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Syftet med arbetet var att främja barns lärande i matematik genom att skapa 
lustfyllda aktiviteter som hade sin grund i lek och estetik. Vi använde oss av olika 
forskningsmetoder såsom observationer, loggböcker och intervjuer för att beskriva 
resultatet. Arbetet hade en teoretisk bakgrund där representerades läroplaneras 
kunskapsmål i matematik vi beskrev även forskningar kring matematikdidaktik och 
lekteorier med koppling till estetik. Resultat delen omfattade tre cyklar där vi hade 
observerat, intervjuat, planerat aktiviteter, genomfört aktiviteterna, reflekterat över 
och dokumenterat barns lärande process och utveckling. I skolan hade vi arbetat med 
räknesätten och multiplikation medan i förkolan handlade arbetet om taluppfattning 
och geometrisk former.  Resultat redovisningen belyste hur matematik undervisning 
kräver en lustfylld atmosfär för utveckling och lärande. Barnen/eleverna under 
arbetets gång utvecklade sitt matematiska tänkande med lust, intresse och 
engagemang. Att variera och åstadkomma lustfyllda arbetsätten med hänsyn till 
inlärarans intresse krävs i arbetet med matematik.  
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2. Inledning  

Enligt Skolverket (2013-12-20)  har kunnigheterna i matematik blivit ytterligare 
centralare, samtidigt som det har märkts hur elevernas kunskaper och färdigheter i 
och inlevelse för matematik har försämrats i svenska skolor. Dessutom har 
skolverkets uppdrag i matematik belyst att under senaste åren har elevernas resultat i 
matematik rejält försämrats. Följaktligen blir Skolverkets uppgift att utföra insatser 
för att vända ansatsen och utveckla undervisningsformerna i matematik.  

I skolans läroplan betonas det att eleverna ska ges ”möjlighet att uppleva estetiska 
värden i möten med matematiska mönster, former och samband”(Lgr11 2011, s.26). 
Lek i skolan som det står i Lgr11(2011) ska betraktas som en betydelsefull del i 
elevernas effektiva lärande. Estetik och lek framställs även i lpfö98 (reviderad 2010) 
som ett verktyg att främja barns förmåga att frömedla kunskaper och erfarenheter.  

Med utgångspunkt i skolans uppdrag och med hänsyn till hur läroplanerna kopplar 
lek och estetik till lärande utförde vi ett utvecklingsarbete som styrktes av 
frågeställningen nedan: 
– På vilket sätt kan barns/elevers lärande i matematik utvecklas genom lek och 
estetik? 
 
Arbetets syfte  
Syftet med arbetet är att utveckla och främja barns matematikinlärning genom lek 
och estetiska uttryckformer. 

2. Litteraturgenomgång 

2.1. Matematik och läroplanen 
Skolan ska utveckla barns ”förmåga att använda matematik för att undersöka, 
reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar… 
använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp… föra och följa 
resonemang” (Lpfö 98 reviderad 2010, s.10). I skolan ska undervisning ha som mål 
att utveckla elevernas färdigheter i ämnet matematik. Samtidigt ska matematik 
underisning bidra till att göra eleverna medvetna om matematik användning i 
vardagen och inom olika stoff. Kunskapsförmedlingen i matematik ska utveckla 
engagemang och inlevelse för matematik och tillit till elevens förmåga att utnyttja 
matematik i varierande kontexter (Lgr11, 2011). 

I läroplanenen står det om kunskapsmål som ska uppnås i olika åldrar medan i 
Socialstyrelsens skrifter står det mål och arbetsformer. Läroplanens mål gör att 
lärarna får en allmän syn på barnkunskap och lärande i matematik. Det är av 
betydelse att ta hänsyn till barns kunskaper och erfarenheter i matematik för att lyfta 
fram och synliggöra matematiken för alla inlärare i verksamheten. Barns olika 
tänkesätt och tolkningar om matematik har stor betydelse för undervisning. Vilket 
innebär att olikheter i barns tänkande kan ses som utgång för utveckling. Matematik 
hade inte tagit så stor plats i förskolan och betraktades som ett skolämne men under 
90-talet utvecklades intresset för matematik i förskolan. Intresset för matematik i 
förskolan som en konsekvens av de utförda universella utvärderingar som berör 
ämnet matematik. Det kan även bero på att matematik i förskolan vann ett eget 
avsnitt i Socialstyrelse skrifter i slutet av 90-talet. I matematik avsnittet berörs olika 
grundläggande matematiska begrepp såsom sortering, skillnader och likheter, form 
mfl. De grundläggande begrepp kan införlivas i förskolans verksamhet genom lek och 
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rutinmässiga situationer och det kan bero på att i förskolan betraktas räknande som 
icke formellt (Doverborg, 2009).  

Forskning har visat hur lärarna tolkar mål och kursplanen på olika sätt vilket leder 
till variationer i introduktion av samma stoff. Allmänt tenderar lärarna för barn i de 
tidigare skolåren ställa inte så höga krav med förklaringen att barnen kommer 
stegvist lära sig den huvudsakliga matematiken. Däremot förutsätter lärarna för 
samma elever i senare år att kunskaper om grundläggande matematik är tidigare 
befästa. Det är viktigt som lärare att ha höga förväntningar på elevernas kunskaper. 
Men det är även av betydelse att tillämpa förståelse av matematiken genom att 
konkretisera kunskapsförmedlingen (Löwing, 2008).   
 
2.1.1 Matematik i förskolan 
I förskolan enligt (Ahlberg, 2009) accentueras barnens mångsidiga mognande och 
utveckling i en lekfull miljö. Fröbel som ser på barnens fria lek som drivande kraft för 
lärande och utveckling. Fröbels lekmaterial introducerades i olika geometriska 
kroppar i from av klossar då barnen kan leka och bygga med klossar och samtidigt 
lära sig matematik. Utifrån barns vardag och i leken kan barnen begripa antal, 
urskilja storlek och uppfatta volym och kan även göra olika och enklare figurer  

Det är viktigt enligt Ahlberg (2009) att betona barns primära möte med räkning i 
såväl förskolan som i skolan eftersom det kan göra intryck på barns kommande 
inställning gentemot matematikinlärning. När barnen börjar skolan så har de olika 
kunskaper från förskolan och hemmiljön. Vilket innebär att barnen tidiga 
erfarenheter kan tas som startspunkt för att skapa nya upplevelser som kan i sin tur 
berika barnens erfarenheter. Barns erfarenheter leder till ett instinktivt kunnande 
som är basen till barnens lärande och utveckling i matematikinlärning (Ahlberg, 
2009).  
I förskolan betraktas arbetet med matematik som icke formellt och det är upp till 
förskoläraren att åstadkomma olika situationer genom att utnyttja barns upplevelser 
och erfarenheter. Barnen i förskolan får utreda sitt matematiska tänkande genom att 
pröva matematiska begrepp reguljärt vid upprepande aktiviteter. Arbetet med 
matematik i förskolan betyder att pedagogerna bör dra nytta av vardagliga situationer 
på ett trivsamt sätt för att gynna barns grundläggande kunskaper om matematik 
(Doverborg, 2009). 
 
2.1.2. Matematik undervisning i skolan 
Enligt Löwing (2008) är det otillräckligt att kunna ämnet matematik eller kunna en 
mängd användbara undervisningsmetoder utan det behövs en ämnesteori inom 
matematikdidaktik. En ämnesteori som läraren kan använda i skolan för att få inblick 
i hur inlärare kan utvecklas på ett rationellt sätt och samtidigt ger läraren möjlighet 
att kunna bedöma elevernas iakttagelseförmågor. Studierna inom matematikdidaktik 
utifrån ett internationellt perspektiv har ställt i centrum kursplaner och lektionernas 
innehåll. Och hur läraren framställer undervisning i matematik kan bero på landets 
kursplaner. Senare forskningar tog hänsyn till individen som skulle begripa och lära 
matematik. Småningom tog studierna hänsyn till klassrummets fysiska miljö, barns 
interaktion och lärande i klassrummet. Svenska studier inom matematikdidaktik har 
i allmänt blivit påverkad av internationella inställningarna. Men under 1980-talet när 
frågor kring genus, demokrati, elever med svårigheter, omdöme, utvärdering m.fl. 
myntades tog forskarna i såväl Sverige som i andra länder hänsyn till de områdena i 
studier inom matematikdidaktik (Grevholm, Persson & Persson 2012).  
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Forskning inom matematikdidaktik utifrån ett internationelle utgångsläge ligger efter 
i Sverige. För att sätta igång forskning inom matematikundervisning reellt krävs det 
en minskning av undervisningsbelastning där läraren kan istället dokumentera och 
tänka igenom sitt arbete. Dessutom krävs det att lärarna under ett terminsarbete 
utföra ett utvecklingsarbete eller även ge möjlighet till att det sker ett kontinuerligt 
samarbete mellan lärare och forskare (Grevholm, 2001).  
 
 
2.1.3. Matematikinlärning i relation till lust, intresse och kreativitet   
Grevholm, Persson & Persson (2012) hänvisar till den så kallade ”den gyllene 
kunskapstriangeln” inom matematikinlärning som formas av tre viktiga begrepp; 
intresse, kunskap och självförtrående. De tre perspektiv samspelar i en spiral förlopp 
och har en ömsesidig påverkan. Det innebär att om en elev har låga förkunskaper 
kommer intresset och självförtroendet vara också låga. Detta kallas för den 
ogynnsamma spiralen och just då ska läraren försöka att stoppa det negativa 
förloppet genom att väcka lust och engagemang för ämnet matematik. Med hjälp av 
teorier och intresseväckande arbetsmaterial utvecklar läraren sin kompetens inom 
matematikundervisning. I Sverige har skolböcker en framträdande funktion där 
eleverna ges uppgifter som anser vara mekaniska och upprepande. Eleverna kan ha 
behov av en annan form av problemlösningar som väcker intresse exempelvis, 
problemlösning med nöje och oförutsedd resultat (Grevholm, Persson & Persson, 
2012). 
Enligt en rapport av skolverket (2001-2002) anses barnen i skolans tidigare åldrar 
uppleva lärande med lust och glädje. I förskoleklass och skolans tidiga år utgår 
arbetet från barnen/elevens intresse och omgivning. Rapporten påpekar att 
temaarbete, stimulerande aktiviteter och lek präglas skolans tidiga år där lärarna 
använder medvetet en strategi i undervisning som gynnar lust till lärande. Det 
betyder även att eleverna använder flitigt alla sinnen också i matematik genom att 
exempelvis eleverna kan teckna och simultant dansa och applådera matematik. Men 
lärarna i den tidiga skolåldern är ändå säkra om ämnesdidaktisk i andra stoff än 
matematikämnet (Skolverket 2001-2002).  
Malmer (1990) betonar att läraren borde lyfta upp och jobba med den så kallad 
”handlingsmatematik” och det betyder att göra och prova med konkreta material. 
Dessutom ska läraren enligt Malmer arbeta med ”muntlig matematik där barnen 
funderar och talar matematik. Följaktligen kan vi även på ett enkelt sätt använda oss 
av matematiken som finns i vår omgivning och när miljö. Med den muntliga 
matematiken blir det möjligt att koppla alla fyra räknesätten vilket ger även möjlighet 
till barnen att använda och gynna sin fantasi och kreativitet förmåga (Malmer, 1990). 
 
