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Sammanfattning 

 

Författare: Caroline Berggren 

Rubrik: Matematiklåda i förskolan 

 

 

 

 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att se om en matematiklåda kan skapa intresse för 

matematik hos de små barnen på förskolan. Forskning visar att man redan tidigt i förskolan 

bör börja arbeta med matematik för att skapa ett positivt förhållningssätt hos barnen till 

matematik. Matematiken ska utgå från barnens vardag och genomsyras av lekfullhet och 

nyfikenhet. Genom att ha skapat en matematiklåda med material som ofta förekommer i 

förskolans verksamhet vill jag se om dessa material kan fungera som underlag för matematik i 

förskolan där barnen skapar ett intresse för matematik. Under en vecka var jag ut till min 

partnerskola och arbetade med fem stycken barn som är mellan två och tre år för att se hur de 

mottog min matematiklåda. I mitt resultat kan man se att barnen tyckte att det var spännande 

och intressant att följa med mig och arbeta med matematiklådan dessvärre var tiden för kort 

för att kunna få ett tydligare resultat på om de blev intresserade av matematiken eller om det 

bara var spännande och intressant att vara med mig och arbeta. 
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1 Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning på förskolan har jag inte känt att pedagogerna haft 

något speciellt matematikmaterial. Enligt Lpfö 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring samt utvecklar 

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

mellan begrepp. (s.10). Tanken på att skapa en matematiklåda med en del material och 

material- och övningsbeskrivningar dök då upp. Min tanke med detta utvecklingsarbete är att 

skapa ett material som jag själv har nytta av i mitt framtida arbete i förskolan samt för övriga 

pedagoger. När jag varit i förskolan har jag inte stött på matematik som synliggjorts eller som 

man mer medvetet arbetat med. Jag hoppas att min matematiklåda ska synliggöra 

matematiken mer för barnen samt att det ska ses som något spännande och roligt. 

Matematiklådan ska man exempelvis kunna ta fram under samlingen eller ha ståendes framme 

jämt så att barnen kan använda materialen. Övningsbeskrivningarna ska fungera som en hjälp 

om man behöver inspiration kring vad man kan göra men ska även förklara vad barnen övar 

när de använder sig av ett visst material i lådan. Materialbeskrivningarna ska förklara vad det 

är för sorts material och vad som kan övas med materialet. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta fram matematikmaterial som bidrar till att barn redan i förskolan 

skapar ett intresse för matematik. Barnen ska se matematiken som något roligt och lustfyllt 

där aktiviteterna ska vara kreativa. Flera sinnen ska aktiveras genom konkreta 

matematikövningar.  

Matematiklådan ska fungera som ett stöd i förskolan när man arbetar med matematik. 

Matematiklådan ska också synliggöra matematiken för både barn och pedagoger. Lådan ska 

innehålla material- och övningsinstruktioner samt en del material. 

 

Jag har formulerat dessa frågeställningar för mitt utvecklingsarbete: 

 

 Vad utvecklar barnens matematiska tänkande? 

 

 Kan en matematiklåda väcka barnens intresse för matematik? 
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2 Litteratur 

2.1 Barns lärande 

Grunden för allt lärande är att urskilja likheter och olikheter. För att kunna urskilja likheter 

och olikheter krävs även en variation, för att lärandet ska bli mer betydelsefullt. Genom 

variation får man möjlighet att se den mångfald som finns, utan mångfald uteblir 

variationerna. Variation kan visa sig på skilda sett antingen när ett föremål skiljer sig från ett 

annat eller att ett föremål kan variera inom sig (Björklund, 2007). Med variation och 

mångfald kan lärande ske, då får man urskilja något från något annat genom att se till något 

konstant (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007). I samspelet har man möjlighet att erfara 

variationerna som ett föremål kan föregås av. Ett föremål kan tolkas och ses på många olika 

sätt av människor och genom samspel synliggörs de (Björklund, 2007).  

Kroppens sinnen är det som vi alla människor använder som hjälpmedel när vi lär oss. Barn 

tar hjälp av sin kropp när de ska förstå sin omvärld. Kroppen hjälper barn att konkret 

uppskatta längder, avstånd och mått i omvärlden till skillnad från vad ett mätverktyg kan för 

barn (Björklund, 2007). Till och med innan vi fått det verbala språket använder vi oss av 

kroppen för att göra oss förstådda (Lindahl, 1998). Konkret kan detta visa sig då man ofta kan 

behöva göra något konkret för att förstå det, det teoretiska räcker inte. För att lära sig cykla 

behöver man öva på det konkret då man inte kan lära sig cykla av att läsa om det.  

Jag ska här nedan tala mer om samspelets betydelse för barns lärande då det är något som har 

mycket betydelse i arbetet med min matematiklåda. 

2.1.1 Samspel 

Samspelet är en viktig aspekt inom lärandet (Björklund, 2007). Det är genom samspel som 

kunskaper skapas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

Enligt Benn (2003) är vuxna en viktig del i barns lärandeprocess. De vuxna ska fungera som 

en vägledare åt barnen och utmana dem i den proximala utvecklingszonen. Även Doverborg 

& Pramling Samuelsson (2007) är inne på detta spår att man ska vara i den proximala 

utvecklingszonen när man arbetar med barn, för att de ska komma vidare i sitt lärande och 

utvecklas. Johansson (2003) menar att utveckling och lärande hos barn kan ske när det är ett 

samspel och att vi pedagoger ska fungera som vägledare åt barnen i deras lärande. Ett samspel 

mellan vuxna och barn har betydelse tidigare för barnen än samspelet mellan barn och barn. I 

det lärande samspelet är det även viktigt att ta upp saker som sker i vardagen och även sätta 

ord på det. Detta för att det blir mer konkret för barnen.  

Lindahl (1998) menar att det är vi vuxna som har ansvar i att utmana barnen i den proximala 

utvecklingszonen. Pramling (i Lindahl, 1998) menar att för att en utveckling ska ske behövs 

det en påverkan från vår omvärld men att det även behöver finnas en grund inom oss. Lärande 

pågår i en ständig process och påverkas av bemötande och erfarenheter. Lindahl (1998) menar 

vidare att vi pedagoger bör vara medvetna om samspelets betydelse för lärandet. Vi 

pedagoger behöver ha en mer medvetenhet kring hur mycket och ofta som vi samspelar med 

barnen. För att det är en betydande del av barns lärande och utveckling. Så här skriver 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006 s.36): 

Lärarens roll som vägvisare har därmed en väsentlig betydelse för barns lärande i förskolan. 

Avgörande är hur hon eller han lyckas få barnet intresserat, hur man skapar mening och får 

något att framstå som viktigt för varje barn att lära sig. 
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2.2 Matematiska tänkandet 

Schoenfeld (i Björklund, 2007) anser att matematik handlar om att skapa förståelse kring hur 

föremål i vår värld förhåller sig till varandra. Matematik kan därför ses som en hjälp för att 

förstå vår omvärld samt som en viktig del för att kunna klara vår vardag.  

Att redan småbarn möter matematik kan göra att de får ett bättre förhållande till matematik 

och att förhållandet blir positivt (Björklund, 2007). Redan det första mötet som barn får med 

matematik kan påverka deras förhållningssätt och deras chanser att lära matematik (Ahlberg, 

2000). 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) menar att vi måste visa matematiken i vardagen 

och inte bara tala om den. Det är oerhört viktigt att vi lyfter matematiken som finns i vardagen 

och visar den för barnen så att den blir konkret och mer hanterbar, den blir då även mer 

betydelsefull för barnen. Ahlberg (2000) menar att i det dagliga samspelet mellan barn och 

vuxna, skapas barnens grundläggande utveckling i matematik. Risken som finns med att bara 

utgå från förskolans vardag när man arbetar är att en del barn hamnar utanför. Det är oftast de 

mest aktiva och nyfikna barnen som tar för sig som får denna matematik.  

Enligt en artikel av Maria Nöjd (2010) finns det studier som tyder på att barn som under tidiga 

år möter matematik i förskolan på ett lekfullt sätt har bättre matematikkunskaper efter 

grundskolan. Matematiken i förskolan ska därmed inte vara formell som i skolan utan vara 

den där lekfulla matematiken som finns i vardagen. Den grund som barn har i sitt 

matematiska tänkande kommer ifrån intryck de fått genom sina sinnen. Ahlberg (2000) menar 

att man med hjälp av barnens nyfikenhet kan skapa en lust att lära samtidigt som man vidgar 

deras syn och ger de nya erfarenheter och upplevelser. 

Ahlberg (2000) menar som Nöjd (2010) att det inte är den formella matematiken som ska visa 

sig i förskolans vardag då kan det finnas en risk att omvärlden stängs ute från verksamheten 

och barnen inte konkret kan se matematiken då i vardagen. Att tidigt arbeta med formell 

matematik kan hindra det fortsatta utvecklandet av matematiska tänkandet hos barnen. Istället 

ska vi skapa möjligheter för barnen att utvecklas matematiskt genom att utforska och 

upptäcka i vardagen. 

Genom kommunikation som sker mellan pedagogerna och barnen i förskolan utvecklas en 

förståelse för olika fenomen. När vi pedagoger reflekterar inför barnen så inför vi 

reflekterandet som ett förhållningssätt för att öka vår förståelse. Vårt sätt att se på matematik 

och reflektera kring det är med och påverkar barnens syn på matematik (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2007). Samspelet är som sagt viktigt för barns lärande detsamma gäller 

därmed för matematikinlärningen och förståelse för matematik (Ahlberg, 2000). 

