojbygge 

Några barn fick vara med och bygga en koja. Dessa barn fick några olika material som de 

skulle använda för att bygga en koja. Barnen började med att ställa stolarna lite här och där i 

rummet som vi befann oss i. Sen hjälptes de åt med att lägga filtarna över stolarna för att 

kunna få ett tak. Första kojan som barnen byggde tyckte de inte blev bra eftersom taket rasade 

in hela tiden. Jag frågade barnen om de hade några fler idéer på hur de skulle kunna bygga en 

koja. Barnen diskuterade och kom fram till att de skulle testa ännu ett sätt. Barnen ställde 

stolarna på ett annat sätt och lade sedan över filtarna igen. Denna gång tyckte de allra flesta 

barnen att kojan blev bra eftersom taket inte rasade in samt att alla barnen rymdes i kojan. 

Denna koja hade ett enda stort rum i mitten med stolarna ståendes i en ring. Den första kojan 

blev väldigt liten och trång med stolarna ståendes lite här och där. Det var dock ett barn som 

fortfarande inte var nöjd över kojans konstruktion eftersom den inte hade flera olika gångar 

som kunde göra det mysigare. Den sista kojan blev utformad på det sätt att stolarna blev 

ställda lite här och där men inte lika trångt som första gången. Denna gång blev det 

strukturerade gångar vilket den första kojan inte hade. De allra flesta barnen tyckte att den 

sista kojan blev ganska trång men samtidigt mysigare och roligare då det gick krypa åt olika 

håll. Jag frågade barnen sedan om det gick bygga kojor på andra sätt. Barnen tyckte att det 

gick använda bord som tak för att få konstruktionen stabilare. Det gick även bygga kojor med 

plankor, pinnar, spikar och mycket mer när kojorna byggdes utomhus. Barnen lyckades med 

detta kojbygge för att de kunde kommunicera samt samarbeta med varandra. Alla barnen fick 

även komma till tals då det var några barn som ville bygga på samma sätt och därför kände 

sig nöjda med de kojor som byggdes.  

4.3.5 Begreppspromenad 

Jag tog med några barn på promenad till en skolgård i närheten. Jag gick med sammanlagt åtta 

barn i omgångar för att kunna fokusera på syftet med aktiviteten. Där fick barnen peka, prata 

och reflektera över vad de såg och vilka matematiska begrepp som passade till dessa föremål. 

Barnen hittade många höga och breda träd men även en hög och smal flaggstång. Barnen såg 

alla matematiska begrepp som jag hade intervjuat dem om tidigare, men två barn använde 

även två andra begrepp som jag inte hade frågat eller pratat om vilket var djupt och grunt. 
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Veckan efter jag hade gått på begreppspromenader spelade jag upp en PowerPoint, som jag 

gjort utifrån de bilder jag tagit under promenaderna, för alla barn som var på förskolan just 

den dagen. Barnen fick under denna uppvisning möjlighet att reflektera över vilka 

matematiska begrepp som fanns i de föremål som visade sig på bilderna tillsammans med 

varandra. Barnen som inte hade följt på promenaderna fick på detta sätt reflektera och se 

tillsammans med barnen som följt vilka föremål som fanns på bilderna och vilka matematiska 

begrepp som föremålen gick koppla ihop med. Detta uppskattade barnen som följt med på 

promenaderna eftersom de fick återberätta deras upplevelser samt höra nya tankar kring de 

olika föremålens begrepp. Skolan var lång tyckte någon och ett annat barn tyckte att den var 

hög. Jag frågade barnen vad de jämförde med och orsaken till varför skolan var lång var för 

att ett förråd som stod framför var kortare. Orsaken till varför skolan var hög var för att några 

soptunnor var lägre. Barnen kunde skapa en kontext även i denna aktivitet med föremål och 

några matematiska begrepp med hjälp av att jämföra storlekarna med olika föremål.  

4.3.6 Målarbilder 

Jag hade förberett tre olika färgläggningsblad med de matematiska begrepp jag haft i mina 

intervjufrågor. De flesta barnen tyckte det var roligt att färglägga det första bladet med djur, 

men när de skulle färglägga det andra pappret blev det genast jobbigare för vissa. Det var 

endast några få barn som ville och orkade färglägga alla tre blad. Det fick mig att fundera 

över färgläggningsbladens kvalitet. Hade jag kunnat göra på ett annat sätt gällande mängden 

djur på varje färgläggningsblad? Det var i genomsnitt fem djur att färglägga på varje blad. 