2.2 Lek i förskolan   
Vygotskij betonar tre väsentliga element i leken som leder till utveckling i förskolan. 
Leken befriar från positions bundna handlingar, gynnar medvetande om sociala 
regler. Och det tredje elementet är att leken utvecklar hos individer själv behärskning 
i det självständiga handlande som präglas av kreativitet(Dale i Bråten, 1998). 
Barnen i förskolan utvecklas genom reflekterande tankeprocess så detta innebär att 
barns resurs för utvecklingen är omgivning som leder till att utveckla barns minnen 
och vilja. Förskolan kan utveckla barns lärande genom att genomföra praktiska 
vardagsövningar, detta leder till att barnen upplever vardagsrutiner och blir mer 
spånande och utredande. Det ger en förståelse att barnen blir mer intresserade av 
processen än av slutresultatet vilket är mer viktigt anser (Britton, 1992). 
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Leken ansågs betydelsefull i förskolan men den har inte klargjorts pedagogiskt och 
det kan bero på att leken introducerats som fri verksamhet sedan Fröbels tid. Vilket 
skapar osäkerhet och tvivel när det gäller vuxnas förhållningssätt som pedagoger till 
barnens lek. Leken har funkat som en svårighet för pedagogiken i förskolan och 
ansågs som en skälvständig verksamhet som barnen skapar själva i förskolan 
(Lindqvist, 2002). 
I förskolan under lång tid varnades pedagogerna för att ingripa pedagogiskt i barns 
lek. Barnen ska leka i fred för att kunna själva bemöta och bearbeta konflikter, ilska, 
och instinktiva drivkrafter för att åstadkomma ”rening” (Lillemyr, 2011). Denna 
psykoanalytiska syn blev begynnelsepunkt för en pedagogisk syn på barnlek även om 
det finns alltjämt många vuxna som tar avstånd från att ingripa i barnlek. Lek är en 
dominerande aspekt i det pedagogiska arbetet i förskolan eftersom den kan främja 
barnens sociala förmåga men också lärande. Vuxnas ingripande i barnens lek har 
positiva konsekvenser däremot måste ingripandet utföras med omtänksamhet och 
hänsyn till barns förutsättningar (Lillemyr, 2011). 
 
2.3. Lek i skolan  
I skolan kan det skriftliga språket komma i form av lek och muntliga verksamheter 
för att befria barnen från kontextbundna arbeten. I skolan representerar konst i 
kombination med kreativitet moderna former av självkontroll. Vilket gör till att vi kan 
betrakta den skickliga skolan som ger stor betydelse för barns lek som källa för 
barnsutveckling. Vygotskij ser på leken i sin teori om ”den närmaste utvecklingszon” 
som ett verktyg för att flytta över till den närvarande utvecklingszon där barnet klarar 
av en nivå högre än sin aktuella nivå. Vilket innebär att om lek och undervisning har 
utveckling som syfte kan de leda till progression och framsteg anser (Dale i Bråten, 
1998).   

Det behövs en social kontext för att införa lek i skolan, lek är en team aktivitet och 
drivs av kommunikationen. Vilket innebär att individualisering försummar en 
gemensam aktivitet dock leken. Författaren lägger tonvikt på skillnaderna som finns i 
barns- och skolans kultur. Barnen kommunicerar i ett kollektivt sammanhang 
däremot gynnar skolan individualisering och ängslan inför kollektiva verksamheter. 
Vänskapsförbindelser i barns kultur är välkomnande och intresse baserat emellertid 
betonar skolans kultur omdöme och diagnos. Kunskaperna uppstår via lek i barns 
kultur men skolans kultur omfattar stoff och färdighets förmedling. I väst betraktas 
kunskapsförmedlingen utifrån tvåfaldiga perspektiv antingen utifrån barns 
perspektiv eller från lärares roll som granskare. Om kunskap betraktas som en 
egenartad utvecklingsprocess organiserar följaktligen läraren lärandets olika 
förutsättningar. Läraren tar en roll av en kontrollant vilket leder i sin tur till att 
förhindra interaktion mellan elever i klassen. Undervisning som betonar 
individualisering anses vara otillräcklig eftersom den motverkar barns demokratiska 
potentialer. Det är viktigt att eleverna får möjligheter att resonera, argumentera med 
varandra och besluta om ämnestinnehåll (Lindqvist, 2002).  
 
2.4. Lek som en pedagogisk metod 
Lillemyr (2011) presenterar en allmän modell för pedagogisktillämpning av lek den 
har som grund att läraren reflekterande använder lek som medel, och pedagogen kan 
även vara verksam i lekförloppet. Modellen utgår från fyra aspekter; kunskapsplanet, 
diskussionsplanet, kontaktplanet och åtgärdsplanet. Det menas med kunskaper att 
pedagogen utgår från sin egen praktik och teoretisk grundsyn för skapa kunskaper 
om lek. Lekkunskaper formar diskussions underlag där pedagogen diskuterar 
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tillsammans med andra pedagoger olika perspektiv kring barns lek. Under 
diskussionens gång formulerar pedagogen frågor kring lekens funktioner och 
handlingssätt men pedagogen ska samtidigt följa och dokumentera om det sker 
lärande i barnens lek. När pedagogen har format kunskaper om leken och dikuterat 
kring lekens eggelser kommer den tredje fasen, kontaktfasen där pedagogen skapar 
en trygg relation till barnen. Det innebär även att pedagogen kan delta och lämna 
leken utan stora inflytanden på lekprocessen. I den sista fasen genomför pedagogen 
beslutsamma pedagogiska åtgärder och kan börja utnyttja leken som en pedagogisk 
tillvägagångssätt. Det är av betydelse att använda sig av observationer för att kunna 
anlysera och bedöma om det krävs andra metoder. Den betydelse av leken måste 
prägla skolans arbete där lekevenemangen kan ge nutrition till en kreativ-och 
upplevelsefullt lärande (Lillemyr, 2011).  
 
2.5. Lärarens roll i matematikundervisning och lek  
Lärarens undervisningsmetoder och tydlighet samt förväntningar och relationer till 
elever är bland de viktigaste faktorer som kan influera undervisningen. Det innebär 
att läraren som har starka förhoppningar på barnen och åstadkommer gynnsamma 
relationer utöver positiva effekter på barnens prestationsförmågor (Grevholm, 
Persson & Persson, 2012). Medvetenhet om att kunskap om undervisning handlar 
inte bara om praktiska och privata erfarenheter. Läraren måste utgå från en säker 
grund och bra instruktion om hur en undervisning ska gå tillväga. Läraren kan med 
hjälp av en sådan grund/teori och egna pedagogiska erfarenheter tänka igenom sina 
föreställningar och forma en egen pedagogisk profil (Löwing, 2008). 
Lärarens arbetsuppgift är att stimulera barnen att uppleva och har meningsfullt för 
att lära sig nya saker. Det sker när barns perspektiv ligger till grund för lärarens 
arbete där läraren kreativt skapar nya lärandesituationer och utmanar barnens 
matematikinlärning. Lärarens roll är att problematisera omvärlden och stimulera 
barnen att prova och nå själva till olika problemlösningar för att utveckla en 
förståelse (Doverborg & Emanuelsson, 2010). Vuxnas deltagande i leken gör barnen 
mer trygga eftersom det är lekens regler som gäller inte vuxnas. Lärarens roll i leken 
framkallar tvåfaldighet där läraren kan utgå från sin roll som lärare och samtidigt 
gestalta en lekfigur. Pedagogerna i förskolan och i skolan genom att gestalta en roll i 
leken kan betraktas som intressanta individer. Men pedagogerna i såväl förskolan 
som i skolan är alldeles för objektiva att de får en opersonlig status. Lärarna måste 
istället skapa ett levande förbindelse med barnen och det kan framkallas via attityder 
som vuxna tar i rollgestaltning (Lindqvist, 2002).  
 
2.6. Lek och estetiska uttryckformer  
Barnen i förskolan ska ”utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 
sång och musik, dans och drama” ”(Lpfö 98 reviderad 2010, s.10). Lek är en 
betydelsefull del i det effektiva lärandet. Speciellt under tidiga år i skolan har leken 
stor inflytande och innebörd för att eleverna skulle skapa nya kunskaper. Skolans 
uppdrag är att ge alla elever möjligheter till att genomföra vardagligt en fysisk 
aktivitet. Dessutom ska eleverna i skolan ges möjligheter att erfara estetiska 
uttrycksformer i mötet med matematiska figurer, kroppar och skildringar (Lgr11, 
2011). 

Konst och lek har gemensamma särdrag när det gäller ”faktiska” och ”villkorliga” 
aspekter. Det menas med faktisk aspekt att verkställa handlingen och villkorlig aspekt 
innebär medvetenhet om den fiktiva belägenheten. Båda aspekter samexisterar där 
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man upplever fantasin men samtidigt är medveten om att det är fiktiv situation 
(Lindqvist, 2002). Barnen har en medfödd instinkt för aktivitet där ett kraftfullt barn 
har lust att erövra universumet och skapa kunskap om. Detta sker genom att barnet 
letar vänner i en meningsfullaktivitet som kommer i form av lek. Här levandegörs 
även estetiken som ett inre begäran att gestalta och åstadkomma uttryck. Barn 
utforskar och använder en mängd olika redskap och medier under skapandet av 
spontana aktiviteter (Samuelsson & Carlsson m.fl., 2011). Det finns ett starkt 
samband mellan lek och drama eftersom drama och teatern som konst inträtt 
ursprungligen i leken. Att utveckla strategier som ger barnen möjligheter att utveckla 
medvetet leken kan förekomma i form av drama anser Lindqvist (2002). Det är även 
enkelt att assimilera drama med olika stoffen men drama kan även komma som ett 
eget ämne att välja i skola. Dramapedagogiken som kan användas i varierande former 
och sammanhang i skolan medför kreativa lärande situationer. Eleverna får även öva 
att yttra sig och kommunicera i team(Rasmusson & Erberth, 2011) 

 
2.7. Kropp, sinnen och matematikinlärning 
Den fysiska aspekten i leken kopplas enligt Lindqvist (2002) till fantasi och sker i en 
musikalisk form. Barnet avskiljer inte mellan kropp, gestalt, fantasi och insikt. Det 
innebär att barnets lek, fantasi-och tänkande process sker parallellt. Lindqvist ger ett 
exempel om hur ett barn rör sig mjukt för att gestalta en kattroll och hur barnet 
förvandlar handlingar till mer spännande genom att gestalta en tigersroll. Likadant är 
barnen även entusiastiska när det gäller dansleker där pulsen och takten har en 
betydande roll.  
Dessutom lär barnen matematik fysiskt med rörelser och kroppen, vilket kopplas till 
nya teoretiska perspektiv där kroppslighet skapar relation till lärande i 
matematikämnet. Det betyder att det pågår en process i kroppar som arbetar och 
kommunicerar med andra organ. Barnen lära sig matematik med kroppen, alla 
sinnen och organ och uppfattar matematiska begrepp som inte kan förstås 
intellektuellt genom kroppanvändandet. Med kropp betyder det även att barnen kan 
lära sig matematik genom musik och rörelse där tänkandet stimuleras aktivt. Att 
använda kroppen, tanken och olika sinne kan olika matematiska begrepp som 
exempelvis, hög, låg, cirkel, liten m.fl. underlättas (Palmer, 2012). 
 