Björklund (2007) har gjort en studie som visar att småbarn på förskolan kommer nära 

matematiska begrepp, likheter och skillnader, samt delar och helheter under sin vardag i 

verksamheten. Jag kommer nedan att redogöra för några delar som har betydelse för 

utvecklingen av det matematiska tänkandet hos barnen. 

2.2.1  Logiska tänkandet  

Enligt Björklund (2007) är det logiska tänkandet kopplat till det matematiska tänkandet. Det 

logiska tänkandet handlar mestadels om att förstå att ting är beständigt oavsett tid och rum. 

Detta kan kopplas till objektpermanens som Piaget (i Björklund, 2007) nämner som ett av 

stadierna inom barns kognitiva utveckling, vid 11-12 månaders ålder. Objektpermanensen 

handlar om kopplingen att förstå att ett föremål existerar även om det inte är synligt för 
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tillfället. När barn utvecklat denna kompetens kan de börja skapa symboler och leka 

låtsaslekar då barnens sinnesintryck inte har samma betydelse.  

Det logiska tänkandet utvecklar barn innan de fått det verbala språket. När är ett barn ska lösa 

problem i vardagen är det logiska tänkandet något som används då barnet ska göra en rimlig 

bedömning över vad som bör göras. Kroppen är det hjälpmedel som barn ofta använder när de 

ska lösa problem och göra en rimlig bedömning (Björklund, 2007). 

2.2.2 Likheter och skillnader  

Att kunna urskilja på likheter och olikheter är viktigt för lärandet och det matematiska 

tänkandet. Det är ofta de visuella, synliga, likheterna och olikheterna som tas upp i vardagen 

men Björklund (2007) menar på att det är minst lika viktigt med de erfarenheter av likheter 

och olikheter som uppkommer med övriga sinnen. Visuella likheter och olikheter som 

Björklund (2007) nämner är form, färg, storlek och mängd. Jag ska här nedan redogöra för 

dessa. 

Former är något man kan urskilja lätt visuellt, i småbarnens vardag återfinns de geometriska 

formerna runt omkring dem i förskolans lokaler. För att med småbarn träna på att urskilja 

former kan klossar vara bra föremål, antingen genom att man jämför dessa mot varandra eller 

kloss mot hål. Klossarna i min matematiklåda har jag med för att småbarnen ska kunna möta 

några av de geometriska formerna och skapa ett förhållande till dem samt begrepp för dem. I 

Björklunds (2007) studie kan man se hur barn urskiljer likheter och olikheter med klossar, 

genom att de fokuserar just på en specifik geometrisk form. Former är också det som småbarn 

ofta fokuserar på när de ska urskilja föremål från något annat. Formerna kan både vara 

tvådimensionella och tredimensionella. Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) nämner 

klossar som föremål där man kan titta på likheter, det handlar då om att se likheter mellan 

olika geometriska former. De likheter som främst kan ses är hur många hörn och sidor de 

olika formerna har. 

Färg är det andra som småbarn mycket enkelt kan urskilja visuellt. Det kan visa sig ofta då 

barn grupperar föremål efter färg (Björklund, 2007). När man arbetar med färger är det av stor 

vikt att man ser till olika föremål av samma färg för att kunna skapa en allmän förståelse för 

färgen. Om man bara använder sig av ett föremål med en färg finns en risk att barnen endast 

kopplar just det föremålet med färgen (Johansson, 2003). 

Att urskilja likheter och olikheter i storlek kan vara svårare då det handlar om en relation 

mellan föremål. Björklunds (2007) studie visar även att föremål som är mycket olika kan vara 

svårare för småbarnen att bedöma storleken på, det blir fler aspekter att se till än bara 

storleken. Småbarn har alltså lättare att jämföra och bedöma storleken på två lika föremål. 

Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) kan plastdjur användas till att storleksordna 

och jämföra, jag däremot tog med plastdjuren i min matematiklåda för att öva lägesbegreppen. 

Detta visar på hur mångsidiga vanliga leksaker kan vara och hur mycket man kan öva med 

dessa föremål tillsammans med barnen.  

Den sista visuella likheten och olikheten man kan urskilja enlig Björklund (2007) är mängd. 

Att en mängd har en bestående mängd oavsett dess spridning är en grund för den numeriska- 

och aritmetiska färdigheten. Det handlar till största delen om att förstå att en mängd är en 

helhet bestående av delar. Björklund (2007) nämner klossar och plastdjur som föremål i 

barnens vardag som man lätt kan urskilja likheter och olikheter i mängd på.  
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Auditiva likheter och olikheter är något som man också kan urskilja. Det kan handla om ljud 

som uppkommer när man slår något mot ett föremål eller när man något slår i golvet. 

Ljudstyrkan kan även variera beroende på vad det är för slags föremål (Björklund, 2007). 

Taktila likheter och olikheter handlar om olika känselintryck. Det kan vara både struktur och 

material så som hårt och mjukt (Björklund, 2007). Jag valde att ta med pompombollar i min 

matematiklåda för att få med något mjukt då alla de andra föremålen i lådan är hårda. Barnen 

har då möjlighet att känna på taktila olikheter som mjukt och hårt. 

2.2.3 Delar och helheter 

Helhet och delar är en annan viktig del inom det matematiska tänkandet. En generell numerisk 

förståelse handlar om att man kan se mängder i olika storlek. Det är en viktig grund av det 

matematiska tänkandet då man behöver ha en förmåga att kunna urskilja olika mängder och 

det i sin tur handlar om att se helhet och delar. Att kunna ändra och gruppera olika antal är en 

del i att utveckla en förståelse för tal och räkning (Björklund, 2007). Del och helhet är 

grunden för att sedan förstå de fyra räknesätten (Björklund, 2008). Handen är ett bra exempel 

på delar och helhet då fingrarna på en hand är delar av helheten som är handen. Flera delar 

kan bilda en helhet och en helhet kan delas i delar. Björklund (2007) talar om en del områden 

inom just delar och helheter. Jag kommer nedan ta upp några av dessa. 

Avgränsade delar handlar om att gruppera och bilda olika mängder. Genom att kunna 

gruppera och bilda mindre mängder av en större mängd kan vara en hjälp för småbarn. Att 

med hjälp av det verbala språket ge namn åt delar kan vara ett bra stöd för småbarnen när de 

ska urskilja delar exempelvis som fingerramsan (Björklund, 2007). 

Konstanta mängder innebär att helheten är densamma oavsett om delarnas plats ändras. Kan 

kopplas samman med konservering. Konservering är något som ligger som grund för den 

numeriska förståelsen, att förstå att en mängd inte påverkas av spridning utan antalet är 

bestående (Björklund, 2007). 

Mängdökning och mängdminskning handlar om att det antingen är något som tillförs eller tas 

bort i en mängd, helheten förändras. Mängddelning innebär att en helhet kan delas in i mindre 

delar och då bilda nya helheter (Björklund, 2007). 

Att bilda nya par, helheter, genom att sammanföra olika objekt från mängder kallas 

parbildning. För det matematiska tänkandet är parbildningen betydande enligt Björklund 

(2007).  

2.2.4 Språket 

Malmer (2002)  poängterar betydelsen av att man som pedagog är medveten om språkets 

betydelse när det gäller matematikinlärningen, hon menar vidare att språket ska ses som en 

hjälp i sin väg att nå kunskap. Enligt Sterner (2000) går språket och matematiken hand i hand. 

Med hjälp av språket i samspelet och dialogen går barns utveckling och inlärning framåt. 

Språket menar Ahlberg (i Björklund, 2007) är grundläggande inom matematikinlärningen för 

att kunna använda sig av matematiska begrepp och symboler. Enligt Malmer (2002) kan ett 

barn som har försenad språkutveckling senare ha svårare att utveckla sitt logiska tänkande och 

begreppsbildningen kan även bli lidande.  

Om barnet inte har ett verbalt språk är det viktigt att de vuxna omkring barnet kan sätta ord på 

det som sker och görs, den vuxne ska fungera som en vägledare åt barnet. I det samspelet som 
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sker mellan barnet och den vuxne kan en förståelse för matematiken lättare växa fram. 

(Björklund, 2007) Även Malmer (2002) talar om samspelets betydelse för språket. 

Småbarnen på förskolan kan i sin vardag behöva ord för färger, former, storlekar och material. 

Det är viktigt att det i förskolan finns material som till exempel knappar och klossar för att de 

materialen kan klassificeras och grupperas efter olika egenskaper (Malmer, 2002). Jag har valt 

att ha just dessa material med i min låda. 

2.2.5 Begreppsbildning 

För att begreppsbildningen ska utvecklas krävs det ett samspel menar Sterner (2000). 

Häggblom (i Björklund, 2007) menar att grunden i matematik är begreppsbildning. 

Begreppsbildningen är kopplat till språket och därmed är språket en viktig del inom 

matematiken. Vidare nämner Häggblom det abstrakta tänkandet som krävs för att senare 

kunna koppla det konkreta till det abstrakta symbolspråket. Symbolspråket är viktigt inom 

lärandet då det handlar om att generellt kunna använda sig av andra tecken och begrepp för att 

förklara något enligt Hwang och Nilsson (i Björklund, 2007). 

Begrepp kan vara beroende av relationen mellan ting. I förskolan möter småbarn på 

dimensions- och proportionsbegrepp som stor, liten, lång och kort. Att kunna urskilja och 

jämföra storlek på föremål handlar om proportioner. Att kunna se föremål i förhållande till ett 

rum handlar om dimensioner. För att kunna säga att någon är stor måste man se till relationen 

med något mindre som då är liten. Samma sak gäller mängdbegreppen mycket och lite, många 

och få, alla och ingenting. För att barn ska kunna skapa sig en förståelse för olika begrepp 

behövs ett samspel mellan barnet och omgivningen (Björklund, 2007). 