Ena bladet hade giraffer som var höga och låga. Det andra hade grisar som var breda och 

smala och det sista hade långa och korta ormar. Jag hade kunnat minska mängden djur att 

färglägga, per blad, för att kunnat behålla barnens intresse och motivation samt att jag hade 

kunnat lägga alla djur på ett och samma färgläggningsblad.  

4.4 Pedagogerna 

Pedagogerna berättade att de brukade ta fram en stubbe utomhus som barnen fick hamra in 

spikar i. Det fanns olika storlekar på spikarna samt olika storlekar på hammarna. De ville låta 

barnen känna efter själva vilken hammare de tyckte var enklast att hamra ner spikarna med 

och om de fanns några skillnader. Pedagogerna berättade vidare att de hade gjort några egna 

material där de bland annat tagit kort på några konstruktioner av duplo och sedan gett dessa 

bilder till några barn och berättat för barnen att de skulle försöka bygga en likadan 

konstruktion som på bilden. Konstruktionen kunde bestå av tre till fyra klossar i olika färger 

och storlekar. Pedagogerna ansåg att barnen fick arbeta med färger, storlek, mått och 

konstruerande i den övningen. Pedagogerna hade även utformat ett bygg och 

konstruktionsrum i verksamheten där barnen kunde bygga med lego, duplo, plus-plus, 

hexagonformade plastbitar, och trolldeg. De flesta barnen befann sig dagligen i detta rum för 

att göra någonting av de olika saker som gick leka och bygga med. Barnen hade tillgång till 

att bygga pärlplattor, halsband, armband och pussel i ett annat rum och detta gjorde barnen 

också dagligen. Materialen, som jag beskrivit, var mest lämpligt för barn mellan två till fem år 

men det fanns även byggmaterial för barn i ettårsåldern. Det fanns en typ av tårta som hade en 

bottenplatta och tillhörande bitar som kunde ställas ner i hålen på plattan. Barnen kunde ha 
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dessa bitar i munnen utan att svälja ner dem vilket gjorde det byggmaterialet väldigt lämpligt 

för de yngre barnen. Pedagogerna berättade även om ett annat material som de använde med 

barnen, oftast på samlingarna. Det var kort med matematiska frågor. En fråga kunde vara 

”Vilken stege är längst?” och då var det två stegar på kortet med två olika längder. 

Pedagogerna använde dessa kort ofta på samlingarna under min praktik och barnen verkade 

tycka att det var roligt och utmanande att svara på frågorna. Barnen hjälpte även varandra om 

de inte riktigt visste svaret eller hur de skulle tänka.  

5. Diskussion 

Under detta kapitel har jag först diskuterat om den metod jag använt och senare har jag 

diskuterat om eventuell annan metod jag kunnat använda i detta arbete. Efter det har jag 

diskuterat resultatet. Vad fick jag för resultat utifrån de metoder jag använt och vad hade jag 

kunnat göra annorlunda för att få ett eventuellt bättre resultat när det gäller barnens 

matematiska utveckling.   

5. 1 Metoddiskussion 

Jag kommer under denna rubrik att diskutera validiteten, reliabiliteten och generaliteten 

utifrån de metoder jag använt mig av. Vad var bra med dem och varför? Vilka andra metoder 

hade jag kunnat använda till denna uppsats? 

5.1.1 Validitet 

För att mina intervjuer, observationer och aktiviteter ska kunna inneha validitet krävs det att 

syftet ska uppnås menar Kvale (1997). Mina intervjuers syfte handlade om vilka matematiska 

begrepp barnen kunde och vad de tänkte kring ordet bygga. Inget barn svarade ”jag vet inte” 

på denna fråga vilket innebär att alla barn som intervjuades hade en tanke på vad ordet bygga 

kunde betyda. Jag fick även svar på vilka matematiska begrepp de intervjuade barnen kunde. 