3. Metod 
 
3.1. Aktionsforskning 
Enligt Stukat (2011) kännetecknar kvalitativa paradigmet forskningar inom 
humanistisk vetenskap för att studera och begripa en särpräglande företeelse. Med 
utgångspunkt i beskrivningen ovan valde vi en kvalitativ forskningsstrategi där vårt 
syfte är att utveckla matematikinlärning genom lek och estetik. Aktionsforskning 
beskrivs av Denscombe (2011) som en strategi i samhällsforskning att koppla till 
praktiska forskningsprojekt. Denscombe förklarar att aktionsforsknings mål är att 
utnyttja möjligheter för att utveckla sin praktik genom att vara forskning engagerad i 
praktiska problem. I vårt arbete där vi har valt aktionsforskning som strategi ville vi 
som forskare och pedagog vara delaktiga i verksamhetes utvecklingsprocess. Målet 
med arbetet är att kunna bearbeta existerade problem med hjälp av olika teorier. 
Enligt Denscombe (2011) karakteriserar aktionsforskning av en kretsformig process 
där forskning innefattar återkopplingar och leder till resultat som ger möjlighet till 
utveckling. Aktionsforskning karakteriseras även av praktisk orientering som syftar 
till att fånga upp problem och svårigheter på arbetsmiljöer. Denscombe påpekar 
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nackdelar och fördelar med aktionsforskning. Nackdelarna är att arbetesändamålet 
kan gränsa möjligheter för att generalisera forsknings resultat i verksamheten. 
Forsknings genomförande är begränsat på grund av rutinsmässiga aktiviteter. En 
tredje nackdel kan vara att möjligheter är begränsade för integration av forskning för 
att kunna utöva kontroll över faktorer som är grunden för forskning. Fördelarna med 
aktionsforskningen enligt Denscombe (2011) är att Den utgår från praktiska problem 
och bearbetar dessa problem på ett positivt sätt där det sker en direkt anknytning 
mellan resultaten och praktiken. Den andra nackdelen är att deltagarnas samverkan i 
forskningen skapar demokratiska förutsättningar. 
 
3.2.datainsamlingsmetoder 
Vårt arbete baserade på observationer och skrivande av loggböcker. Vi även använde 
oss av intervjuer, bilder, ljudinspelningar och teorier för att illustrera och beskriva 
vårt utvecklingsarbete 
 
3.2.1. Observation  
Enligt Bjørndal (2010) är observation grund för alla andra strategier eftersom det är 
mycket svårt att skriva exempelvis loggbok eller filma utan att simultant observera. 
Vilket betyder att intresset naturligtvist riktas i början mot observationen. För att 
förstå och kartlägga barns/elevernas nivå så inledde vi vårt arbete med observationer. 
I början av arbetet antecknade vi observationerna samtidigt när vi observerade. Vid 
andra tillfälle när vi var deltagare i aktivitetten så antecknade vi efteråt när den 
iakttagda situationen har avslutat. Att anteckna observationen kan ske samtidigt när 
man observerar men kan även ske efter varje avslutat moment enligt Bjørndal (2010).  
 
3.2.2. Loggbok 
Under vårt utvecklingsarbete följdes varje pedagogisk observation av loggskrivande. 
Loggboken omfattade beskrivningar, reflektioner och utvärdering där Bjørndal 
(2010)beskriver hur loggboken kunde komma i olika form som exempelvis 
reflektionslogg, värderingslogg eller en vanlig dagbok. Det menas med loggbok en 
beskrivning av det som sker under ett visst sammanhang. Målet i vårt 
utvecklingsarbete med loggboken var att reflektera över situationerna och vårt eget 
handlingssätt. Bjørndal poängterar hur loggskrivandet kan även ge en bättre bild om 
sig själv som observatör. Och skapar medvetenhet om vad man redan klarar av, hur 
man gör det och varför.  kan loggboken komma i olika slags mönster som exempelvis 
strukturerad, ostrukturerad, tematisk, konfluent, metakognitiv m.fl.  
 
3.2.3. Ljudinspelning  
Ljudinspelning var en av våra använda strategier för datainsamlingen. Syftet med 
ljudinspelningar var att stödja våra observationer och samtidigt berika loggboken 
med detaljer. Ljudinspelningen skedde när vi var delaktiga i planerade situationer 
vilket Bjørndal (2010) betonar när man som observatör vill delta i situationen. 
Ljudinspelning enligt Bjørndal omfattar två väsentliga vinster där den första är att 
observationen sparas på ett säkert sätt, ljudinspelningen ger större möjligheter än 
vårt mänskliga och begränsade minne. Med ljudinspelningen kan observatören lyssna 
flera gånger på inspelningen. Andra fördelen är att man kan upptäcka många detaljer 
där med upprepande lyssnandet kan man spåra upp något värt och nytt att tänka 
över tyder Bjørndal (2010).  
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3.2.4. Intervju 
Intervju ses som ett verktyg att utforska smådelar och ger en bättre bild om 
perspektiver och åsikter som intervjuade personen har (Bjørndal, 2012). Intervjun 
förstärker förståelse och ger en säkrare bild om fenomenet i fråga dessutom ses 
intervju enligt Bjørndal som ett bra samtal övning där man tränar på att tala med 
sina medarbetare. En nackdel med intervju är att den kan vara tidskrävande där det 
behövs planering, utförande och bearbetning. Men Bjørndal hänvisar till att det är 
olika hur man tolkar intervju där kan intervju komma i form av vardagliga samtal, 
strukturerade och ostrukturerade samtal. I vårt arbete använde vi oss av intervjuer i 
form av korta samtal med lärare. Under forsknings olika cyklar använde vi oss av 
ostrukturerade intervjuer där intervjuade vi barnen med öppna frågor.  
 
3.3. Urval 
Arbetet genomfördes i två olika verksamheter: Iförskolan med Dina och i skolan med 
Nivin. Både verksamheter tillhör samma kommun. Forskningen skedde vid dagtiden 
och pågick i fyra veckor.  
 
3.3.1. Förskolan/slutargruppen 
Förskolan tillhör centrums förskolor och består av 89 barn och omfattar tre 
avdelningar. Utvecklingsarbete skedde med äldsta barn som var 5-5,5 år gamla. 
Avdelningen där arbetet ägde rum består av 22 barn och tre pedagoger, en 
förskollärare och två barnskötare. Avdelningen bestod av tre rum ett bygg rum där 
barnen kan bygga, konstruera och skapa former. Ett annat större rum, där barnen 
tillsammans med pedagogerna utförde morgonsamlingar på en cirkulär matta. I 
samma rum fanns det två bord för att rita, pussla, klippa, klistra, dega och ett 
utrymme för att kunna måla. Det tredje rummet var matsalen till avdelningen där 
fanns tre bord med stolar. I sistnämnda rum fanns även en läshörna där barnen 
kunde få läsa själv och lyssna på sagor.  
 
3.3.2. Skolan/ årskurs 3 
Skolan är en F- 6 och ligger mitt i en tätbebyggd ort. Arbetet skedde med elever i 
årskurs 3 i ålder 8-9. Klassen bestod av 23 elever och en klasslärare som hade tidigare 
jobbat som fritidspedagog. Läraren undervisade i svenska, matematik, No och So och 
följde ett tematiskt schema. Undervisning skedde i två grupper på morgonerna där 
om en grupp exempelvis jobbade med matematik hade den andra gruppen idrott eller 
slöjd. Tekniskt var klassen utrustad med en smartboard och eleverna hade även 
tillgång till Ipad. Klassen var uppdelad i sex bord och vid varje bord satt fyra 
bestämda elevkonstellationer. Dokumentation var synlig i klassen där på väggarna 
kunde man se elevernas arbete och skapade bilder.    
 
3.4. Forskningsetiska regler 
Vid varje iakttagelse inom pedagogiskt arbete ska personen som observerar ta hänsyn 
till personer som är observerade enligt Bjørndal (2012). Den pedagogiska 
observationen måste allt först visa hänsyn till elever, föräldrar, medarbetare och 
organisatoriska verksamhet man arbetar i (Bjørndal, 2012). Vi tog även hänsyn till 
etiska regler där enligt Vetenskapsrådet (2011)  ska forskaren belysa deltagarna om 
forskningsuppgift och om att deltagande är frivilligt. Vilket skedde i brevet som vi 
skickade till vårdnadshavarna. Forskaren ska ansöka om deltagarens godkännande 
som även kan skaffas genom föräldrarna. I brevet stod det att vi bett om förädlarnas 
samtycke. Deltagarna har rätt att få komma överens om deltagandets olika villkor och 
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förutsättningar. Deltagarnas intresse och förkunskaper utövade inflytande på 
arbetsform och innehåll.  
 
Dessutom betonar Denscombe (2011) etik vid aktionsforskning där arbetes utveckling 
i aktionsforskning måste vara synlig och öppen för andras åsikter. Tillåtelse måste 
skaffas innan forskaren börjar undersökning där forskaren har stort ansvar för att 
informationer ska behandlas hemligt. Beskrivning och synpunkter måste vara 
accepterade av berörs innan de publiceras. Med hänsyn till de allmänna och specifika 
etiska regler skickade vi brev till föräldrar där vi beskrev arbetets syfte, innehåll och 
genomgång. I brevet illustrerade vi om vår forskningsstrategi samt om 
insamlingsmetoder som vi skulle använde i arbetet.  
 