För att kunna avgöra var en person eller ett föremål befinner sig i relation till något annat 

krävs det begrepp för positioner. De begrepp vi har för olika positioner brukar man även 

kunna kalla lägesbegrepp och dessa förekommer ofta i förskolans vardag. De begrepp som 

småbarnen ofta möter är i, på, bakom, framför, ovan, under, bredvid, uppe, nere, inne, ute, 

utanför, inuti, här och där (Björklund, 2007). Jag har som jag nämnt tidigare tagit med 

leksaksdjur i min matematiklåda, mitt syfte med djuren är just att träna på de lägesbegrepp 

som jag nämnde nyss. 

Sekvenser kan man se som en typ av seriering men en sekvens handlar mer om händelsers 

ordning. Med hjälp av sekvenser kan vi skapa struktur och ordning i vår vardag. Begrepp som 

handlar om sekvenser är nu, sen, idag, imorgon, först, sist, nu sedan, snart, före och efter 

(Björklund, 2007). Därmed är det viktigt att man inte bara sätter ord på det som sker just nu 

utan även på saker som har skett eller kommer att ske. 

Matematiska begrepp beskriver samband mellan olika ting. I samspel får barnen möjlighet att 

lära sig vad begrepp kan användas till och vilka olika betydelser de kan ha i olika kontexter 

(Björklund, 2007). I samtalet har man möjlighet att skapa sig en förståelse för olika begrepp 

då man även får höra en annans tankar och reflektioner (Johansson, 2003). 

2.3 Björklunds kritiska villkor för småbarns matematiklärande 

Omvärlden har en betydelse i barns matematiklärande då det är med och påverkar åt vilket 

håll lärandet går mot. Björklund (2007) skriver om fyra kritiska villkor som har en betydelse 

för barnens lärande och utveckling. 



9 
 

2.3.1 Samtidighet 

Samtidighet innebär att barnet fokuserar på flera delar för att kunna förstå ett föremåls 

komplexitet. Urskiljning är därmed en del av samtidigheten. Vissa delar inom ett föremål kan 

variera och vissa vara bestående. Detta kan visa sig då man bildar mönster genom att föra 

samman delar till en ny helhet eller markerar delar genom att peka på ett föremål samtidigt 

som man ger det ett verbalt uttryck (Björklund, 2007). Man väljer ut en viss typ av djur i en 

låda med olika djur eller när man använder sig av fingerramsor där man nämner och markerar 

varje finger som en del av helheten handen (Björklund, 2008). 

2.3.2 Variation 

Variationen är som sagt en viktig del inom barns lärande generellt. Med variation får barnet 

möjligheter till att urskilja vad som är lika hos föremål och vad som skiljer dem. Föremål kan 

ha samma färg men olika form och då krävs det en variation av föremål för att urskilja att det 

är just likheten i färg som kopplar föremålen samman. Att dela och föra samman olika 

mängder för att erfara antal kan kräva variation för att barnen ska få en förståelse för att 

antalet fem är just fem oberoende om det är fem får eller fem stenar. Samma sak gäller när 

man ska dela upp en mängd, den totala mängden är konstant även om man delar den i tre delar 

eller fem delar (Björklund, 2007). För att verkligen förstå vad en triangel är behöver man 

möta en variation av trianglar så som instrument och trafikmärken och att de kan se olika ut, 

trubbiga eller spetsiga. Förstå talbegreppets numeriska innebörd, att det är oberoende av 

egenskaper, tre cyklar är alltid tre vare sig dem är små eller stora, gula eller blåa (Björklund, 

2008). 

2.3.3 Rimlighet 

Rimlighet handlar om att uppskatta och värdera det rimliga i en viss situation. Barn använder 

ofta sin kropp som referens när de ska uppskatta rimligheten och det är ett utmärkt verktyg att 

ta till i många situationer. När man ska nå något och då ibland inser att man behöver något att 

stå på är ett sådant exempel som är mycket vanligt i förskolans vardag. Att förstå att ett tal 

tidigt i räkneramsan består av färre antal än ett tal senare i räkneramsan är också en del i att 

bedöma rimligheten (Björklund, 2007). 

Att bedöma rimligheten grundar sig i det logiska tänkandet. Längd och även en mängd som 

tio är beroende av sammanhanget, rimligheten är viktig. En pinne som är 10 centimeter är inte 

hög i jämförelse med en skyskrapa men i jämförelse med en pinne som är 10 millimeter är 

den hög. 10 jordgubbar kanske inte ser mycket ut är man handlar men 10 chipspåsar gör det, i 

volym men det är samma antal (Björklund, 2008). 

2.3.4 Hållpunkt 

Att kunna fokusera på en viss aspekt inom ett föremål handlar om fokusering på en hållpunkt. 

Det kan vara flera olika aspekter som urskiljer något från ett annat föremål och genom att 

kunna fokusera på en hållpunkt kan man ändå urskilja dessa föremål från varandra. 

Hållpunkterna hjälper barnen att fokusera på något specifikt och hjälper dem även att relatera 

sina erfarenheter till något.  En hållpunkt kan ses som en referens som barnen utgår ifrån när 

de jämför något med varandra medans något annat kan variera. Hållpunkten är densamma. 

När man möter något nytt ser man tillbaka på tidigare erfarenheter och har det som sin 

hållpunkt när man ska skapa sig en förståelse för det nya (Björklund, 2007). 

När barn kategoriserar och urskiljer en viss aspekt hos ett föremål så har barnen en hållpunkt 

som de utgår från. Hållpunkten är det som avgör var föremålet hör hemma och hur barnet 

kategoriserar det. En kloss kan kategoriseras på olika sätt beroende på om hållpunkten är 

formen eller färgen. En förskolas vardag kan ofta vara strukturerad under dagen med särskilda 
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hållpunkter för samling, lunch, vila och saga med mera. De olika hållpunkterna under dagen 

är ett sätt att skapa struktur i vardagen för barnen. Barn kan känna en trygghet i att veta vad 

som kommer härnäst (Björklund, 2007). 

3 Metodologi 

För att kunna se om matematiklådan kan skapa ett matematikintresse hos barnen i förskolan 

besökte jag under en vecka en småbarnsavdelning för att se hur barnen mottog 

matematiklådan. Första tanken var att se deras intresse och om de tycker att det är roligt när 

man ska arbeta med matematiklådan. Den andra tanken var att se om nivån är bra eller om det 

är för svårt eller lätt. Jag observerade barnen i deras arbete med matematiklådan genom att 

titta och lyssna på vad de sade och hur de reagerade.  

 

3.1 Utvecklandet av instruktionsboken 

Pedagogerna på min partnerskola hade gått med på att läsa igenom min instruktionsbok för att 

se om de går att förstå eller om det är något som behöver ändras. Pedagogerna som ska läsa 

igenom har inte läst matematikinriktning under sin utbildning och det tycker jag är bra då jag 

vill att alla pedagoger både med och utan matematikinriktning ska kunna förstå och använda 

sig av detta material. 

I instruktionsboken har jag valt att skriva med syfte, att tänka på, beskrivning av alla de fem 

olika materialen, referenser och inköpsställen för de olika materialen. 

Syftet har jag med för att kunna tydliggöra vad det är matematiklådan ska användas för och 

vad dess syfte är. Att tänka på skrev jag till sist av allt då jag kände att det kunde vara bra att 

få några konkreta punkter i boken som säger vad som är viktigt i arbetet, kan vara till stor 

hjälp för de som kanske känner sig osäkra inom detta område. Beskrivningar av alla material 

och vad man kan göra med dem kändes självklart för att förklara vad för slags material det är 

och hur man kan arbeta med dessa var för sig. Alla vet kanske inte heller vilka alla materialen 

är och därför kan en beskrivning vara nödvändig. Referenser har jag för att man ska kunna se 

var jag fått min information ifrån och inköpsställena så att man enkelt ska kunna hitta de 

material man vill ha som jag nu haft i denna matematiklåda. Att leta material som är bra och i 

rimlig prisklass kan annars vara jobbigt om man inte har koll på var man kan göra det. 

Instruktionsboken har jag också valt att göra enkel med så lite text som möjligt dels för att den 

ska vara tydlig och konkret men också för att vara öppen för de som vill arbeta med 

matematiklådan på ett annat sätt. Instruktionsboken ska vara till en hjälp för de som inte vet 

hur de ska arbeta med den eller som behöver tips och råd.  

3.2 Utvecklandet av matematiklådan 

När jag planerade lådan hade jag först tänkt mig runt tio stycken material men jag minskade 

sedan ner det till fem stycken olika material. De material som jag valt att ha med har jag 

antingen hört talas om under utbildningen och/eller läst om i litteraturen. Materialen jag valde 

skulle även vara material som kan förekomma ute i förskolorna för att det ska kännas 

vardagsnära och att barnen då kan ha en relation till dem redan. Materialen skulle även vara 

enkla och inte för stora då lådan ska kunna bäras med sig och förflyttas. Lådan kan även bytas 

ut mot tygpåsar om man tycker att det passar bättre, då tar det även mindre plats.  Jag kommer 

nedan att presentera de material jag valt att ha med i min matematiklåda. 
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Det första materialet jag valde var klossar då det är ett material som innehåller mycket 

matematik. Jag läste mycket om klossar i litteraturen till detta arbete och insåg hur brett man 

kan jobba inom matematiken med detta material. Malmer (2002) talar om att småbarn på 

förskolan i sin vardag kan vara i behov av ord för färg, form, storlek och material. Hon menar 

vidare att klossar och knappar kan vara material som naturligt tar upp dessa begrepp. Både 

klossar och knappar är material som barn kan klassificera och kategorisera efter mängde av 

olika aspekter. De geometriska formerna kan tränas väl med klossar och det är visuella 

likheter och olikheter som barn ofta använder sig av när de sorterar enligt Björklund (2007). 