Frågorna jag ställde var öppna vilket innebar att barnen fick fundera och komma med egna 

svar kring de frågor som ställdes. De barn som inte visste vad något matematiskt begrepp 

betydde fick förklarat av mig vad det kunde vara för någonting. Barnen kom sedan med egna 

förslag på vad begreppen kunde betyda, vilket gav mig en inblick i att de hade förstått 

begreppets betydelse. Utifrån mina observationer kan jag se att barnens intervjusvar och 

handlingar stämmer överens. En del barn sa exempelvis i intervjun att en orm kunde vara 

lång. I mina observationer såg jag många gånger situationer där barnen kallade långa saker, 

som de gjort, för ormar. I ett plus-plus bygge konstruerade ett barn en lång orm. Ett annat 

barn fingervirkade en lång orm. Barnen kunde se och skapa samband mellan olika 

matematiska begrepp med olika aktiviteter som de gjorde. Kvale menar att forskare och andra 

människor ifrågasätter sitt arbete och svar för att kunna validera arbetet: ”När man söker 

utröna validiteten måste frågorna ”vad” och ”varför” besvaras före frågorna ”hur” […]” 

(Kvale, 1997, s. 219). Vad gjorde barnen? De konstruerade olika föremål (ormar) i olika 

storlekar (långa) och olika material för att de blivit inspirerade av mig till att konstruera och 

bygga utifrån olika matematiska begrepp.  
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5.1.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur sanna svaren är. Går det lita på intervjuobjektens svar?  

Intervjuarens reliabilitet diskuterades särskilt i relation till ledande frågor, som – när de inte är 

en medveten del av intervjutekniken – oavsiktligt kan inverka på svaren […] (Kvale, 1997, s. 

213). 

Kvale menar att reliabiliteten oftast samtalas om när de ledande frågorna kan ge svar på 

någonting som vi redan vet eller har föraningar om. Dessa frågor gör att svaren inte ger någon 

ny kunskap eller några samtal under intervjun eftersom de kan stänga ett samtal. Svaren blir 

därför inte tillförlitliga att använda i ett arbete. I min intervju blandade jag både öppna och 

stängda frågor på det sätt att jag först frågade barnen om de visste någonting som kunde vara 

högt. Då fick de svara ja eller nej. Om de visste någonting som kunde vara högt frågade jag 

”vad?” och då fick barnen berätta sina tankar om vad de trodde kunde vara högt. Den stängda 

frågan var där ”Vet du någonting […]” och för att få veta vad ställde jag en öppen fråga 

efteråt ”Vad för någonting?”. Eftersom en del barn inte visste vad några matematiska begrepp 

betydde frågade jag dem ”vad tror du att högt betyder?” innan jag gav dem ett exempel på 

begreppets betydelse.  Genom att koppla ihop samband mellan mina aktiviteter, intervjuer och 

observationer kan reliabiliteten hittas. Jag har redan beskrivit hur barnen kopplat ihop långa 

saker med ormar. När jag gick på begreppspromenaden med några barn kunde jag även se hur 

barnen kopplade ihop en lång och smal kedja, som låg på marken, med att det kunde vara en 

orm. Barnen kunde även koppla samman begreppet högt med träd. Många barn sa att hus och 

träd var höga vilket jag såg på min begreppspromenad. Skolan var både hög och lång samt att 

träden var höga och breda.  Detta innebär att mitt arbetes reliabilitet var bra eftersom jag var 

medveten om vilka ledande frågor jag ställde.    

5.1.3 Generaliserbarhet 

Kvale (1997) menar att generaliserbarhet innebär lagar i det mänskliga uppträdandet som kan 

generaliseras allmänt. Han menar att människor generaliserar andra människors uppträdande 

spontat i vardagen. Det innebär att de uppfattningar som fås om en människa används som 

förutfattade meningar vid ett möte med en annan människa som uppträder på ett liknande sätt. 

I mitt arbete kan jag inte generalisera pedagogers arbete. Det är inte alla som arbetar med 

bygg och konstruktion på samma sätt som pedagogerna i den verksamhet jag gjorde min 

praktik på och därför kan jag inte generalisera deras arbetssätt och metod.  

5.1.4 Annan metod? 

Jag hade kunnat använda en annan metod också som exempelvis fallstudier. Yin (2007) 

menar att fallstudier kan användas när en typ av undersökning ska göras. Allt beror på vilken 

forskningsfråga som arbetet ska utgå från. Om frågan är att finna svar på ”hur” och/eller 

”varför” är fallstudien ett sätt att använda sig av. Jag tänkte till en början att det var en bra 

metod att använda sig av, men när jag läst lite mer om det ämnet kom jag fram till att jag inte 

skulle kunna använda den metoden på ett bra sätt. Yin (2007) anser att allt för många forskare 

tar fallstudien för lätt, att det är en enkel metod att använda sig av, vilket jag tänkte till en 

början. Jag insåg sedan att metoden inte var lika enkel som jag tänkt att den skulle vara och 
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kände därför att jag inte kunde använda den metoden på ett bra sätt. Inför nästa studie eller 

undersökning ska jag börja med att läsa igenom fallstudiens egenskaper innan fältstudierna 

börjat.   