4. Resultat 
4.1. Arbetets disposition  
Första vecka observerade vi verksamheterna och tre veckor utfördes 3 cyklar där 
varje cykel inrymde 1-2 aktiviteter. I förskolan genomfördes planerade aktiviteter två 
gånger i veckan och arbetet skedde med åtta barn. I skolan genomfördes varje 
aktivitet två gånger per dag på grund av grupp uppdelningen. Cyklarna i förskolan 
inrymde 2 olika aktiviteter medan i skolan bestod varje cykel av en likadan aktivitet. I 
förskolan planerades aktiviteterna utifrån barns intresse och färdigheter i matematik. 
Medan i skolan tillämpas aktiviteterna efter dagsaktuella stoffet i matematik med 
hänsyn till elevernas förkunskaper. Cyklarnas disposition i skolan omfattade 
observationer och förekommande samtal med klassens lärare som var delaktig i 
arbetet. Läraren i skolan samarbetade med Nivin och var även delaktig i 
lekaktiviteterna.  
 
4.1.1. Arbetes disposition i förskolan 
En vecka innan studien utförde jag Dina ett samtal med avdelningsförskollärare kring 
barns förkunskaper i matematik. Samtalet omfattade också en förklaring kring 
utvecklingsarbetets syfte och forsknings metoder. Det aktuella tema som barnen 
arbetade med i förskolan handlade om ”ljus och skugga”. Under samtalet hänvisade 
förskolan till en synlig dokumentation och bilder i olika mönster och färger som var 
skapade av barns upplevelse för ljus fenomen. Under besöket försökte jag granska 
avdelningens miljö och material för att se hur matematik kan tillämpas. Det fanns 
material som kan användas för att jobba med matematik. Materialen lagts på den 
överste hylla och var åtkomliga för barnen.  
 
4.1.1.1. Vecka 1 
 
Observationer 
Under vecka 1 i förskolan fick jag observera barnen under samlingar som skedde två 
gångar per dag där jag undersökte barns förståelse i matematik i olika sammanhang. 
Jag observerade under fruktstund i första samlingen när förskollärare frågade barnen 
om vem som ville ha äpplen där fyra ville ha äpple. Förskollärare förklarade till de 
fyra barnen att det fanns bara ett äpple och frågade barnen vad man kunde göra. Ett 
barn svarade att dela äpplen mellan de och andra sa att dela äpple till fyra delar. Den 
andra situationen som jag observerade var när barngruppen spelade kort där barnen 
hade svårigheter att benämna siffrorna och kunde inte heller para ihop siffra och tal.  
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Reflektion och tolkning. 
Under första observationen märkte jag att det var bara ett barn av 20 som svarade 
rätt och som var engagerat. Dessutom utveckladeutvecklade inte förskoläraren 
diskussion och inte heller stimulerade andra barnen för att öka matematik förståelse 
för matematik i vardagen. Genom observationer kunde jag se hur barnen hade 
svårighet i taluppfattning och de kunde inte benämna och inte hade uppfattning om 
hur siffersymbolerna såg ut. Observationerna tydliggjorde barns färdigheter i 
matematik samt hur matematik bearbetades i barns vardag i förskolan. Samlingar 
och vardagliga situationer kunde bearbetas så att barnens matematiska tänkande 
skulle stimuleras och utvecklas.  
 
4.1.1.2. Vecka 2/Cykel 1 
 
Planering/aktivitet 1 
Planeringen gick utifrån observationen under första vecka och skulle omfatta 
taluppfattning som skulle vara grunden för att kunna fortsätta och utveckla 
matematiken i alla andra områden. Aktiviten hette ”rita clown” och inspirerades av 
Dahl (1998). Barnen behövde var sitt papper, var sin penna och en tärning. 
Barngruppen bestod av 8 spelare  och jag var även deltagare i aktiviteten som skulle 
börja med att rita en cirkel som föreställde clowns ansikte. Barnen skulle turas om 
och kasta tärning och spelet skulle sluta när barnen ritades färdigt clowns ansikte. 
Om barnet fick 6 prickar, så ritades clownens hatt, Om barnet fick 5 prickar, så 
ritades clownens mun, Om barnet fick 4 prickar, så ritade sig clownens näsa, Om 
barnet fick 3 prickar, så ritades clownens ögon, Om barnet fick 2 prickar, så ritades 
clownens hår, Om barnet fick 1 prick, så ritades ögonbryn.  
 
Genomförande 
Aktiviteten skedde inne klockan 10:00. Inledningsvis förklarade jag till barnen att de 
skulle turas om för att kasta tärningen och varje barn skulle få tid att räkna prickona 
som de fick när de fick kasta tärningen. Varje barn hade egen materiel penna och 
papper. Innan spelet började inledde varje barn med att rita en cirkel i egna papper 
och sen började barnen kasta tärningen var i sin tur. Barnen fick räkna själv och 
upptäcka hur många prickar de hade. Det fanns framför bargruppen en stor lapp som 
visade varje siffran och sin motsvarande del av clownsansikte. Flera barn under 
aktiviteten kunde inte para ihop siffra och tal och fick hjälp av mig och andra barn 
som hade mer avancerad nivå. Barnen hade frihet att rita på eget sätt clownens 
ansikte och de fick egen tid att kasta tärningen i tur och räkna själv hur många 
prickar var det på tärningen när de kastade den. 
 
Reflektion och tolkning 
Aktiviteten stimulerade baren att räkna på rätt sätt och dessutom när barnen räknade 
kunde de se att exempelvis två prickar sades två. Vilket främjade barns färdigheter att 
kunna och även försköka räkna rätt och i ordning. Dessutom gav aktiviteten 
möjligheter till ett ömsesidig påverkan där barnen lärde av varandra när de lyssnade 
hur andra räknade. Slutligen kunde barnen rita clown på eget sätt och veta och känna 
hur många prickar de fick utan att räkna, se bilaga1. Däremot ansåg jag under 
aktivitetens gång att barnen kunde räkna men inte benämna rätt siffrorna. Jag 
upptäckte detta problem när barnen ville rita clowns ansikte efter att de hade räknat 
prickarna kunde de inte se hur symbolerna såg ut. När ett barn t.ex. räknade till fem 
och ville veta vilken del av ansiktes clown skulle ritas genom att titta på 
instruktionslapp kunde de inte para ihop siffra och tal. Barnet kunde inte känna igen 
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vilken siffra motsvarade antal prickar som barnet fick. Visst de fick hjälp men det 
skulle vara mer tydligt om jag ritade antal prickar och siffran på instruktions lapp.  
Detta ledde till att planera andra aktivitet som skulle bygga på första aktiviteten som 
även skulle bearbeta taluppfattning men på ett varierat och mer avancerat sätt.   
 
Planering/aktivitet 2 
Andra aktiviten hette ”stjärnorna-uppdrag” där syftet var att utveckla barns förståelse 
för tal och siffror. Aktiviteten skulle vara en utveckling till första aktiviteten men 
skulle ske i en annan miljö och med naturliga material. Här tänkte jag att barnen 
skulle leka ute på en förmiddag där barnen skulle ha stor energi att hoppa och 
springa och leka i gården. Jag tillämpade aktiviten efter barns intresse och miljö som 
skulle utnyttjas för ett bättre lärande. Aktiviteten skulle omfatta påse med stjärnor 
och på varje stjärna står det en siffra och antal motsavarad prickar från 1-10. Barnen 
skulle dra ut ur påsen en stjärna utan att se. När barnen såg sin stjärna utförde då 
barnet uppdragte enligt det som står på stjärnan. Om barnet fick stjärnan med siffran 
1, hoppade det högt 1 gång, om barnet fick siffra 2 så skulle det hämta 2 barr från 
förkolansgård. Om barnet fick 3 hämtade det 3 bär från, 4 hämta 4 kottar, 5 ”Give me 
five o.s.v. Dessutom stod det i varje stjärna en ritning som förklarade uppdraget.  
 
Genomförande 
Aktiviten skedde klockan 10 när barnen hade uteaktiviteter. Jag kom med påse i 
handen och frågade barnen om de vile leka ”stjärnor-uppdrag”. Varje barn tog egen 
stjärna och fick tid att räkna prickarna när barnet inte kunde siffrorna. Barnen förtog 
själva vilken uppdrag skulle de utföra genom ritning som stod på varje stjärna. 
Efteråt började barnen springa och uppförde eget uppdrag genom att räkna prickarna 
som stod på egen stjärna. Slutligen fick jag samla alla barnen och vi satta tillsammans 
vid ett bord som fanns ute där varje barn visade egen siffra och berättande om eget 
uppdrag inför andra barn.  
     
Reflektion 
Jag kunde utnyttja utemiljö och allt som fanns av natur materiel for att främja barns 
matematiska kunskap genom lek. Detta uppdrag var spännande för barnen inte visste 
vad de skulle få eller vad var det som la i påsen. Aktiviteten ökade barns intresse och 
även skapade nyfikenhet till att vara med i lekaktiviteten. Alla barn ville vara med 
vilket var bra att utföra aktiviteten ute. Dessutom uteleken gav möjligheter till att 
åstadkomma en varierad arbetsätt vilket i sin tur skulle kunna gynna barns 
matematisktänkande. Den flesta barn i barngruppen var enagerande i aktiviteten där 
varje barn visade intresse till att uppföra sitt uppdrag. När varje barn fick sitt 
uppdrag kunde de se siffran och antal prickar. Barnet utvecklade sin matematiska 
förståelse gällande taluppfattning genom att känna hur siffran ser ut och kunde 
benämna det. Aktiviteten utfördes många varv för att ge barn möjlighet att uppleva 
olika uppdrag samt kunna lära sig siffrorna.  
Under aktivitetens gång när barngrupp var ute och hämtade olika mängder av olika 
material för att uppföra egna uppdrag, märkte jag att ett barn reflekterade över sin 
siffra 2.  Barnet började fundera och jämförde 2 med två fyrakantiga fönster. Under 
ett samtal frågade jag barngruppen om de visste vad man kallade ett fyrkantigt 
föremål. Två av 10 barn svarade att det var en fyrkant och ett barn svarade kvadrat 
och ett sa rektangel. Detta uppvisade hur barnens kunskaper om geometriska 
formerna är svaga och en stor del av barngruppen har svårighet att benämna 
formerna. 
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4.1.1.3. Vecka 3/cykel 2 
 
Planering 
Planeringen i vecka 3 gick ifrån förra reflektionen som uppvisade att barnen hade 
svårighet när de benämnde geometriska former. Den aktiviteten hette ”Oordning och 
ordning” som var en inne lek. Aktiviteten utgick från barns kunskap som utvecklades 
i tidigare aktiviteter om taluppfattning. Material som skulle användas i aktiviteten var 
knappar, geometriska former ”kvadrat, rektangel, treangel”. 
 
genomförande  
Aktiviteten genomfördes under andra samlingen som skedde klockan 10 när 
barngruppen delades in till 3 grupper. Jag fick sitta med en barngrupp som bestod av 
8 barn i byggrummet vid ett bord. I mitten av bordet stod det tre olika geometriska 
former ”kvadrat, rektangel, triangel” som hjälpte barnen att titta på och skapa egen 
form. Där jag delade ut material till barnen och förklarade att varje barn skulle få 
olika mängder av knappar som skulle använda för att skapa egen form av olika tal av 
knappar. Ett barn kunde se hur sin form formades av fyra knappar hade lika stora 
sidor. Jag hjälpte barnet att benämna formen och sa att den heter kvadrat. Ett annat 
barn reflekterade över sin form som bestod av tre knappar och att denna form hade 
tre kanter. Sist stimulerade jag även barnen att reflektera vad de gjorde genom att få 
svara på olika frågor såsom: hur många knappar hade barnet i egen form? Viken form 
hade barnet skapat?  Hur många kanter hade formen?   
 