Klossar är även ett material som barnen för det mesta har en relation till och då tror jag att det 

kan bli lättare att arbeta med det. Kravet jag hade på materialet var att de skulle vara i olika 

former och färger. Jag ville varken ha klossar i en enda färg eller i en enda form. Formerna är 

kvadrat, halvcirkel, rektangel, triangel, cylinder och en som liknar en bro. Färgerna är röd, 

gul, blå, grön och träfärgat. 

Det andra materialet jag valde var knappar i olika former och färger. Jag läste om knappar i 

den forskning jag läst (se ovan) samt i en artikel i tidningen förskolan (nr 4 2010) och då 

bestämde jag mig för att jag skulle ha det med i min matematiklåda. Knappar är ett sådant 

material som man ofta har hemma och som är lätt att få tag på. Knappar tycker barn är 

spännande och det viktiga tycker jag är att man ser till att det finns många olika slags knappar. 

Det jag vill få ut med knapparna med sortering skulle inte fungera om alla knappar var lika 

utan det krävs att de ska ha olika färger och former. Knapparna är precis som klossarna ett 

månsidigt material som man kan beröra matematiken med på ett brett sätt. Knapparna får man 

inte lämna utom synhåll med barnen då de kan vara små och vissa barn kan stoppa de i 

munnen. Har man tur så hittar man större knappar som man kan arbeta med.  

Det tredje materialet jag valde var logiska block. Innan jag började min utbildning hade jag 

aldrig sett detta material och det är även det material jag fastnat mest för under utbildningen. 

När jag skrev om klossarna i min låda nämnde jag Björklund (2007) som skriver att man med 

klossar kan träna på de geometriska formerna och att barn ofta ser de visuella likheterna och 

olikheterna. För att ännu mer kunna träna på de geometriska formerna samt begrepp för färg, 

form, storlek och material valde jag att ha med logiska block. De logiska blocken som jag har 

med i min matematiklåda är i fem olika geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel, 

hexagon och triangel), tre olika färger (gul, röd och blå), två olika tjocklekar och två olika 

storlekar. Mina logiska block är i plast så de är mycket tåliga. Jag gillade dessa logiska block 

extra mycket då de var i två tjocklekar och två storlekar då jag med dessa kan arbeta med lite 

andra begrepp än klossarna.  

Det fjärde materialet jag valde ut var plastdjur som vanligtvis förekommer på förskolan. Mitt 

krav på dessa var att de skulle vara olika stora och ha olika många ben. Björklund (2007) 

skriver att småbarn möter lägesbegrepp som framför, bakom, uppe, nere, bredvid, inne och 

ute med mera. För att kunna arbeta med detta och ha ett material som passade detta område 

valde jag ut plastdjur. Med djuren ville jag få in övning med lägesbegreppen. Att träna 

lägesbegrepp med de andra materialen kändes inte aktuellt då man exempelvis inte har tydligt 

fram och bak på en kloss. Att djuren skulle vara olika stora och ha olika ben var för att de 

skulle vara olika slags djur, hade inte känts optimalt att ha bara två olika djur. 

Det femte och sista materialet som jag valde ut till min matematiklåda blev pompombollar. 

Pompombollarna är mjuka, i olika storlek och i olika färg. Pompombollarna är ett material 

som jag inte läst om i litteraturen utan det har jag stött på när jag varit på min partnerskola. De 

ville jag ha med då alla andra material är hårda och jag ville ha med något mjukt. Björklund 

(2007) skriver även om taktila likheter och olikheter som handlar om känsel. Jag kan med 
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pompombollarna och andra material i matematiklådan arbeta med de taktila likheterna och 

skillnaderna då pompombollarna är mjuka och de övriga materialen är hårda, detta var ändå 

min tanke när jag valde att ha med pompombollarna. Kravet jag hade på dessa var att de 

skulle vara olika stora och i olika färg. 

3.3 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2004) har skrivit om de forskningsetiska principerna som jag här kommer 

att behandla. Informationskravet handlar om att de som deltar i forskningen har rätt till att 

veta vad de har för roll i undersökningen samt att de har rätt att avbryta. Då barnen jag ska 

arbeta med är små ber jag deras föräldrar om tillåtelse genom att i tid innan observationerna 

lämna ut missiv där föräldrarna får godkänna barnens deltagande samt fotografering. Ett 

missiv kommer att skickas ut till alla barnens föräldrar där de får fylla i om de godkänner att 

barnen får vara med att testa matematiklådan samt om de godkänner att jag fotograferar 

barnen i deras arbete med matematiklådan. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt till 

att själva bestämma om de vill delta i undersökningen eller om de vill avbryta sitt deltagande. 

Här är det också föräldrarna som avgör det då barnen ännu är små men om ett barn direkt 

säger att de inte vill vara med eller visar det så respekterar jag det. Konfidentialitetskravet 

handlar om att uppgifter om de deltagande i undersökningen inte ska kunna hamna i fel 

händer. Materialet ska inte kunna ses av obehöriga. I mitt missiv har jag skrivit med att namn 

på förskola eller barn inte kommer att nämnas samt att de bilder som tas i samband med 

observationerna och arbetet med materialet kommer att förstöras efter min presentation i 

skolan. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som jag får in om de deltagande endast 

används inom min forskning, jag har inte rätt att använda mina resultat någon annanstans.  

3.4 Utprovning 

För att se om matematiklådan passar på en småbarnsavdelning testade jag materialet med en 

barngrupp på min partnerskola. Jag valde min partnerskola och småbarnsavdelningen jag varit 

på då jag känner de barnen och de är vana med mig både från min verksamhetsförlagda 

utbildning och som vikarie. Att besöka en ny småbarnsavdelning där jag skulle vara ny för 

barnen kändes inte optimalt när vi skulle arbeta tätt ihop med matematiklådan.  

Några veckor innan jag skulle ha min utprovning av matematiklådan skrev jag ett missiv till 

alla barnens föräldrar där de fick godkänna att barnen deltog och ange om barnen fick bli 

fotograferade. Missivet återfinns som bilaga 1 i slutet av rapporten. Föräldrarna hade 2-3 

veckor på sig att svara, jag fick in svar från alla föräldrar i tid och alla barnens föräldrar 

godkände att barnen fick delta i utprovningen samt bli fotograferade.  

Under själva utprovningen valde jag ut fem barn (två pojkar och tre flickor) som fick delta, på 

grund av begränsad tid och för att jag skulle kunna arbeta med dem mer än en gång. Hade jag 

valt flera barn så hade jag endast hunnit göra det en gång med var och en och då hade jag 

säkerligen inte fått samma resultat. Vid utprovningen valde jag att arbeta själv med barnen 

och sitta ostört då de lätt kan bli distraherade om många går förbi eller är runt omkring. 

Tanken med matematiklådan sedan är att man ska kunna ha den både inne på avdelningen och 

vid sidan av ostört. Jag ansåg därmed att det skulle bli bäst resultat om jag satt ostört med 

barnen, därmed var det också en fördel att barnen kände mig och vana med mig. Vid 

utprovningen tog jag ibland två barn åt gången vid arbetet och ibland tog jag ett barn vid 

arbetet. 

Utprovningen skedde så att jag observerade vad barnen gjorde i korta perioder samt att jag 

vissa stunder arbetade tillsammans med dem med mindre fokus på anteckningar.   
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4 Resultat 

4.1 Resultat instruktionsbok 

Min handledare och de övriga pedagogerna på avdelningen där ja haft min 

verksamhetsförlagda utbildning gick med på att läsa min instruktionsbok och ge synpunkter 

på den. Jag frågade de redan om detta innan jag startade mitt arbete för att vara säker på att de 

ville ställa upp. De var hela tiden mycket positiva till mitt arbete och tvekade inte kring att 

ställa upp.  

Jag mejlade min instruktionsbok till min handledare under vecka 46 och alla pedagoger 

inklusive min handledare gick då igenom den under veckan och helgen. Måndagen vecka 47 

besökte jag dem och fick ta del av deras tankar och förslag till ändringar.  

Det första som de sade var att jag skulle gå igenom texterna för jag hade missat vissa 

bokstäver och övriga slarvfel i texten. Det var även vissa ord som de tyckte passade mindre 

bra in i texten och som jag fick förslag på ord jag kunde ändra till. I övrigt tyckte dem att 

texterna var bra. 

Det andra de påpekade var att jag inte hade några bilder med. De tyckte att jag kunde ta kort 

på lådan och de olika materialen för att visa hur jag gjort min låda. Instruktionsboken blir 

även mer inbjudande och trevlig med visuella bilder. De som tar del av detta arbete får även 

en tydligare bild av hur jag tänkt mig lådan och hur man kan göra, än om inga bilder finns.  

Jag tycker att det var ganska svårt att skriva en instruktionsbok då det var första gången jag 

gjorde det. Jag hoppas i alla fall att den kommer att vara till nytta för många som arbetar i 

förskolan och att matematiken nu kommer bli mer tydlig i förskolans vardag. 

4.2 Resultat matematiklåda 

Fingerade namn: Emil (2 år och 4 mån), Sara (2 år och 6 mån), Alma (2 år och 8 mån), Martin 

(2 år och 3 mån) och Ida (2 år och 4 mån). Jag har förkortat de geometriska formerna när jag 

förklarat hur de byggt vissa saker med klossarna: C = cylinder, R = rektangel, K = kvadrat, T 

= triangel, B = bro. 