5.2 Resultatdiskussion 

För att uppnå min första frågeställning valde jag att intervjua barnen i åldrarna tre till fem år 

på min praktikplats. Sen valde jag att observera barnen i deras bygg- och 

konstruktionsaktiviteter för att kunna skapa en kontext mellan det som barnen sa i intervjun 

och det de gjorde i verksamheten. Till sist valde jag att göra bygg- och 

konstruktionsaktiviteter tillsammans med barnen för att kunna ge barnen några chanser till att 

skapa kontext med olika matematiska begrepp och lite byggnationer. För att få svar på min 

andra fråga ställde jag frågor till pedagogerna om vilka bygg- och konstruktionsaktiviteter 

barnen hade möjlighet att göra för att utveckla matematik. Jag fick svar på dessa och kunde 

även se bygg- och konstruktionsmöjligheterna i verksamheten. Barnen hade tillgång till 

många olika bygg- och konstruktionsmaterial som de även använde flitigt. Jag tycker att 

metoderna, jag valt att använda, har fungerat mycket bra eftersom jag fått svar och resultat på 

mina mål och frågor på ett tillförlitligt sätt. I intervjuerna fick jag svar på vilka begrepp 

barnen kunde skapa samband med samt vad de trodde att ordet bygga betydde. Jag använde 

mig mest av öppna frågor för att verkligen gå in på djupet i barnens tankar. Utöver de öppna 

frågorna ställde jag fler frågor än vad som fanns med i min intervjuguide eftersom barnen 

började prata om annat ibland som jag ville höra och/eller förstå mer om innan jag fortsatte 

med de andra frågorna. På det sättet visade jag barnen att jag var intresserad av vad de sa och 

fick dem att vilja fortsätta berätta om deras tankar och reflektioner. I mina intervjuer frågade 

jag barnen bland annat om de visste vad olika matematiska begrepp betydde. 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver vad orden lokalisera, mäta och konstruera betyder. 

Dessa ord tycker jag passar väldigt bra till denna uppsatts eftersom barnen har jämfört olika 

typer av begrepp med saker som funnits i deras vardag. ”Skolan är lång eftersom den är längre 

än förrådet” samt ”skolan är hög eftersom den är högre än soptunnorna”. Barnen kunde med 

andra ord lokalisera vilket innebär enligt Utbildningsdepartementet att barnen kunde skapa en 

förståelse för omgivningens uppbyggnad. Detta gjorde barnen via en dialog (intervjun) och 

aktiviteterna. Det betyder att barnen också använt sig av mätningsegenskaper eftersom det 

innebär, enligt Utbildningsdepartementet, att bland annat bredd, längd, höjd och andra 

storlekar undersöks. Det gjorde barnen i aktiviteterna tillsammans med mig samt i de 

observationer jag gjort. Barnen byggde långa och breda föremål i de observationer jag gjort 

och barnen kunde bygga breda och smala kojor samt urskilja breda, smala, höga och långa 

föremål i deras vardag som jag tidigare har beskrivit ”hög och lång skola” samt ”högt och 

brett träd”. Solem, Alseth och Nordberg (2011) anser att kunskapen mäta handlar främst om 

att kunna jämföra föremål med andra saker vilket barnen absolut kunde göra i 

storleksordningsaktiviteten jag hade med dem. Vidare kan, det barnen sagt och gjort, kopplas 

ihop med Utbildningsdepartementets konstruera. Det innebär att barnen kunde särskilja och 

sortera bland annat olika storlekar och se samband mellan olika föremål. Barnen kunde se 

samband många gånger, som jag redan har beskrivit, samt att barnen kunde sortera olika 

storlekar genom att kunna ställa sig i storleksordning. De kunde även samarbeta med sina 
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kompisar i bland annat storleksordningsaktiviteten vilket Vygotskij (ref i Claesson, 2002) 

anser vara ett bra sätt som barn utvecklas och lär sig saker på det vill säga tillsammans med 

andra. Barnen kunde även samarbeta och testa på varandras idéer när de byggde en koja. 

Dewey (ref. i Claesson, 2002) menar att barn lär sig via handling vilket barnen fått göra i 

aktiviteterna jag hade med dem. Jag hade korta intron om hur aktiviteterna funkade, om 

barnen inte visste, och sen fick de utföra aktiviteterna. Barnen lärde sig via handling eftersom 

de fortsatte med liknande aktiviteter efteråt som exempelvis mätandet av sig själva för att se 

vem som var längst.  