Reflektion och tolkning 
Stor del av barnen var engagerade och intresserade av aktiviteten. Det var spännande 
för barnen att få använda knappar. Den aktiviteten ledde barnen att räkna när de 
försökte ordna knapparna och skapa olika former. När ett av barnen reflekterade över 
sin form som hade fyra knappar förstod det, att sin form bestod av två rader och att 
formen hade fyra kanter som var lika långa. Här tänkte jag att barnet skulle benämna 
formen därför ingrepp jag för att stödja barnets lärande. Jag märkte att barnen har 
svårighet när de benämnde geometriska former trots att de kunde beskriva formerna 
i aktiviteten ovan. Jag observerade att barnen inte kunde skilja mellan kvadrat och 
rektangel och beskrev båda två formerna som fyrakantiga former. Denna observation 
motiverade mig att försätta och arbeta med formerna genom lek för att öka barns 
kunskaper i matematik gällande geometriska former.    
 
4.1.1.4. Vecka 4/cykel 3 
 
Planering/aktivitet 1 och 2 
Planeringen utgick från sista reflektionen under vecka 3 och syfte var att utveckla 
barns kunskaper kring egenskaperna om geometriska former. Aktiviteterna skulle 
handla om gometriska former med tanken att utnyttja leken i inne-och utemiljö. 
Första aktiviteten hette ”leta efter formarna”, Aktiviteten var att barnen lekte 
kurragömma med formarna genom att gömma olika formar som var gjorda hårt 
papper. Barnen skulle springa och leta efter formarna och även skulle beskriva och 
jämföra med andra barn som stod nära. Andra aktiviten som skulle utveckla barns 
förståelse i gometriska former hette” Sånger och former”. Denna aktivitet innehöll 4 
olika låter som handlade om alla fyra geometeiska former ”kvadrat, rektangel, 
triangel och cirkel”.  Aktiviteten utnyttjade lärandemiljö inne där barnen hade stor 
intresse att lyssna på sånger och använda kroppen för att skapa och uppleva. Båda 
aktiviteter skulle ske på en förmiddag klockan 10 med åtta barn.  
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Genomförande/aktivitet 1 
Jag klippte olika former och gömde förmana i olika platser ute. Barnen stod vid 
porten och alla räknade tillsammans ända tills jag gömda klart alla formar i gården. 
Efteråt började barnen springa och leta efter formarna. Efter att varje barn hittade 
egen form kom för att svara på mina frågor som exempelvis vilken form har ni fått? 
hur många sidor har formen? är sidorna lika långa? Efter diskussionen skulle barnen 
få ett uppdrag att jämföra egna former med konkreta formerna som fanns ute i barns 
närmiljö.     
 
Reflektion och tolkning 
Barnen fick stor intresse när de visste att det var kurragömma lek. Barnen var så 
engagerada och ivriga att hitta formerna. När barnen hittade formerna, kunde några 
av dem beskriva egen form och de andra lyssnade på barnet som beskriver sin form. 
Jag ställde frågor som stimulerade barnen att vara engagerande i gruppen. Ett barn 
beskrev kvadrat som en fyrkantig och andra sa att egen form bestod av 4 kanter men 
inte lika med den första formen. Efter att barnet utförde jämförelser med konkreta 
former upptäckte barnet själv att första formen som beskrevs som fyrkantig hade fyra 
sidor som är lika långa. Medan den andra som beskrevs även som fyrkantig hade 
också fyra sidor men de var inte lika långa. Leken som genomfördes i flera varv ledde 
till att skapa en bättre förståelse hos barnen om formernas egenskaper. Barnen 
fortsatte att leta efter formerna i sin närmiljö se bilaga 2. Barnen som inte kunde 
benämna formerna kunde slutligen benämna kvadrat och rektangel.  
 
Genomförande/aktivitet 2 
Andra aktivitet inspirerades av Löfgren & Ebbelind (2010) och skedde med 8 barn 
som satt vid ett bord och på bordet lades alla fyra konkreta former” cirkel, kvadrat, 
rektangel, treangel”. Barnen fick lyssna på fyra olika låter av och varje låt handlade 
om en geometriskform. Jag bad barnen lyssna först på musiken och när musiken 
sluttade skulle barngruppen gissa vilken form beskrevs i låten. Barngrupp fick 
diskutera tillsammans där de svarade med hjälp av de geometriska formerna som la 
på bordet. Efteråt frågade jag alla 8 barn att samarbeta med varandra och använda 
deras kroppar och skapa geometriska formen som spelades in. Jag stödde barnens 
tänkande med genom att ställe frågor som exempelvis: Var sidorna lika långa i 
formen? Hur många hörnor fanns i formen? Efter att barnen hade format med 
kroppen fick de konkret material. De fick skapa egna former med papper, pinnar, sax 
och tråd.  
 
Reflektion och tolkning 
Barnens intresse var stort när de lyssnade på sånger och även när de funderade och 
tänkte om vad sången handlade om. När barnen fick skaps med egna kroppar, se 
bilaga3 ansåg jag att några som inte var engagerade i andra aktiviteter blev aktiva 
under denna lek. Dessutom alla barn var engagerande i aktiviteten med stor glädje. 
Barnen upptäckte själva när de skapade formen med egna kroppar att cirkel har inge 
hörn och sida dessutom när barnen skapade rektangel, upptäckte de själva att 
rektangel inte hade lika långa sidor för det behövdes tre barn till två av sidorna och 
ett barn i andra två sidor. Detta inspirerade två av barnen att observera om att det var 
rätt hörn som fanns i både former ”kvadrat och rektangel”. Att använda kroppen och 
sinnen hjälpte barnen att uppleva, prova och upptäcka själva. Steget som följde var 
för att styrka barns kunskaper och kunna tillfredsställa barns olika behov. Det var 



17 
 

tydligt att barnen som inte var aktiva under skapande av egna former blev tilltalade 
av att uttrycka sig genom kroppen och med hjälp av musik.    
 
4.1.2. Arbetets diposition i skolan    
Inledningsvis och en vecka innan arbetets igångsättning utförde jag ett samtal med 
klassens lärare kring barns färdigheter och förkunskaper i matematik. Samtalet 
innefattade även en förklaring kring arbetets syfte och forsknings tillvägagångssätt.  
Det aktuella området som eleverna sysslade med i matematik var multiplikation och 
division. Läraren under samtalet hänvisade till läroboken som används i matte 
lektioner och att boken var i två olika variantar och anpassat efter eleverna 
kunskapsnivå i matematik.  
 
Vecka 1  
Observation  
I första vecka tillägnade jag mig åt att observera verksamheteten under matematik 
lektionerna. Jag använde mig av loggboken för att anteckna den pågående 
situationen. Läraren samlade gruppeleverna (halva gruppen) son bestod av tolv 
elever på golvet framför White boarden för att gå igenom multiplikation där skrev 
hon på tavlan: 2+2+2= 3*2   3+3= 2*3 
Efteråt frågade läraren eleverna om de förstod sambandet mellan båda räknesätten, 
addition och multiplikation. Ett barn förklarade att det första exemplet visade att det 
3 stycken 2 medan det andra exemplet visade att det är 2 stycken treor. Läraren 
frågade i tur alla barn om de såg ett samband mellan båda exemplen och samtidigt 
skulle barnen ge rätt svar. Barnen väntade och tåg mycket tid tills de svarade där de 
fick hjälp av andra elever som kunde svaret. Lärarens genomgång hade pågått i 20 
minuter och efteråt började varje elev att jobba individuellt i sin matematik bok. När 
den andra lektionen började så hade läraren den andra gruppen som bestod av elva 
elever och då upprepades samma innehåll. 
 
Reflektioner och tolkning 
Observationen gav mig en bild om lärarens arbetssätt och kommunikation som var en 
vägskommunikation där eleverna förväntades att ge rätt svar. Läraren använde tavla 
och penna för att illusterar stoffet medan eleverna lyssnade. Det var tydligt i de flesta 
barns kroppar och ansikte att de upplevde stoffet som komplicerat och ansträngde sig 
för att förstå bearbetade ämnet. Eleverna skulle kunna ge rätt svar, se samband och 
benämna rätt räknesätten.  
 
Samtal med läraren 
Efter observationen och vid lunchrasten utförde jag ett kort samtal med läraren för 
att förstå de konkreta syften och mål som läraren ville uppnå i sin undervisning kring 
räknesätten. Läraren förklarade att syftet är att eleverna skulle kunna förstå att det 
fanns samband mellan multiplikation- addition och division-multiplikation. 
Dessutom syftet var att kunna nämna de räknesätten matematiskt rätt istället för att 
säga plus, minus, dela eller gånger.  
 
Vecka2/Cykel 1 
Planering  
Utifrån lärarens syfte som tidigare nämnd planerade jag en dramalek ”Landet 
matematik”. Eleverna satt i en cirkel på stolar och vuxna kunde delta i leken. Syftet 
med aktiviteten är att barn skulle kunna benämna räknesätten och samtidigt skulle 
kunna se vilka räknesätt hör ihop. Aktiviteten ägde rum under matematik lektionen 
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och pågår i 20 minuter. Leken utgick från att vi bodde i ett land som hette matematik 
där fanns många hus och i husen bodde olika räknesätt. En främling kom från ett 
annat land och sökte sin kompis som bodde i landet matematik. Främlingen som 
föreställde ett räknesätt knackade på dörren och frågade om sin kompis som också 
förställde ett annat räknesätt bodde i huset. Om främlingen t.ex. var ”multiplikation” 
så skulle sin kompis vara addition eller division. När kompisarna skulle hitta varande 
började vi om och utförde ett nytt varv. 
 