Tisdagen den 9/11-10 var jag ut i förskolan, hade fått godkännande från alla barnens föräldrar 

att barnen fick vara med samt bli fotograferade.  

Efter frukosten tog jag med mig en Emil och Sara. Jag introducerade alla material för att 

barnen skulle få bekanta sig med dem.  

Pomp om bollarna tyckte dem inte var så roliga och provade endast att rulla dem.  

När de tog fram knapparna visade dem intresse för en knapp som liknade en stjärna.  

Djuren plockade dem snabbt ihop igen och var inte intresserade av.  

Klossarna fastnade dem för och började direkt bygga. Sara byggde först ett torn sedan la hon 

klossar på rad och byggde ett torn ovanpå. Emil byggde ett torn som han sedan hade sönder 

sedan sa han att han byggde en trappa. Då använde han sig endast av gula och gröna klossar. 

Sara började därefter också bygga en trappa. Emil valde då att bygga ett torn igen med de 

röda cylindrarna. Sara ställde två cylindrar på en rektangel och sa att den sista/tredje cylindern 

inte får plats och hon konstaterar även efter att ha provat att den blå kuben inte heller fick 

plats.  
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Logiska blocken: pojken tog direkt åt sig några block och började i kartongen försöka sortera 

dem i rätt fack. Sara började då också försöka sortera blocken och tillsammans diskutera dem 

och resonerade kring när det passar med blocken i ett fack och när de inte passar. Jättehäftigt 

att se.  

Efter fruktstunden och rörelseleken som de hade på förmiddagen innan utevistelsen tog jag 

med mig en Alma och Martin för att arbeta med mattelådan.  

Vi började med att jobba med knapparna som Martin valde som första låda. När jag öppnade 

lådan konstaterar vi att det är knappar däri och Alma säger ”kan ha de på jackan och tröjan”. 

Alma började med att plocka ut de ljusrosa knapparna och lägger dem därefter på en rad. 

Martin lägger olika knappar på en rad och då nämner Alma att det finns lila knappar (ljus och 

mörk) hon säger att de är lila även om de har olika nyanser (kategoriserar). Martin har sorterat 

efter storlek och glans. Alma plockade nu ut blåa knappar, hon påpekade även att det ser ut 

som godis men att det inte är det och att man inte får stoppa det i munnen utan endast titta på 

dem. Sedan börjar hon plocka ut röda och brunröda knappar och säger att de är alla röda. 

Martin har nu hittat två glittriga knappar som han håller hårt i och som han inte vill plocka 

undan. 

Pompombollarna: Martin ropade ”BOLLAR” när jag öppnade lådan och hällde ut dem på 

bordet. Både Martin och Alma drar åt sig bollarna samtidigt som Alma tittar på mig och 

frågar ”får man ta dem”. Hon sade att dem är mjuka när jag frågade hur de känns. Martin tar 

ner en av de största av bollarna på golvet och kastar med den. Jag ber Alma att visa en stor 

och en liten boll och hon visar mig det utan problem. Hon lade sedan upp 8 bollar på en rad 

och jag bad då henne berätta hur många bollar det är, hon räknar och säger sedan att det är 17 

st. Under tiden har Martin sorterat ut de blåa bollar och lagt i en hög vid sidan av.  

Logiska block: Visade en stor cirkel för Alma och hon sade att det ser ut som en ”peng”. 

Martin samlade ihop flera cirklar. De var inte så intresserade av detta just nu.  

Djur: Alma tog ut några djur som har två ben medan Martin tog de två hästarna. Alma ställde 

upp några djur på en rad (kalkon, tupp, tupp, höna) och sade att tupparna och hönan blir rädda 

för kalkonen då den ser läskig ut. Hon hittar sedan en kalkon till och säger ”där är en till 

läskig”.  

Klossar: Direkt började båda två att bygga torn. Alma började med de träfärgade cylindrarna 

och staplar dessa på varandra, när de träfärgade tog slut bytte hon färg och tog en röd istället. 

Martin byggde även han ett torn men med de andra röda cylindrarna. Nu hade Almas torn 

rasat och hon byggde då ett nytt torn och hon tar återigen de träfärgade klossarna först men 

fortsatte nu med de träfärgade rektanglarna. CCCRRRRK (tornets uppbyggnad). Martin tog 

de fyra röda cylindrarna och lade dem i plastlådan, han skramlade med lådan och öppnade och 

stängde den samtidigt som han tog upp en cylinder. Han ställde sedan en av de röda 

cylindrarna på en stols armstöd och säger ”stoleeeen, röööööra, raaamlaaa”. 

Onsdagen den 10/11-10. Alma och Emil ville gärna följa med mig på förmiddagen och arbeta 

med lådan och ha fram alla saker. Vi satte oss efter frukosten och vi tog fram både knappar 

och logiska block. Emil försökte passa in de olika blocken i de olika facken för dem. Sara 

samlade ihop de rosa knapparna och räknade för sig själv. Vi talade även om kvadraten och 

cirkeln. Alma började även hon att sortera i facken. Vi talar om triangeln.  

Klossar: Alma bygger torn av de träfärgade klossarna CCCRRRRRRR ”får inte förstöra mitt 

hus” ”hello kitty hus” Hon tar till en ny strategi när huset rasar hon gör en bredare grund med 
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fyra stycken cylindrar (CCCC) i botten sedan tio stycken rektanglar (RRRRRRRRRR). Hon 

väljer hela tiden en form i taget. Martin tog under tiden fram djuren. Han luktade på ett djur 

och satte den framför min näsa ”lukta”. Han låter djuret gå upp på mitt huvud ”klättrar upp”. 

Knappar: Emil hällde ut alla knappar för att sedan plocka i knapparna i lådan och skaka.  

På eftermiddagen tog jag med mig Emil för att arbeta med matematiklådan. Han ville ha 

knapparna först. Samlade ihop de stora glansiga knapparna precis som dagen innan och sade 

”stora”. Han lade dem sedan i lådan. Jag la då ihop några fler av dessa knappar och när han 

såg dem sken han upp och pekade ”titta”.  Han hittade sedan de två glittriga knapparna som 

han även hade fastnat för igår. Han visade sedan upp en röd stjärna för mig och jag frågade 

vad det ser ut som. Han svarade ”godis”.  Emil började sedan sjunga blinka lilla stjärna. 

Pratade och plockade hela tiden och det var svårt att tyda mycket av det som sades.  

Logiska block: Emil håller i två stora cirklar och pekar med andra handen på en liten cirkel 

samtidigt som han sade ”boll”. Han sorterar blocken i de olika facken och han ser mycket 

snabbt och lätt vilken av de olika formerna som ska vara i vilket fack. Sedan letade Emil ut en 

specifik form, för tillfället stora och små rektanglar. Jag benämner hela tiden de geometriska 

formerna. Emil plockade helt ensam ihop hela lådan med de logiska blocken och placerade 

alla dessa i rätt fack.  

Torsdagen 11/11-10. Efter frukosten följde Alma med mig, hon blev väldigt glad och följde 

mer än gärna med. Hon valde knapparna att arbeta med först och direkt började hon att sortera 

ut de ljusrosa knapparna. Hon lade de ljusrosa knapparna på en rad som hon gjorde under en 

gång tidigare. ”Titta en liten” sade hon och sträckte fram en liten rosa knapp. Varje gång som 

hon tog upp en knapp sade hon ”en” och lade de sedan på en rad ovanför de ljusrosa 

knapparna. Hon plockade med ännu fler knappar och lade de i flera rader och samtidigt som 

hon sade ”en… två… fyra… två” osv. Alla knappar som Alma valde hade endast två hål i sig 

och de var alla i samma storlek men färgerna på knapparna var i alla möjliga olika färger. 

Alma tog sedan upp en avlång knapp som och sträckte fram mot mig och sade ”titta en 

tandborste”. 

Alma frågade nu om hon kunde få ta fram en annan låda och arbeta med och väntar på svar. 

Hon väljer då lådan med de logiska blocken, hon häller därefter ut alla de logiska blocken på 

bordet. Hon håller upp de logiska blocken mot mig i denna ordning: kvadrat, cirkel, triangel, 

hexagon, triangel. Sedan ber Alma mig att säga vad alla de olika formerna hon håller upp har 

för namn ”Heter den”. När Alma sedan ska sortera de olika blocken i sina fack vill hon hela 

tiden ha bekräftelse på om hon är på väg att lägga blocken i sitt rätta fack, ”här?” ”där?”. 

Därefter sade hon till mig ”jag vill gå till mina kompisar”, självklart fick hon det så vi 

plockade upp allt material och gick sedan till de andra på avdelningen.  

Efter middagsvilan följde Ida med mig för att arbeta med matematiklådan. Ida hade varit 

hemma tidigare i veckan, detta blev första gången som hon följde med mig. Hon valde lådan 

med pompombollarna först och tog snabbt upp en boll och sträckte den fram till mig ”titta en 

snöboll” ”tokigt det var, nu vill jag se något annat”.  

Ida stängde snabbt lådan och valde istället lådan med djuren . Ida pratade under hela tiden 

som hon plockade med djuren. Då lådan och djuren är nya har de en speciell doft och det 

luktade rätt starkt. Under tiden som Ida plockade med djuren i lådan så sade hon ”oj oj, en 

häst, det luktar äckligt, bort med lukten, titta en till likadan, en kompis, dem är kompisar, dem 

ramlade, nöff nöff den tog jag nu”.  Jag frågade Ida vem det var som sade nöff nöff och till 

svar fick jag ”grisen, en till gris” När Ida sedan tog upp djuren benämnde hon de, om hon 
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kunde och kom på namnet på dessa. Då det fanns hönor och tuppar bland djuren så talade vi 

om mamma – höna, pappa – tupp och kyckling – barn. ”Kvack kvack en anka” ” tycker om 

djur” var sådant hon sade under tiden. Vi kom även in på att tuppen säger kuckeliku. Jag bad 

Ida ställa djuren bakom varandra och testa om vissa djur går att ha under andra djur med 

mera, för att träna lite lägesbegrepp. Både bakom och under förstod hon direkt.  