5.3 Svårigheter 

Det som var svårt med denna uppsats var att hitta lämplig litteratur till mina metodval. Min 

metod som jag valt att använda till mina aktiviteter är någonting som jag lärt mig använda 

under min gymnasietid.  

5.4 Uppnående av syftet 

Har jag uppnått mitt syfte med arbetet? ”Hur kan bygg och konstruktion skapa möjligheter för 

barns matematiska utveckling i förskolan?” Barnen har använt sig av många olika typer av 

bygg och konstruktion i förskolan vilket jag har beskrivit i resultatdelen samt lyft fram i denna 

diskussionsdel. Utbildningsdepartementet (2010) har beskrivit några matematiska egenskaper 

som jag tycker passar bra till bygg- och konstruktionsaktiviteter. Barnen kan alltså utveckla 

matematiken i förskolan via bygg- och konstruktionsaktiviteter. 

5.5 Implikationer inför kommande yrkesverksamhet.  

Arbetet handlade om att utveckla barnens matematiska förmåga med hjälp av bygg- och 

konstruktionsaktiviteter. Inför mitt kommande yrke tror jag att det kan vara svårt att uppnå 

läroplanens strävansmål kring matematik om det arbetslag jag hamnar i inte tycker att 

matematik är viktigt att fokusera på med små barn. Om jag däremot skulle hamna i ett 

arbetslag som verkligen vill utveckla barnen på sådant som tidigare inte funnits med som 

strävansmål i läroplanen (bland annat matematik) tror jag att det är lättare att utföra 

matematiska aktiviteter. Det jag däremot kan göra om jag stöter på hinder i mitt kommande 

yrke, kring matematiken, är att ta fram detta arbete och visa på att det går utveckla även små 

barn i matematik och på vilka sätt det går göra det på.  
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6. Fortsatt forskning 

Någonting jag tänkt på under detta arbete, som skulle kunna forskas vidare om, är barnens 

matematiska utveckling med hjälp av former. Att fokusera mer på olika geometriska formers 

namn samt betydelse eftersom jag mest fokuserat på matematiska begrepp som högt, lågt, 

smalt och så vidare. Vet barnen vad det finns för former och vad de heter? Vet barnen vad de 

kan användas till? Hur kan formerna hjälpa barnens matematiska utveckling?  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervju. Bygg och konstruktion.   Barnets namn:____________ 

Datum:_____________________  Ålder:__________________ 

 

Vad tror du att ordet bygga betyder? 

Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Brukar du bygga? 

JA NEJ VET EJ 

 

3. Vad brukar du bygga? 

Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vet du någonting som kan vara: 

Högt?  JA /NEJ Vad?______________________________________ 

Lågt?  JA/NEJ  Vad?______________________________________ 

Långt?  JA/NEJ  Vad?______________________________________ 

Kort?  JA/NEJ  Vad?______________________________________ 

Brett?  JA/NEJ  Vad?______________________________________ 

Smalt?  JA/NEJ  Vad?______________________________________ 

 

Brukar mamma och pappa bygga någonting?  

  JA  NEJ 

 

Vad brukar de bygga? 

Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad skulle du vilja bygga?  

Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

Storleksordning 

Mål – ”Förskolan ska sträva efter att varje barn kan […] uttrycka och använda matematiska 

begrepp och olika samband mellan begrepp” (Läroplanen för förskolan Lpfö98, rev. 2010, s. 

10). 

Aktivitet – Storleksordning från kortast till längst.  

Förberedelse – Definiera begreppen för barnen.  

Introduktion – Berättat för de barn som ska vara med på aktiviteten att de ska få ställa sig i 

storleksordning från kortast till längst med hjälp av varandra.  

Genomförande – Låta barnen samarbeta i denna övning. Jag som pedagog ska göra så lite 

som möjligt.  

Avslutning – Vem var längst? Vem var kortast? Vad gjorde ni för att komma fram till vem 

som var längre eller kortare än den andra? 

Utvärdering – Utvärderingen beskrivs senare i resultatdelen.  

Gömma nyckel 

Mål – ”Förskolan ska sträva efter att varje barn kan […] uttrycka och använda matematiska 

begrepp och olika samband mellan begrepp” (Läroplanen för förskolan Lpfö98, rev. 2010, s. 