Genomförande  
Första pass ägde rum kl. 08.20 och pågick i 30 minuter. Jag använde mig av 
loggboken efter att aktiviteten hade avslutat. I början informerade läraren barnen om 
att det var jag som skulle ta lärarens roll. Och när alla elever vände blickar mot mig 
berättade jag att vi skulle utföra en lek. Jag bad eleverna hämta var sin stol för att 
forma en cirkel. Eleverna satt i en cirkel med två vuxna, klassens lärare och en 
elevassistent och föreställde husen. Jag stod i mitten och förklarade lekens 
tillvägagångsätt. Jag illustrerade lekens instruktioner genom att spela själv 
främlingens roll i början. Efteråt gick jag runt och viskade till varje elev sitt namn 
(räknesätt). Jag frågade om någon elev ville börja spela främlingens roll. Elevens som 
tar främlingens roll börjar gå runt och knackar på husen (sittande elever). När vi 
inledde började eleverna le, småskratta och glömma vad de skulle säga men fick stöd 
av läraren och mig. Det förekom under aktiviteten att några elever glömde vilket 
räknesätt de var men jag påminde omedelbart för att de skulle kunna hitta sin vän. 
Efter fem varv började eleverna engagera sig men vi avslutade för det var rast.  
Andra pass ägde rum kl.10:00 och pågick i 15 minuter. Gruppen bestod av 12 elever 
de satt tillsammans med en lärare i en cirkel. Instruktionerna gavs och jag betonade 
att det var viktigt att eleverna skulle komma ihåg vilket räknesätt de föreställde. 
Aktiviteten igångsatts och eleverna deltog med leende och skratt. Efter fyra varv 
avslutade vi aktiviteten men innan att vi lämnade leken ställde jag en fråga om  
eleverna tyckte om leken. En elev svarade direkt att det inte kändes alls pirrigt. 
 
 
Samtal med läraren   
Vid lunchrasten utförde jag ett kort samtal med läraren som tyckte att det var jätte 
intressant som aktivitet eftersom den var enkel och rolig. Enligt läraren visade 
eleverna engagement och samarbete. Läraren menade att eleverna som ansågs ha 
svaga matematiska kunskap fick stöd av sina klasskamrater för att memorera vilka 
räknesätt hörde ihop. Apropås min roll som ledare påpekade läraren att jag måste 
tydliggöra mer instruktionerna.   
 
Reflektion och tolkning  
Eleverna under aktivitetens gång och i båda tillfälle hade glada ansikte. Även om 
eleverna glömde orden och benämningen var de aktiva och engagerade deltagare i 
aktiviteten. Stämningarna från möbleringen till arbetssättet var nya för eleverna 
vilket kunde förklara elevernas attityder och beteenden. Det var tydligt att eleverna 
väntade entusiastiskt sin tur för att få delta och även spela främlingens roll. Alla 
elever oavsett vilken nivå de hade fick möjlighet att delta, samarbeta och pröva sina 
kunskaper om räknesätten i en lustfylld miljö. Däremot Jag som pedagog och under 
aktivitetensgenomförande kände mig osäker vilket ledde till oklarhet i 
instruktionerna. Oklarheten kan även förklara varför eleverna glömde de tilldelade 
räknesätteten. Eleverna uppskattade leken men frågan är om eleverna är medvetna 
om aktivitetens syfte eller borde jag hänvisa till i början.  
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Vecka 3/cykel 2 
Observation  
Jag inledde andra veckan med en observation där ville jag se om det hade skett 
utveckling i elevernas matematisk tänkande kring räknesätten. Observationen skedde 
kl. 08.30-08:40 med gruppelever som bestod av elva elever. Läraren tåg upp 
matematiken och kopplade till lekaktiviteten ”landet matematik”. Läraren utgick från 
husen i landet matematik och förklarade att i divisions hus bor nämnaren, täljaren 
och kvot och i multiplikations hus bor faktorer. Efteråt började läraren skriva på 
tavlan och frågade barnen om matematiska benämningar. Genomgången innefattade 
även multiplikations tabell där läraren skrev multiplikationen på tavlan och eleverna 
fick svara muntligt som exempelvis hur mycket var 9*3=? Se bilaga 4. De flesta 
barnen kunde inte ge rätt svar förutom 3 eller 4 elever som hade en ganska hög nivå i 
matematik.  
 
Planering  
Aktivitetens val kom som en konsekvens av den ovan belysta observationen och som 
en fortsättning av den första genomförda aktiviteten. Syftet med aktiviteten var att ge 
barnen möjligheter att få pröva, träna och automatisera multiplikations tabeller på 
ett lustfyllt sätt. Lek aktiviteten skedde under matematik lektionen och pågick i två 
tillfällen. Leken hette ”rita clown” och omfattade materialanvändning såsom 
tärningar, papper och penna. Eleverna satt i deras vanliga platser i klassen och jobbar 
i par med två tärningar, papper och penna. Instruktionerna skulle tydliggöras 
muntligt och skriftligt på tavlan. Aktiviteten utgick från att barnen skulle rita clown: 
mun, näsa, ögon, hår och krage där varje del motsvarar en multiplikation. Exempelvis 
om man fick 9 som faktor så ritades clowns näsa, se bilaga 5.  
 
Genomförande  
Första tillfälle ägde rum kl.08:20 och pågick i 40 minuter. Jag började med att 
Förklara instruktionerna muntligt men även skrev instruktionerna på tavlan.  
Eleverna frågade hur man ritade krage då visade jag på tavlan 3 olika former för  
kragen som eleverna kan välja emellan. I början förstod inte eleverna hur de skulle 
göra men läraren och jag gick runt och hjälpte de. Läraren plockade fram avancerade  
tärningar och gav de till en elev som kunde multiplikation upp till tabell nio. Eleverna  
började engagera sig i leken där en elev kastade tärningarna och den andra ritade.    
Andra tillfälle skedde kl. 09.00 direkt när den andra gruppen kom från 
slöjdlektionen. Det andra tillfället pågick i 30 minuter på grund av rasten. 
Instruktionerna gavs på ett likadant sätt som vid första passet med mer betoning på 
tillvägagångsätt. Jag lett även eleverna att ge förslag på faktorer där en elev undrade 
om vad man gjorde om man fick andra faktorer då svarade jag att de inte behövde 
tänka på. Aktiviteten satts igång där även elever med svaga kunskaper i matematik 
lyckades att utföra aktiviteten. När det blev rasttid bestämde vi att avsluta men 
eleverna ville fortsätta och måla clownens ansikte.  
  
 
Reflektion och tolkning  
Att kunna alla multiplikations tabeller står i skolans läroplan som kunskap mål för  
tredjeklass. Tanken med aktiviteten var att få eleverna träna och pröva sina  
kunskaper gällande multiplikation. Att använda tärningar gav större möjlighet till  
sannolikhet där samma multiplikation kunde upprepas flera gånger där skulle även  
elevens befästs färdigheter och multiplikations tabeller automatiseras. Aktiviteten   
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ledde till framsteg när det gällde barn med svaga kunskapsnivåer i matematik. De  
sistnämnda barnen visade svårigheter i multiplikation när de jobbade i  
läroboken men lekstämningar och tärningsanvändning hade hjälpt och stödde barn  
matematiska tänkande. Däremot hänsyn måste tas till elever med högkunskapsnivå  
vilket uppstod under aktivitetensgång. Men läraren som viste var varje barn  
befann sig tåg fram tärningarna med höga siffror för att tillämpa leken till elevens  
nivå. Det skedde förändring i mina perspektiv som pedagog och aktiviteten gav  
mig en utvidgad bild om hur man som pedagog skulle kunna hantera didaktiska  
problematiken. 
  
Vecka 4/cykel 3 
 
Intervju  
Jag inledde vecka 3 med intervju och använde mig av bandspelare se bilaga 6. 
Intervjun skedde med fem elever utanför klassrummet i en sitthörna i skolan. Syftet 
med intervjun var att se hur eleverna upplevde matematik i skolan och även se hur de 
upplevde lekaktiviteterna. Det som eleverna pekade på i intervjun var att 
matematiken användades i affärer när man handlade. Men Jag utmanade barnen att 
se om det fanns något omkring oss där vi sitter som vi kunde koppla till matematiken. 
Då upptäckte eleverna att möbler kunde ha olika geometriska former. När jag frågade 
kring lekaktiviteterna som vi genomförde svarade direkt en elev att det var roligt. Då 
ställde jag vidare följdfrågor för att se om barnen upplevde kunskaper i leken. 
Eleverna förklarade att genom leken lärde de också matematik. Jag frågade även 
eleverna om vilken lek tyckte de mest om en elev svarade att den tyckte om första 
aktivitet, dramleken som skeddeunder cykel 1.  
  
Planering    
Utifrån intervjun ovan och utifrån barns intresse planerade jag en dramalek. Syftet 
med aktiviteten var att koppla elevernas färdigheter som bearbetades i första och 
andra cykeln. Aktiviteten handlade om multiplikation och benämningen såsom 
faktorer och produkt. Eleverna skulle sitta i en cirkel där läraren och jag skulle även 
bli delaktiga i leken. Med tanke på före dramleken som skedde under cykel 1 
utvecklade jag leken genom att dela ut lappar där det stod multiplikationerna. Detta 
för att eleverna skulle komma ihåg faktorerna och produkten som de letade efter. 
Aktiviteten utgick från att alla som bodde i ”landet matematik” var hus som 
föreställde olika multiplikationer. Och en främling som föreställde en multiplikation 
frågade efter sin produkt se bilaga 7!  
 
 
Genomförande  
Aktiviteten skedde med 15 elever kl.09:00 och pågick i 25 minuter eleverna satt i var 
sin stol i en cirkel. Jag delade ut multiplikations lappar och förklarade 
instruktionerna. Jag spelade först främlingens roll för att illustrera tydligt. Jag 
frågade om det var någon som ville börja och nästan alla ville börja då valde jag en 
elev. När eleven glömde vilka faktorer han/hon hade tittade eleven på sin lapp. När vi 
ville avsluta sa tre elever att de inte spelade främlingens roll och då bestämde vi att 
utföra 2 varv till. Andra tillfälla började kl.10:45 och pågick i 15 minuter elevgruppen 
bestod av 7 barn se bilaga 8. Jag använde en bandspelare. Eleverna satt i en cirkel 
med oss vuxna. Jag följde samma steg som vid första tillfälla och en elev valdes för att 
börja spela främlingens roll. Barnen hade benägenhet för att använda samma manus 
som tillhörde lekaktiviteten i vecka 2 såsom att säga leta efter min kompis istället för 
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faktor. Under aktiviteten skedde det att en elev sa fel ord och just då började alla 
skratta. Alla elever ville stå i mitten och spela främlingens roll. Vi avslutade på grund 
av att det var dags för lunch trots att eleverna ville fortsätta.  
 
Reflektion/tolkning 
Dramaaktiviteten visade positiva konsekvenser på barns prestationer. Eleverna fick 
pröva och träna matematiska begrepp och samtidigt skulle kunna ge svar på 
multiplikationen. Det var spännande att se hur barnen var engagerade och att nästan 
alla elever vågade stå i mitten och frågade efter sin produkt. Det var även intressant 
att se eleverna använda sig av samma manus som under vecka 2 vilket innebar att 
aktiviteten log nära barns inlevelse. Jag kände mig mer bekväm och säker under 
aktivitetens gång vilket kunde bero på att eleverna och jag var bekanta med varandra. 
Jag märkte att eleverna blev vana vid just denna arbetsätt, dramalek, och att de var så 
engagerade att de inte ville avsluta. När eleverna började engagera sig djupt i leken 
blev vi tvungna att avsluta aktiviteten vilket förhindrade elevernas lärande process 
och utveckling. Som jag pekade på tidigare såg jag hur eleverna som hade låg 
kunskapsnivå i matematik visade en utveckling men resultat skulle bli större om 
klassens lärare fortsatte att följde samma arbetsätt och integrera lek i 
matematikundervisning.  
  