Jag tog ett kort på Ida när hon hade en hare i handen och efter vill hon gärna se hur kortet 

blev, när hon fick se bilden säger hon ”samma lika” och höll upp haren i handen mot haren på 

bilden. Ida började sedan leka med djuren och talade om vad de ska göra ” titta mamman, gå i 

skogen, älskar dig, spöken i skogen, dem är söta och snälla spökena” hon pratar och berättar 

som en saga om harmamman och dess barn hon pussas och kramas dem emellan. ”Plocka 

undan nu”. Jag frågade då om hon vill att vi ska gå tillbaka till avdelningen vill hon inte det 

utan vill ta fram en annan låda ”vill inte gå tillbaka än”.  

Ida valde nu lådan med knappar i, hon frågade mig ”är den gul lådan?” samtidigt som hon 

höll fram den. Ja, svarade jag. Hon säger därefter att hon inte vet vad det är som är i lådan, när 

hon hade öppnat den. Jag berättade för henne att det är knappar som finns i den. Vi pratade 

om att knappar kan finnas på jackor, tröjor och byxor. Ida staplade de stora blanka knapparna 

på varandra i denna ordning blå, rosa, blå. Jag tog upp en lila knapp och frågade vilken färg 

det var men det visste hon inte så jag berättade att färgen heter lila. Vi jämförde den lila 

knappen med Idas klänning som var i en annan lila nyans. ”Titta en stjärna, ta kort” sade Ida 

och bytte ämne. ”Titta en groda, ta kort” hon började sedan sjunga grodsången som de brukar 

sjunga inne på avdelningen. Det var nu tid för mellanmål så jag berättade för Ida att vi var 

tvungna att gå till avdelningen och det ville hon inte, jag förklarade att det var mellanmål.  

Hon påpekade då att vi behövde plocka undan sakerna vi använt oss av.  

Fredagen den 12/11-10 följde Emil med mig ut och arbetade med matematiklådan. Han tyckte 

att det skulle bli kul att följa med och han förstod direkt att det var lådan som vi skulle arbeta 

med. Han gick fram till lådan och pekar på den att den ska med oss.  

Emil började med att ta fram de logiska blocken och sorterade dem i sina fack. Han prövade 

sig fram och testade mycket var de olika blocken passade. Det gick bättre denna gång än 

första gången han gjorde det. Då han ofta lade olika former på varandra uppmärksammade jag 

detta för honom och sade att de ska vara lika former på varandra. ”Många, hårt” 

kommenterade han blocken under tiden som han arbetade. När han fick ett block att passa 

efter flera försök log han och sa ”passa”. Många spik kommenterade han nålarna som satt på 

en tavla där vi var. Han kände därefter på ett tjockt logiskt block som var en kvadrat. 

Emil ville sedan byta låda och då sa jag att vi behöver plocka undan de logiska blocken först. 

När de logiska blocken är undan plockade tar han lådan med knappar och jag frågade då vad 

som fanns i den, ”knapp” svarade han. Jag pekade på en knapp som fanns på hans tröja på 

axeln. Han plockade då upp en knapp ur lådan och höll den mot knappen på tröjans. Han 

stängde sedan lådan och skakade den, jag frågade då vad som händer. ”Skaka” fick jag som 

svar. Vi packade därefter ihop och gick tillbaka till avdelningen igen. 

4.3 Reflektioner kring resultat 

Först vill jag säga att det var roligt att komma ut i verksamheten och använda sig av ett eget 

material som man skapat. Min handledare och de andra pedagogerna var under hela veckan 

mycket positiva till mitt arbete och stöttade mig mycket och med deras stöttning blev arbete 

roligare och enklare att genomföra.  
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De fördelar jag hade under arbetet var att jag kände barnen väl, de kände till mig och jag tror 

att arbetet blev lättare utav det. Barnen hade nog inte varit lika öppna och mottagliga för 

arbetet så snabbt om jag hade varit ny för dem. Hade jag inte känt barnen sen tidigare hade det 

krävts längre tid att genomföra detta tror jag.  

Tankar som kommit upp nu efter arbetet är att tiden kanske var lite kort för att få bättre 

resultat då jag inte kunde gå iväg vissa stunder under dagen. Barnen på småbarnsavdelningen 

sover efter lunchen och det försvann cirka 2 timmar på dagen då jag inte kunde arbeta med 

något barn. Om jag skulle göra om detta igen skulle jag nog vara ute under minst två veckor 

och sedan filma under arbetet då jag kände många gånger att det blev svårt att koncentrera sig 

på att anteckna under tiden som jag arbetade med dem. En annan variant hade varit om jag 

bett någon annan pedagog arbeta med lådan och att jag observerade pedagogen och barnet i 

arbetet. Hade jag observerat en pedagog och ett barn med matematiklådan hade man även fått 

ta del av pedagogens roll i arbetet, det fick jag inte med nu. 

5 Slutsatser 

5.1 Är materialet anpassat för barnens ålder? 

Alla de material som jag valt att ha med i min matematiklåda förekommer ofta i förskolans 

vardag. Tanken är att man ska kunna ha lådan ståendes på avdelningen eller att man arbetar 

med den mer strukturerat. Knapparna som är lådan är det material som man kan behöva ta ur 

lådan om den ska stå inne på avdelningen, knapparna kan vara små och de minsta barnen kan 

stoppa dem i munnen. Därför bör man vara observant och med när de mindre barnen arbetar 

med knapparna. Pompombollarna kan också som knapparna i vissa fall vara små jag valde 

däremot att inte ha med de allra minsta. I övrig så är materialen sådana att de kan vara på 

avdelningen. 

Materialen i matematiklådan är för övrigt anpassade till barnen då de som sagts tidigare 

förekommer ofta på förskolor samt att de är material som förekommer i den litteratur jag har 

som grund till detta arbete.  

5.2 Hur ser barnens intresse ut när matematiklådan tas fram. 

För barnen på min partnerskola var det nytt att få gå iväg och arbeta ensam med någon på 

detta sätt. Visserligen har de arbetat med pedagoger ensamma under andra former. Jag kunde 

tydligt märka att de tyckte om att följa med mig och arbeta. Inget barn sa nej eller visade att 

de inte ville med. I mina resultat kan man se att alla barn blev mycket glada när de skulle med 

mig och att de som följde med flera gånger förstod att vi skulle ha med lådan och arbeta med. 

De ville ofta snabbt ta åt sig en låda och arbeta med och första gången de följde med mig ville 

de prova alla lådor för att se vad som fanns i dem. När de följde med för andra gången märkte 

man att de kunde koncentrera sig mer just på en låda och arbeta med den en längre stund.  

Det hände däremot att de efter en stunds arbete ville in på avdelningen och de andra barnen så 

varje tillfälle man arbetade med ett eller två barn blev korta. Jag tycker att det kan vara svårt 

att bedöma om de tyckte att just matematiklådan var intressant eller om det var mer det att de 

fick följa med mig och arbeta och att de då kände sig utvalda. Att arbetet med mig var 

spännande och kanske inte just själva matematiklådan. 

5.3 Vad säger barnen i arbete med de olika materialen?  

I mitt resultat kan man se att alla barn talar under arbetet, vissa mer och andra mindre. De 

kopplar de olika materialen och formerna till saker. De talar om vad de gör och frågar mig om 
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de lägger de logiska blocken i sina rätta fack. Däremot känns det inte som att tiden jag var ute 

räckte till, Jag tror att om jag hade varit ute ännu längre och arbetat med matematiklådan så 

hade jag fått mer tankar och reflektioner från barnen. Jag kommer nedan att skriva en del av 

vad som sades kring de olika materialen även om det inte var jättemycket, att tänka på är även 

att de just börjat få sitt verbala språk. 

Martin talar inte i hela meningar och talar heller inte så mycket i jämförelse med två av 

flickorna. När han ställde en röd cylinderkloss på ett stolsarmstöd sa han ”stoleeeen, 

röööööra, raaamlaaa”. Han menade då att om man rör stolen så skulle den röda cylindern 

ramla ner. Martin kan här se en sekvens, han kan se vad som kommer ske när stolen skakas 

och att klossen då kommer ramla. Sekvenser handlar bland annat om vad som händer nu och 

sen, först och sist (Björklund, 2007). Martin kunde här bedöma en sekvens av vad som händer 

först (skakar) och vad som händer sedan (klossen ramlar).  

När Emil var med mig ensam och arbetade med matematiklådan så valde han att arbeta med 

de logiska blocken. Han sorterade de logiska blocken första gången med men då var Sara 

också med och de tillsammans samtalade och diskuterade hur de skulle göra. När Emil hade 

hällt ut alla de logiska blocken och börjat sortera de sa han ”många, hårt”. Han tyckte att det 

var många logiska block och han hade även upptäckt att de var hårda, de är av plast. Här 

känner Emil att de logiska blocken är hårda och det gör han med känseln, han får här 

möjlighet att känna på något hårt och han kopplar det in trycket till just begreppet hårt. 

Björklund (2007) skriver om att kunna urskilja likheter och olikheter taktilt. 