10). 

Aktivitet – Gömma nyckel.  

Förberedelse – Hitta en nyckel eller en tesked som barnen ska få gömma i olika höjdnivåer.  

Introduktion – Förklara hur leken går till för barnen. Fågel, fisk eller mitt emellan. Vad 

betyder dessa ord i förhållande till leken?  

Genomförande – Låta barnen leka leken där alla får testa på att gömma nyckeln minst en gång 

vardera.  

Avslutning – Fråga barnen vad de tror kan befinna sig högt, lågt eller mitt emellan.  

Utvärdering – Utvärderingen beskrivs senare i resultatdelen.  

Sockerbitsbygge 

Mål – ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Läroplanen för förskolan 

Lpfö98, rev. 2010, s. 10).  

Aktivitet – Sockerbitskonstruktion. 

Förberedelse – Sockerbitar, papperstallrikar och lim. 



 

 

Introduktion – Berätta för barnen att de ska få försöka bygga någonting med hjälp av 

sockerbitar samt visualisera några exempel för barnen vad de kan konstruera.  

Genomförande – Låta barnen bygga sina sockerbitskonstruktioner. Behöver de hjälp får de i 

första hand fråga sina kompisar som de sitter och bygger bredvid eller prova sig fram på egen 

hand.  

Avslutning – Skriv ner en kort berättelse om vad barnen har byggt utifrån deras egna ord. Ha 

sedan en utställning för föräldrarna, på föräldramötet, där barnen får visa upp vad de har gjort.  

Utvärdering – Utvärderingen beskrivs senare i resultatdelen.  

Kojbygge 

Mål – ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Läroplanen för förskolan 

Lpfö98, rev. 2010, s. 10). 

Aktivitet – Kojbygge. 

Förberedelse – Olika typer av material. Kuddar, filtar, stolar.  

Introduktion – Fråga barnen vad de tror behövs för att kunna bygga en koja inomhus. Hur kan 

de bygga den? Hur ser en koja ut?  

Genomförande – Låta barnen bygga en koja tillsammans. Kan barnen bygga tillsammans? 

Hur går det? Får alla komma till tals? Får alla hjälpa till i byggandet och tänkandet?  

Avslutning – Barnen får reflektera över kojbygget innan de får hjälpa till att städa undan allt 

byggmaterial. Rymdes alla i kojan? Blev den bra? Hur hade den kunnat se ut istället?  

Utvärdering – Utvärderingen beskrivs senare i resultatdelen.  

Begreppspromenad 

Mål – ”Förskolan ska sträva efter att varje barn kan […] uttrycka och använda matematiska 

begrepp och olika samband mellan begrepp” (Läroplanen för förskolan, Lpfö98, rev. 2010, s. 

10).  

Avslutning – Gå på en promenad med barnen där de får säga och peka på höga, låga, korta, 

långa, breda och smala föremål.  

Förberedelse – Fixa några intervjufrågor om de matematiska begreppen. 

Introduktion – Gå igenom begreppen med barnen innan promenaden.  

Genomförande – Gå på promenad med några barn. Barnen får säga, peka och reflektera över 

vad de ser som även kan kopplas ihop med något av begreppen.  



 

 

Avslutning – Som avslutning får barnen se ett bildspel på de föremål som de pekat på och 

reflektera än en gång över begreppen och dess betydelse tillsammans med alla andra barn i 

verksamheten.  

Utvärdering – Utvärderingen beskrivs senare i resultatdelen.  

Målarbilder 

Mål – ”Förskolan ska sträva efter att varje barn kan […] uttrycka och använda matematiska 

begrepp och olika samband mellan begrepp” (Läroplanen för förskolan, Lpfö98, rev. 2010, s. 

10). 

Aktivitet – Färgläggning av bilder.         

Förberedelse – Fixa färgläggningsblad med olika typer av begrepp kopplat till bilderna. Det 

vill säga några bilder som har breda och smala föremål, höga och låga och så vidare.  

Introduktion – Berätta i samlingen för barnen att de ska få färglägga alla föremål i olika 

färger. Den breda grisen grön och den smala grisen gul och så vidare.  

Genomförande – Låta barnen färglägga bilderna med lite hjälp om vilka djur som skulle vara 

vilken färg.  

Avslutning – Fråga barnen om vilka djur som är låga eller höga, smala eller breda samt långa 

eller korta.  

Utvärdering – Utvärderingen beskrivs senare i resultatdelen.  

 