Samtal med läraren kring lekaktiviteterna 
Avslutningsvis samtalade jag med läraren som var delaktiga i arbetet. Läraren visade 
stor uppskattning för lek aktiviteterna och tyckte att leken gav större möjligheter för 
barn att bearbeta tidigare kunskaper i matematiken och skapa nya. Läraren hade 
jobbat tidigare som fritidspedagog och tyckte att lärande måste vara lustfylld. De 
genomförda lekaktiviteterna ansåg läraren ledde till förändringar i elevernas attityder 
när det gällde matematik inlärning. Läraren tydde ytterligare att eleverna som hade 
låg prestation nivå i matematikundervisning visade framsteg och utveckling under 
lekaktiviteterna.    
 

 
 
5. Metod diskussion  
5.1.  Akionforskning  
Att välja aktionsforskning som strategi hade positiva inverkan på deltagarna och 
ledde till gynnsamma resultat i verksamheten. Vi erfor fördelarda som Denscombe 
(2011) hänvisar till i vår aktionsforskning där en direkt koppling och utveckling 
skedde när vi planerade aktiviteter utifrån befintliga problematiken. Men samtidigt 
upplevde vi nackdelara där arbetet i skolan begränsades av klassens schemaläggning 
och ämnets kunskapsmål. Däremot kännetecknades arbetet i förskolan som 
obegränsat gällande innehåll, vilket kan bero på att lärandet betraktas som icke 
formellt i förskolan. En annan nackdel som vi upplevde i vårt arbete är att utöva 
kontroll över forskningsramar såsom tid och lärandets fysiska miljö.   
 
5.2 Utvärdering av utnyttjade metoder 
Användandet av observation som forskningsmetod blev utgångspunkt i vårt 
utvecklingsarbete som Björndal (2010) betonar. Genom observationer kunde vi 
kartlägga problem som präglas verksamheternas praktik gällande 
matematikinlärning. Och det är utifrån observerade situationer kom följaktligen 
användandet av de andra metoderna såsom loggbok och intervju. Observationerna 
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som blivit antecknade samtidigt när situationen pågick var mer rika på detaljer än 
observationer som vi antecknade efter avslutade situationer. Enligt Bjorndals 
beskrivning av olika loggformer kom våra loggböcker i strukturerad form. I den 
strukturerade loggboken hade vi en spalt för genomförda observationer och en spalt 
för reflektioner kring observationer och hur vi kan utveckla arbetet vidare. Men vi har 
upplevet en nackdel med loggskrivandet där vi mistade koncentrationen för att 
anteckna noggrant de pågående situationerna. 
 Med tanke på ett verktyg som kan stödja andra metoder med rikare detaljet och med 
hänsyn till hur Björndals betonar ljudinspelning använde vi oss av sist nämnda 
metoden. Användning av ljudinspelning lyckades vid genomförande av intervjuer 
med inte vid genomförande av aktiviteter. En pågående situation skulle kanske bättre 
dokumenteras med hjälp av videoinspelning vilket vi inte utnyttjade i vårt arbete.   
 
6. Analys/diskussion   
Avsnittet kommer att kartlägga faktorer som vi upplevde som hindrande och 
främjande under arbetets gång. Vi analyserar resultatet och kommer även att 
diskutera tänkbara ansatser för en bättre utveckling i framtiden.  
 
6.1. hindrande faktorer  
 
6.1.1. Matematikinlärning och läroplanerna  
I början av arbetet och under första vecka upplevde vi svårigheter när det gäller 
skolans läroplan och kunskapsmål i matematik. Eftersom matematik undervisning i 
skolan utgick och byggde på kunskapsmål som eleverna i år 3 skulle uppnå kändes 
arbetet som begränsade. Vi upplevde kunskapsmålen som eleverna skulle uppnå som 
en begränsning till vårt arbetes innehåll i skolan. Det var en utmaning för oss att 
främja matematikinlärning genom lek i skolan där vi blev ansträngda att tillämpa lek 
efter det aktuella bearbetade stoffet i matematik. Svårigheterna skedde som vi 
illustrerade under resultat delen i cykel 1 om hur osäker var Nivin vid genomförande 
av första aktiviteten. Vilket skulle tolkas utifrån Doverborg (2009) beskrivning till 
hur matematikinlärning i skolan ses som formellt ämne med en central räknebok. 
Under arbetets gång i skolan observerade vi hur kunskaper i matematik belastades 
med användandet av räkneboken och klassiskunskapsförmedling. Detta betraktade vi 
som ett hinder i vårt arbete eftersom eleverna inte kunde förstå att lek var också ett 
verktyg att skaffa sig nya kunskaper med. Det blev svårt i början att vända på klassens 
trend där eleverna var vana vid att arbeta individuellt i räknebok i enstämmig 
atmosfär. 
I förkolan däremot var situationen omvänd jämfört med situationen i skolan. Som vi 
observerade under samlingarna i förskolan och som även Doverborg (2009) tydde i 
texten betraktades lärande i förskolan som icke-formellt. Just detta upplevde vi som 
ett hinder som försenade barns lärandeprocess och utveckling och vilket även skulle 
förklara varför flera aktiviteter planerades i förskolan.  
Arbetet skulle understödjas i skolan om vi satsade på metakognitiva diskussioner 
kring lekaktiviteterna och lärande som eleverna upplevde under arbetets gång. Men 
tid och schemaläggning i skolan erfor vi som ett hinder i vårt arbete när vi blev 
tvungna att avsluta aktiviteterna på grund av andra stoffundervisning. Däremot i 
förskolan upplevdes inte någon tid-och schemabegränsning vid genomförande utan 
barns inlärnings process var den avgörande faktorn som styrde tiden. Orsaken till 
detta skulle tolkas utifrån Lindqvist (2002) hänvisning till förskolans verksamhet 
som betraktade sedan Fröbels tid som en fri verksamhet där lärande skulle ske 
naturligt. 
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Dessutom kände vi en viss svårighet när vi såg att en stor del av barnen inte var 
bekanta med matematik. Vi upplevde under arbetets gång en paradox mellan 
förkolans läroplans syfte gällande matetikinlärning och barnens låga kunskapsnivå i 
matematik. Vilket skulle kunna kopplas till Lillemyr(2011) där hon förklarade hur 
arbetet i förskolan tvivlade om att använda lek som pedagogisk hjälpmedel. Detta 
ledde ytterligare till att en annan problematik att det uppstod olika kunskapsnivåer 
som hänsyn skulle tas till. Vi kunde inte ta hänsyn till barns olika nivåer och 
kunskaper som Doverborg(2009) betonade i texten och anledningen var att 
barngruppen var för stor. Att anpassa aktiviteterna efter inlärarnas nivå saknades i 
vårt arbete s förkolan/skolan vilket skulle kunna bero på att vi satsade mer på mål 
och resultat där vi ville se utveckling i matematik tänkande genom lek.  Det kan vara 
en av nackdelarna med aktionsforskning som Denscombe (2011) förklarade i texten.  
Som en vidare utveckling av vårt arbete måste hänsyn tas till barns/elevers olika 
kunskaper och färdigheter med betoning på att anpassa aktiviteterna efter inlärarans 
olika nivåer.  
 
6.2. Främjande faktorer  
 
6.2.1. Lek som pedagogisk metod och pedagogens roll 
Lek i förskolan främjade vårt arbete för den var existerat till fullo i förkolans 
verksamhet. Med undantag av hur leken betraktades som fri verksamhet som vi 
illustrerade i resultat och som Lindqvist (2002) tydde i texten kunde vi använda lek 
för att gynna barns matematikinlärning. Med hänsyn till modellen som lillemyr 
(2011) presenterade om lek som pedagogisk metod kunde vi trots svårigheterna i 
början att integrera lek i matematikundervisning i skolan och samtidigt kunde vi 
använda lek som ett pedagogiskt verktyg i förkolan. Vi även erfor en fördel med 
Lillemyrs modell där arbetets strategi och lillemyr modellen skedde i en spiral form 
att kopplingar, diskussioner och dokumentation gjordess kontinuerligt. Lek 
existerade i förskolan men skulle även kunna existera i skolan och användas i 
undervisningen. Vi upplevde under arbetets gång att eleverna upplevde leken som en 
favoriserande verksamhet i skolan eftersom leken som Lindqvist (2002) förklarade i 
texten betraktade s som en väsentlig del i barns kultur. Lindqvist hänvisade till hur 
skolans kultur ligger långt ifrån barns kultur och lek. Just här betraktade vi 
ytterligare en fördel med Lillemyrs modell eftersom den väver samman lek och 
lärande på ett medvetet sätt. Vilket även kunde vi se som en kombination mellan 
barns/elevers kultur och skolans kultur där lek kan användas som en metod i 
undervisning. Att använda lek som pedagogisk metod borde betonas i varje 
pedagogisk verksamhet eftersom och som det stod i Skolverkets rapport (2001-
2002)att allt lärande skulle främjas i ett lustfyllt sammanhang.  
 
En av de främjande faktorerna som vi upptäckte under arbetets gång var den 
pedagogiska rollen som vi avbildade i arbetet. Vi upptäckte hur viktig var den rollen 
som vi hade i arbetet där vi planerade, genomförde och reflekterade ständigt över 
barns/elevs lärande och även vårt arbetssätt. Vi uppfattade även hur vår deltagande i 
leken skapade säkra och trygga stämningar för inlärarna och oss pedagoger. 
Pedagogens deltagande i leken betraktades av Lindqvist (2002) som ett sätt att skapa 
ett levande förbindelse med barnen. Det var även spännande att se hur Dina under 
arbete i förskolans kunde främja barns matematisk tänkande där hon utmanade 
ständigt barnens förståelse i matematik genom att variera på metoder, arbetsform 
och miljö. Doverborg & Emanuelsson (2010) betonar betydelse av att som pedagog 
gynna barns lärande och utveckling genom mångfaldiga lärandemiljöer. Om vi skulle 
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tänka på en vidare utveckling till vårt arbete så skulle vi tänka betona mycket mer vår 
delaktighet i leken. Att uppleva lärande i olika sammanhang och miljöer skulle även 
stödja matematikinlärning i skolan vilket skulle vara av betydelse att tänka på vid 
vidare utveckling av arbete.  
Trots att arbetet i skolan skedde jämt i klassrummet men Nivin som försökte ändra 
på elevernas fysiska kroppsställningar genom att möblera om och även variera 
arbetsätten. Vi som bedrev verksamheterna hade även i åtanke att jobba med den så 
kallad enligt Malmer (1990)handlings- och muntlig matematik där lek var den 
gynnande verktyg för att barn/elever skulle kunna prova, göra och samtidigt kunna 
tala matematik.  
 