När Alma arbetar med de logiska blocken vill hon veta vad de olika geometriska formerna på 

blocken heter hon sträcker upp ett logiskt block mot mig och säger ”heter den”. Alma vill här 

lära sig namnen på de geometriska formerna. Hon utökar sin begreppsbildning som kommer 

leda till att hon kan samspela mer med sin omgivning. Samtidigt lär hon sig att formerna har 

olika namn och kan då lära sig koppla begrepp till de olika formernas utseende och att varje 

form har ett eget namn. Björklund (2007) talar om att barn behöver använda flera sinnen i sitt 

lärande, Alma får här både se hur en geometrisk form ser ut samt höra dess namn.  

När jag arbetade med Alma och Martin samtidigt så höll jag upp ett logiskt block som hade 

formen cirkel och Alma sa att det såg ut som en ”peng”. Den geometriska formen cirkel blir 

mer betydelsefull i lärandet om man har möjlighet att möta variation med cirklar. Alma kan 

här koppla cirkeln till en peng som har just formen cirkel, detta i sin tur leder vidare ett samtal 

om just formen cirkel och vad det mer finns för föremål med just denna form. Doverborg & 

Pramling (2007) och Björklund (2007) talar just om variationens betydelse för lärandet. 

När Alma och Martin tog fram lådan med knappar konstaterar vi tillsammans att det finns 

knappar i den. Alma säger ”kan ha de på jackan och tröjan”. Hon kopplar de samman med 

knappar som man kan ha på sin tröja och sina knappar. Alma säger sedan att knapparna ser ut 

som godis men att man inte kan äta dessa och stoppa de i munnen. 

En annan gång när Alma var med mig och arbetade och hon valde knapparna så tog hon upp 

en knapp och sträckte den fram till mig ”titta en liten”. Emil samlade en gång ihop de största 

knapparna kommenterade han dem ”stora”. Här kan Alma och Emil urskilja likheter och 

olikheter som handlar om storlek, visuellt. Storlek är en av de visuella likheterna och 

olikheterna som man kan urskilja med synsinnet (Björklund, 2007).   

Ida valde lådan med knappar i en gång och när hon tog den frågade hon ”är den gul lådan?”. 

Här vill Ida få bekräftat om lådan är gul som hon tror, färg är en annan av de visuella likheter 
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och olikheter som man kan urskilja med synsinnet (Björklund, 2007). Färg är något som barn 

också behöver ord för då de förekommer mycket i förskolans vardag (Malmer, 2002). 

Alma lade några pompombollar på en rad och räknade dem, hon fick det till 17 stycken men 

det var 8 stycken. När hon räknar så låter hon säker och nöjd. När Alma räknar 

pompombollarna blir det fel då hon inte pekar på en samtidigt som hon säger ett räkneord, 

Ett-till-ett principen. Samtidighet som är en av de kritiska hållpunkter som Björklund (2007, 

2008) skriver om, samtidigheten handlar om att kunna fokusera på flera saker samtidigt så 

som att peka och räkna. 

5.4 Vilket material väljer helst barnen av de 5 material som finns i lådan.  

De material som barnen arbetat mest med från matematiklådan är logiska blocken och 

knapparna, därefter djuren och klossarna. Det minst intressanta materialet har varit 

pompombollarna. Jag tror att logiska blocken och knapparna varit mest intressanta då de är 

material som dessa barn inte har tillgång till inne på avdelningen. Djuren och klossarna är de 

väl bekanta med från avdelningen då de materialen återfinns där inne.  

Pompombollarna som barnen visade minst intresse för har de på avdelningen och tar fram 

ibland. Anledningen till att de inte var intresserade av detta material tror jag berodde på att de 

inte är så utmanande som de andra materialen är. De logiska blocken blev utmanande då de 

skulle passa in de i olika fack och knapparna då de fanns i så många former och färger. Djuren 

är ett material som barnen lätt kan leka med och klossarna är intressanta då de har olika 

former samtidigt som man kan bygga och konstruera saker med dem. 

5.5 Ser pedagogerna på avdelningen matematiklådan och instruktionsboken som 

något positivt. 

Pedagogerna på avdelningen har varit ett stöd för mig under hela arbetet. De har hela tiden 

varit mycket positiva och trott på mitt arbete. Jag har fått intrycket av att det kan vara något 

som behövs i förskolans vardag för att synliggöra och arbeta mer aktivt med matematiken.  

Från början har de även visat ett mycket stort intresse av att få ta del av mitt arbete och 

använda det själva sedan i arbetet. De har flera gånger utryckt att de vill ha den slutliga 

instruktionsboken för att kunna arbeta med dessa material jag har i matematiklådan. Logiska 

blocken tyckte min handledare mycket om och det lät som att hon ville köpa in de till 

avdelningen.  

6 Diskussion 

Kan då en matematiklåda på förskolans småbarnsavdelningar skapa ett matematikintresse för 

barn? Enligt det som forskningen visar är det av stor vikt att man arbetar med matematik 

redan tidigt i förskolan då det kan påverka barns inställning till matematiken och det kan 

sedan påverka barns utveckling och lärande i matematik under hela livet. Maria Nöjd (2010) 

skrev i sin artikel om hur betydelsefullt det var med matematik tidigt för barnen. Forskning 

visade att barn som tidigt fick möta matematik och fick en positiv inställning till det hade i 

slutändan bättre matematikkunskaper än de som inte fått möta matematik tidigt.  

Enligt Ahlberg (2000) och Doverborg & Pramling (2007) behöver man arbeta med 

matematiken i vardagen tillsammans med barnen i förskolan. När man arbetar med den 

matematiken som är överallt i vår vardag kan man visa den för barnen som något naturligt och 

den kan även bli mer konkret och hanterbar för barnen. Barnen kan när matematiken i 

vardagen synliggörs koppla den till något som är nödvändigt och som man behöver för att 
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klara sig. Genom att jag valde att ha med material i min matematiklåda som är vanligt 

förekommande på förskolan tror jag att det blir lättare för barnen att förstå att matematiken 

finns omkring oss. Jag tror att om jag valt bara nya främmande material i matematiklådan 

skulle nog barnen mer koppla matematiken till speciella material och inte till vanliga föremål 

som finns omkring oss i vardagen.  

Tanken med min matematiklåda har varit att mer aktivt jobba med material som utvecklar det 

matematiska tänkandet hos barnen samtidigt som det förhoppningsvis ska skapa en positiv 

syn på matematik och synliggöra den. Enligt Maria Nöjds artikel (2010) och Ahlberg (2000) 

ska man inte arbeta med formell matematikundervisning i förskolan som man gör i skolan 

utan det handlar om vardagsmatematiken som ska lyftas. Med min matematiklåda kan man 

vara flexibel och variera mellan att man har lådan stå fritt på avdelningen och att man mer 

strukturerar arbetar med lådan tillsammans med barnen.  

Om man ser till resultatet så hade barnen ett intresse när de skulle med mig och arbeta med 

matematiklådan. Det svåra som jag ser det är om intresset verkligen var för matematiken och 

lådan eller om det mer handlade om att de fick följa med mig och arbeta och att det då var det 

intressanta och spännande. Då barnen var under tre år har de heller inte ett fullt verbalt språk 

och därmed kunde jag inte fråga dem på samma sätt vad de tyckte och tänkte. Jag kunde i alla 

fall se att de tyckte att det var spännande och intressant att följa med mig och att de tyckte att 

det var roligt att använda materialen. Om de utvecklades eller skapade ett intresse för 

matematik kan jag tyvärr inte svara på för jag tror nog att det behövs mer än en vecka för att 

kunna se något sådant. Att bara ha en vecka på sig att genomföra detta kan ha gjort att barnen 

endast tyckte det var spännande för att det var något nytt och att om jag hade varit där och 

arbetat en längre period eller om det skulle vart en naturlig del av deras vardag i förskolan 

kanske de inte alls skulle tyckt att det var så spännande att följa med mig efter ett tag.   

Att arbeta med matematik i vardagen på förskolan är mer som ett förhållningssätt som ska 

genomsyra hela förskolans vardag. Matematiklådan och instruktionsboken ska därmed ses 

som en inspiration och hjälp för att kunna arbeta med matematik. Arbetet ska vara lekfullt och 

det ska finnas en glädje kring att lära och utvecklas.  

I arbetet ska ett samspel ske mellan både pedagog och barn samt barn och barn. Björklund 

(2007), Pramling & Sheridan (2006), Benn (2003) och Johansson (2003) poängterar alla 

samspelets betydelse för barns lärande. Vi pedagoger ska vara vägledare för barnen i deras 

arbete så att ett lärande kan ske i en positiv riktning. I samspelet är det också viktigt att vi 

pedagoger sätter ord på det barnen gör, för att utveckla deras begreppsbildning samt deras 

språk. Detta är extra viktigt med de små barnen då de ofta inte har det verbala språket.  

Samspelet ska vara en naturlig del i arbetet med matematiklådan, därmed valde jag som man 

kan se i resultatet att antingen arbeta med barnen två och två eller en och en för att kunna 

möjliggöra ett samspel. Ett samspel mellan mig och ett barn kan bli lidande om jag har för 

många barn med mig då de kan bli rörigt och jag kan heller inte ta ett barnperspektiv på 

samma sätt och förstå ett barn hur det tycker och tänker om jag hela tiden skulle behöva 

koncentrera mig på andra barn runt omkring. Under min utprovning kunde jag känna att 

samspelet med barnen eller barnet blev lidande då jag samtidigt skulle anteckna vad som 

skedde.  