6.2.2. lek som estetisk uttrycksform 
Att jobba utifrån Malmers modeller betraktade vi som en fördel eftersom den gjorde 
att barn/elever använde sig av olika sinne såsom att rita, gestalta roller, lyssna, dansa 
och skapa. Skolverkets rapport (2001-2002) samt Palmer (2012) bekräftade hur 
barnen upplevde matematik genom att använda sina olika sinnen. Estetik upplevde vi 
som en väsentlig del av lek och det gick inte att planera verksamheterna utan att 
engagera en estetiskuttryckform i lek. lek som en oskiljbar del av lek betonade av 
Lindqvist (2002) vilket skulle förklara varför estetik uppträd som en naturlig del i 
lekaktiviteterna som vi planerade. Användandet av olika estetiska uttrycksformer i 
vårt arbete kunde på ett sätt tillfredsställa barns olika behov och föreställningar som 
Doverborg (2009) förklarade. Vi visade under resultat avsnitten hur arbetet i 
förskolan involverade olika och flera estetiska uttryckformer vilket tydde att estetik 
var mer närvarande i förskolan än i skolan. Estetikens existens i förskolan kom som 
en konsekvens av lekens naturliga närvaro i förskolan som vi visade tidigare. Och 
som en konsekvens av lekens avsaknad i skolan var estetik också frånvarande. Trots 
det betonades estetiken i de planerade aktiviteterna i skolan där Nivin jobbade mest 
med dramaleker men frågan är varför drama tog en stor plats i skolans verksamhet. 
Drama kunde mer anpassas i skolan på grund av deltagarnas ålder där de skulle 
kunna lära sig och återge ett visst manus. Rasmusson & Erberth (2011) 
representerade drampedagogiken som en arbetsätt i skolan som kunde gynna lärande 
i andra stoff och även främja inlärarnas sociala och kommunikativa förmåga. 
Fördelen dock med drama i skolan var att eleverna fick samspela och hjälpa varandra 
i ett lustfyllt sätt. Vi hade visat under resultat delen att eleverna i skolan under 
dramaktiviteterna hjälpte varandra och att elever med hög kunskapsnivå i matematik 
hjälpte elever med låg kunskapsnivå. Vilket Vygotskij betonade i sin teori om den 
närmaste utvecklingszon där leken kunde fungera som en metod att hjälpa barnen 
som hade låg kunskaps nivå att gå ett steg framåt. Vi upplevde samspel som en 
positiv konsekvens av lek eftersom den ledde till samlärande där barnen även i 
förskolan stödde varandras lärande process och även var delaktiga i. Trots att 
användandet av drama förde positiva konsekvenser men andra estetiska 
uttryckformer kunde även involveras i matematikundervisning i skolan såsom musik 
och skapande. Det skulle även vara spännande om eleverna i skolan fick pröva dansa 
matematik som det skedde i arbetet med förskolebarnen.  
  
Avslutande reflektion och slutsats 
Under arbetets gång och genom arbetets cyklar kunde vi besvara frågeställningen om 
hur matematik kan utvecklas genom lek och estetik. Vår utgångspunkt var 
barns/elevers kunnigheter i matematik och utifrån de kunnigheterna tillämpade vi 
lekaktiviteterna. Med hänsyn till barns/elevers attityder under arbetets gång 
upplevde vi lust som det bakomliggande motivet till allt lärande. Lust och intresse 
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betonades i läroplanerna men även i teorierna som vi illustrerade. Vi upplevde hur 
lärande i matematik främjades i ett lustfyllt sammanhang vilket vi belyste genom 
Skolverkets rapport (2001-2002). Resultatet i den sistnämnda rapporten har belyst 
hur försvinnande av lek och lust i senare skolåren försvagar elevernas lust till 
matematikinlärning. I vårt arbete uppfattade vi hur det var viktigt att införliva lek och 
estetik i matematik inlärning och hur vi som pedagoger kunde vara verksamma och 
delta i barns/elevers utvecklingsprocess. Förskolans verksamhet skulle betona reellt 
och utveckla barns matematisktänkande genom lek. Vårt arbete skulle utvecklas 
vidare och forskningen skulle fortsätta för att hantera och utveckla andra område i 
matematik. Vi anser att aktionsforskning bör existera i alla pedagogiska 
verksamheter där läraren enligt Grevholm (2001) skulle tillägna mer tid åt 
dokumentation och reflektion. Utvecklingsarbete är ett sätt att utveckla den 
pedagogiska verksamheten och även utvecklas som pedagog.  
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                                                           Bilaga 1 
Cykel 1 
Barns reflektion under aktiviteten ”Rita clown” 
 
– Barn 1: Fröken jag kan inte rita cirkel 
– Barn 2: Du kan titta på mig jag kan rita, jag kan hjälpa dig 
– Dina: ni kan titta på varandra och ni kan bestämma själv vilken storlek ska 
    ni ha, stor cirkel eller liten cirkel.  
– Barn 3: kastar tärning och fick sex prickar och frågade, fröken hur många 
    är det? 
– Dina: du kan räkna själv eller! 
– Barn3: ja ja, jag kan 
– Barn2: titta fröken min clowns näsa ser ut som siffran ett (1) och ögon är 

plus (+) och munnen är minus (-). 
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                                                                  Bilaga 2  

Cykel 3 

Leta efter former 

Barnen leker ute och sprang hit och dit. 

– Dina: frågade barnen vem vill leka kurragömma? 

– Barn1: ja, B2,B3 ja  

_ Barn4, Barn5,Barn6: vi vill också vara med 

_ Dina: kan ni hitta formarna som i gården 

_ Barn3: Fröken min form har fyra kantar, jag hittade en sådan i lekhus i gården                

_ Barn5: fröken min form är rundring, vad kan man kallade den? 

_ Dina: den formen som är rundring är cirkel.  

_ Barn5: fröken gungan är cirkel.  

_ Barn1: fröken det var så roligt, snälla fröken kan vi leka varje dag. 
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                                                               Bilaga 3 

Låten 1 (Triangeldrama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löfgren, B.& Ebbelind, A(2010). Mattemusik, en metod för 

ämnesintegrerat lärande. Sveriges utbildningsradio AB.
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Bilaga 4 

Observation  

multiplikation genomgång pågick i klassrumer med elva elever i år 3. Läraren 

använder en smart board skärm. 

Läraren pekar på skärmen och frågar: 

Läraren: Vad kallas de här?  

Elev1: Faktorer  

Läraren:  10*4 vad blir svaret?  

Elev1:  40 

Läraren:  blir det rätt 

Elev1:  ja, jag är säker 

Läraren frågar en annan elev 

Läraren:  Vad betyder 9*3… Väntar en minut och säger: jag får tänka 9*2 

Elev2:  18 

Läraren:  18+10 

Elev:  29 

Läraren:  Nej, hur många ental är i 18 

Inget svar och efter en stund 

Läraren:  Det är inte 10 utan 9. Hur mycket är 9*3 då 

Elev3:  27  
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                                                               Bilaga 6 

Intervju med 5 elever utanför klassrummet  

Intervju karaktärerna är eleverna som döps till siffror och Nivin 

Elev1: visar du våra ansikter när du spelar? 

Nivin: Nej, det är bara ljud 

Elev2:  jag blev jätte glad när du sa att vi ska sitta tillsammans  

Nivin:  vad tänkte du?  

Elev2: jag tänkte att vi ska läsa. 

Elev3:  jag tänkte också att vi skulle läsa. 

Nivin: Nej, tyvärr vi ska inte läsa. Jag tänkte höra hur ni tänker kring 

matematik och när vi har lekt matematik? 

Elev1: A men det är roligt 

Elev2: vi tycker att det är roligt att ha det här i skolan 

Elev4: Den här med grannarna tyckte jag var roligt 

Nivin: dramalekn 

Elev4:  A precis drama 

Nivin: tänker ni att det är bara roligt? 

Elev2: Nej, men det ät smart 

Elev5: det är roligt och man lär sig 

Elev2:  vänta, alltså vänta det är smart tänkt 

Nivin:  Det handlar om matematik därför, eller! 

Elev2: Aaaa 

Nivin: kan ni andra förslag till hur kan man jobba med matematik? 

Elev2: alltså du menar hur ska man räkna? 

Nivin:  A, hur tänker ni man kan göra under matematik lektionerna 

Elev2: Man behöver räkna lite mer 

Nivin: Hur? 
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Elev2: jag vet, jag vet, om man går till Tempo så räknar man 

 
Nivin: Hur? 

Elev2: om man går till Tempo för att betala då behöver man inte papper för att 

betala, man kan redan räkna det jätte lätt. 

Elev3: Vi lär oss för att betala, för när min brorsa går på fritids måste han 

betala. 

Elev4: När man jobbar då jobbar man tyg en byggare för att bygga typ skolan 

och sån här 

Elev1: Om man ska lära sina barn så tänker man å jag har inte lärt mig matte. 

Nivin: Aha, du tänker på föräldrarana som inte kan matematik. 

Elev1: Aaa. 

Nivin: Kan ni se någonting omkring här som vi kan koppla till matematik? 

Elev2: överallt kan man ha matte fast man vet inte det. 

Nivin: det här bordet som vi sitter vid! 

Elev1: Cirkel. 

Nivin: precis, matematik är ju överallt 

Elev1: kan vi köra en lek 

Nivin: Nu? 

Elev1: A, nu 

Nivin: imorgon kanske men inte nu. 

Elev3: Det finns några som säger usch vi kommer att köra matte nu, jag orkar 

inte 

Nivin: varför tror du? 

Elev2: De snackar dåligt om matte för de inte kan räkna. 

Elev1: jag blev en gång jätte arge på matte. 

Elev2:  jag gillade matte i början men inte nu längre. 
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Manus till dramalek ”landet matematik” 

– Hej! Säger en elev som förställer främling. 

_Hej! Svarar en annan elev som föreställer multiplikations hus. 

– Jag har tappat min produkt, bor min produkt här? Frågar främlingen. 

– Vad heter din produkt? undrar multiplikationshus. 

– Mm… Oh nej, jag har glömd. Men jag heter 2*3. Svarar främlingen. 

– jaha, du heter 2*3! Replikerar multiplikationshus. 

– kan du hjälpa mig och komma ihåg vad min produkt heter? Undrar främlingen.  

– Din produkt heter 6. Svarar multiplikationshus. 

– ja, precis, bor min produkt 6 här då? Frågar främlingen. 

– Nej, tyvärr Fråga hos grannen! Svarar multiplikations hus. 

Främlingen går vidare runt och frågar efter sin produkt och när främlingen hittar sin 

produkt förs ett nytt varv.  
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