Nu i efterhand kan jag som jag skrev i resultatet kunna tänkt på att filmat eller låtit en 

pedagog arbetat med barnen så att jag helt hade haft möjlighet att koncentrera mig på barnen 

eller att anteckna det pedagogen och barnet gjorde. Hade jag till exempel filmat hade jag i 

efterhand kunnat se och analysera andra saker som hur min roll som vägledare åt barnen 
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påverkar arbetet. Lindahl (1998) talar om hur viktigt det är för oss pedagoger att vara 

medvetna om betydelsen som samspelet har för barns lärande och jag tror själv att det är 

något som måste uppmärksammas mer i förskolan. Därmed har jag också utvecklat 

matematiklådan på detta sätt att det till stor del krävs ett samspel mellan pedagog och barn 

och att instruktionsboken då ska finnas som en hjälp, särskilt för de pedagoger som inte har 

matematik som inriktning och som då behöver extra stöd inom matematikens område.  

Jag vill slutligen tala om hur mycket detta arbete har gett mig och hur tacksam jag är för allt 

stöd jag fått under tiden jag arbetat med detta. Utan den positiva andan jag fått från min 

partnerskolas pedagoger och min handledare där hade jag inte kunnat genomföra mitt arbete 

med matematiklådan på detta sätt. De var positiva under hela veckan jag var där och 

uppmuntrade mig att gå iväg och arbeta med barnen. Utan dem hade jag faktiskt inte kunnat 

genomföra detta. Tack vare dem är jag nu en erfarenhet rikare och jag har skapat mitt första 

egna material som jag under mitt kommande yrkesliv kan dra nytta av och använda.  
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Mitt namn är Caroline Berggren och jag är 21 år. Till vardags studerar jag på Mälardalens 

högskola till lärare för de tidigare åren med inriktning utveckling av matematiskt tänkande. 

Jag är nu inne på min sista termin och skriver mitt examensarbete.  

Under v.45 kommer jag att befinna mig här inne på --- för att prova en matematiklåda som jag 

gör som examensarbete. Syftet med att ha utprovningen av materialet är för att se om det är 

anpassat för åldern och att det känns relevant i förskolans verksamhet. Varken barnens namn 

eller förskolan kommer att nämnas i mitt examensarbete däremot kommer barnets kön och 

ålder nämnas (t ex. flicka 2 år). Jag kommer att fotografera barnen när de använder materialen 

för att kunna ha med bilder i min presentation av examensarbetet, om ni godkänner det. Efter 

presentationen förstörs/raderas bilderna. 

Var vänlig och skriv under om ni godkänner att ert barn får bli fotograferat och/eller vara med 

vid utprovningen och lämna in lappen senast v.44. Ställ gärna frågor om det är något ni undrar 

över. Tack på förhand! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Caroline Berggren 

 

Caroliine.b@hotmail.com 

 

Åter senast v.44 

 

Barnets namn: _____________________ 

 

Får deltaga i utprovningen av matematikmaterialet            JA                    NEJ 

 

Får bli fotograferat under utprovningen av matematikmaterialet      JA                  NEJ 

 

Namnteckning: __________________________ 
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Bilaga 2 

 

 

INSTRUKTION TILL 

MATEMATIKLÅDA 
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INNEHÅLL: 
 

 SYFTE                                                  s.3 

 

 ATT TÄNKA PÅ                                  s.4 

 

 KLOSSAR                                             s.5 

 

 LOGISKA BLOCK                               s.6 

 

 POMPOMBOLLAR                               s.7 

 

 KNAPPAR                                             s.8 

 

 DJUR                                                      s.9 

 

 DE FEM PRINCIPERNA                      s.10 

 

 LITTERATUR                                       s.11 

 

 INKÖPSSTÄLLEN MATERIAL          s.12 
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SYFTE 
 

Syftet med matematiklådan är att barnen ska få en 

möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande i 

en positiv riktning, med stöttning och vägledning 

av en pedagog. Då matematiken oftast blir tydlig 

och synlig för barnen i skolan vill jag med denna 

matematiklåda synliggöra matematiken i förskolan. 

Samtidigt som det matematiska tänkandet 

utvecklas.  

 

Förskolans läroplan säger att förskolan ska lägga 

grunden för livslångt lärande (s.5) och att vi 

pedagoger ska arbeta så att barnen stimuleras och 

utmanas i sin matematiska utveckling (s.11).  

 

 

Till sist hoppas jag att denna matematiklåda och 

instruktionsbok ska vara till hjälp för alla 

pedagoger som arbetar i förskolan. 
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ATT TÄNKA PÅ 
 

  Var nära barnet/barnen i arbetet med lådan. 

 

  Sätta ord på det de gör. 

 

  Nämn de geometriska formernas riktiga namn. 

 

  Jämför former, storlekar, färger.  

 

  Vägled barnen och stötta dem i arbetet. 

 

  Gör arbetet lekfullt och lustfyllt. 

 

 

Det viktiga är att man som pedagog är delaktig och 

vidare utvecklar det barnen säger och har det som 

utgångspunkt i arbetet. 
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KLOSSAR 

 

Klossarna är av formerna rektangel, kvadrat, 

halvcirkel, triangel, cylinder. Samt en kloss som 

liknar en bro. Klossarna är i färgerna grön, röd, 

gul, blå och träfärgat. 
 

VAD KAN MAN GÖRA 

Barnen får med klossarna känna hur de olika 

formerna känns samt att de får se hur de ser ut. 

Barnen får både se och känna på likheterna och 

skillnaderna hos de olika geometriska formerna. 

Klossarna kan man, tillsammans med barnen, 

jämföra med andra föremål som finns omkring 

barnen i vardagen genom att leta upp till exempel 

något cirkelformat på förskolan. Här tränar man på 

att urskilja likheter och skillnader. Barnen kan 

även sortera klossarna efter färg eller form.  
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LOGISKA BLOCK 

 

De logiska blocken finns i två storlekar och två 

tjocklekar. Färgerna är blå, röd och gul. Formerna 

är cirkel, kvadrat, triangel, rektangel och hexagon 

(sexhörning).  

 

VAD KAN MAN GÖRA 

Med de logiska blocken kan man träna sortering 

och klassificering. De geometriska formerna övas 

samt begreppen liten - stor och tunn - tjock. 

Begreppet hårt kan också infinna sig här om man 

samtidigt jämför med de mjuka pompombollarna. 

De logiska blocken jag lagt i lådan kom i en 

kartong som hade fack som varje storlek och form 

passade i. Kartongen kan man använda så att 

barnen får sortera in de logiska blocken i sitt rätta 

fack. 
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POMPOMBOLLAR 

 

Pompombollarna är mjuka och runda. De är i fyra 

olika storlekar och finns i färgerna gul, orange, 

röd, rosa, blå, grön (ljus och mörk) och lila. 

 

VAD KAN MAN GÖRA 

Pompombollarna kan man sortera genom storlek 

och färg. Även känslan mjuk kan upplevas vid en 

jämförelse med klossar, logiska blocken, 

knapparna och djuren.  

 

Med hjälp av pompombollarna kan man räkna 

antal. Vid räknandet, ha då de fem principerna av 

Gelman och Gallistel (i Doverborg & Samuelsson, 

2007) i åtanke (förklaring återfinns i slutet av 

instruktionsboken).   
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KNAPPAR 

 

Knapparna finns i en mängd storlekar, former och 

färger. OBS! Då vissa knappar är små, lämna inte 

barnen ensamma eller utom synhåll.  

 

VAD KAN MAN GÖRA 

 

Låt barnen sortera och plocka med knapparna. 

Fånga upp det barnen säger och tänker kring 

knapparna och utgå från det. Knapparna kan man 

sortera på mängder av olika sätt så som färg, form, 

storlek, tjocklek och antal hål. Knapparna är också 

bra att räkna med då det finns många olika.  

Precis som med pompombollarna kan man ha de 

fem principerna i tanken när man räknar. De är en 

viktig del i barnens antalsuppfattning. 
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DJUR 

 

Plastdjur i olika storlek. Djuren har både två och 

fyra ben och det finns minst två stycken av varje.  

 

VAD KAN MAN GÖRA 

Det som man kan öva bättre med djuren än de 

andra materialen i lådan är lägesbegreppen. Här får 

man som pedagog vara med och sätta ord på vad 

barnen gör med djuren om de till exempel ställer 

de bredvid varandra, framför eller bakom.  

 

Lägesbegreppen är i, på, på sidan, bakom, framför, 

under och över. (Detta går också bra att öva med 

barnen i grupp genom att be barnen ställa sig på 

olika ställen). 
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D E  F E M  P R I N C I P E R N A  

 

För att utveckla en antalsuppfattning behöver man 

olika delar. Enligt Gelman och Gallistel (i 

Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007) behöver 

man förstå de fem principerna: 

 

1.  Ett-till-ett korrespondens, jämföra två 

mängder genom att parbilda de två mängderna. 

2.  Den stabila ordningen, när man räknar 

parbildar mellan räkneord och föremål. För att 

kunna ange rätt antal, samtidigt behöver man 

kunna talens ordning. 

3.  Kardinalprincipen, det sistnämnda räkneordet 

anger antalet i mängden man räknat. 

4. Abstraktionsprincipen, allt kan räknas oavsett 

vad det är. 

5. Den irrelevanta ordningen, man får bara räkna 

en sak en gång, men man kan starta var man 

vill i en mängd när man ska räkna. 
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INKÖPSSTÄLLEN 

MATERIAL 
 

Klossar – www.toyland.se 

 

Logiska block - www.sica.se 

 

Pompombollar - www.panduro.se www.lekmer.se 

 

Knappar – www.panduro.se 

 

Djur – www.toyland.se 

 

Lådor – www.ikea.se 

 

http://www.toyland.se/
http://www.sica.se/
http://www.panduro.se/
http://www.lekmer.se/
http://www.panduro.se/
http://www.toyland.se/
http://www.ikea.se/

