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Abstract 

 
Arbetet utgår från Piagets och Vygotskijs lärandeteorier, hur barn möter matematiken i 

förskolor och skolor och vad rörelser och rörelselekar har för möjlig betydelse för 

matematikinlärning. Syftet är att undersöka hur barn och pedagoger uppfattar praktisk 

matematik och rörelselekar tillsammans och hur pedagogerna använder detta i sin 

verksamhet. Barnintervjuer i form av en enkät tilldelades 23 barn i åldern fyra och sex år på 

en förskola och i en förskoleklass och det utfördes sex intervjuer med pedagoger som arbetar 

med förskolebarn. Resultatet visade att både barn och pedagoger var positiva till matematik- 

och rörelselekar, både att arbeta med ämnena var för sig och att kombinera dem. 

 
 
 
 
 
Ämnesord: Matematiklekar och Rörelselekar 
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Förord 

Detta arbete behandlar två ämnen, matematik- och rörelselekar, som vi under studietiden 

byggt upp stort intresse för och som vi båda har för avsikt att använda i vårt kommande 

yrkesliv. Vi anser det är viktigt att barnen rör på sig, därför vill vi undersöka hur förskolor och 

förskoleklass arbetar med rörelselekar. Iakttagelser och praktiskt användande under våra 

tidigare VFU-perioder ligger till grund för arbetet. Vi vill passa på att tacka personalen och 

barnen på VFU-platserna för ett positivt mottagande samt övriga i vår omgivning som gjort 

arbetet genomförbart.  
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1. Inledning 

Rörelse är viktigt bland förskolebarn. De har ett behov av att röra på sig och det är upp till oss 

som pedagoger att se till att de får sina behov tillgodosedda. Barnen tränar sin kommunikativa 

förmåga genom olika lekar. Lekarna kan både vara stillsamma och fysiskt aktiva. I matematik 

använder sig barnen oftast utav läroböcker istället för att jobba praktiskt med ämnet. Detta är 

något som upptäckts under våra VFU-perioder. Matematik kan bli roligare för barnen om 

pedagogerna använder sig av konkret material och låter barnen laborera med matematik. För 

att barnen ska uppfatta matematiken som rolig är pedagogernas inställning mycket viktig.    

 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur barnen uppfattar rörelselekar kombinerat med praktisk 

matematik. Detta borde finnas mer i verksamheten. Det är också viktigt att barn rör på sig. 

Syftet är också att undersöka pedagogernas inställning till rörelselekar som ett pedagogiskt 

verktyg vid matematikinlärning. Att lära barn matematik idag kan göras på många olika sätt, 

en av undersökningarna är att undersöka hur pedagogerna arbetar med matematiken i 

förskolorna och förskoleklass.  

 

Här definieras orden matematiklekar och rörelselekar, för att det är två begrepp som 

återkommer regelbundet i arbetet. Med matematiklekar menas att barnen leker in 

matematiken. Barnen kan lära sig färger och former genom att sortera eller gruppera. Barnen 

får räkna hur många de är i samlingen. De får hoppa tio gånger och räkna samtidigt. Barn lär 

sig lättare om de får arbeta med praktiskt material till exempel barnen kan få känna hur 

mycket de vägde som nyfödda, genom att hålla i till exempel två kilogram sockerpaket och ett 

kilogram saltpaket. På detta sätt får barnen en känsla och en uppfattning om vad vikt är för 

något. Med rörelselekar menas det att barn lär sig genom att röra på sig. Det finns både 

planerade samt oplanerade rörelselekar i barns vardag. Planerad rörelselek kan vara, ”Kom 

alla mina barn” som går ut på att barnen ska gå på olika sätt från en sida till en annan, till 

exempel krypa, gå på tå, på häl, gå som en elefant, rulla som en stock m.m. Oplanerad 

rörelselek är när barnen själva springer omkring och leker till exempel i skogen där de kan 

utnyttja skogens material. En annan oplanerad rörelselek kan vara när barnen klättrar på 

klätterställningen, där utvecklas barnens motorik.   
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2. Bakgrund    

2.1 Utvecklingsteorier 

Enligt Hwang och Nilsson (1999) var Jean Piaget (1896 – 1980) en av de stora inom 

utvecklingspsykologin. I dagens pedagogik finns många av hans tankar fortfarande kvar. Lev 

Vygotskij (1896 – 1934) var också en stor utvecklingspsykolog. Både Piaget och Vygotskij 

ansåg att det var barnet som var viktigast och att de skulle utgå från det, att eleven skulle vara 

aktiv och att läraren och läromedlen var det som stod i fokus. Piaget menar att aktiv 

nyfikenhet är kärnan i intelligensen, han anser även att kunskapsinlärningen kommer ur 

handlingar. Det sociala samspelets inverkan på barn är den enda skillnaden mellan Piaget och 

Vygotskij. Barn behöver konkret material och upplevelser enligt Piaget. Enligt Hwang och 

Nilsson tycker Vygotskij däremot att det sociala samspelet är viktigt för att de ska kunna 

utvecklas (a.a.). 

 

Enligt Stensmo (1994) säger Vygotskij att barns mentala utveckling sker genom olika lekar 

och därför måste dessa figurera centralt i det pedagogiska program som grundskolorna 

använder sig av. Vygotskij menar också att skolans undervisning är en parallell till barnens 

lek och de vetenskapliga begrepp som eleverna får skall komma ifrån de vardagsbegrepp som 

de redan har. Undervisningen skall ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper som de får 

nytta av i sitt vuxna liv (a.a.). 

 

Enligt Stensmo säger Vygotskij att ord har den mest grundläggande betydelsen i barns sociala 

utveckling. När barnet efterhand blir medvetet om att det är orden som för de framåt i livet får 

detta en mer och mer central betydelse och det är inte bara kommunikationen med andra 

människor som styrs av det, utan även barnets tänkande styrs av ord. Barnen löser de problem 

de ställs inför i vardagen, både matematiska och icke-matematiska genom att högt tala med 

sig själv (a.a.). 

 

2.2 Koppling till läroplanerna    

Arbetet behandlar förskolan och förskoleklass och därmed utgår arbetet från läroplanen för 

förskolan Lpfö 98 och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94.  
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2.2.1 1998 års läroplan för förskolan (Lpfö 98)  

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan.” (Läroplaner, Lpfö 98:9) 

 

Lpfö 98 tar upp att i förskolan ska den pedagogiska verksamheten anpassas till alla barn, den 

ska utgå från barnens erfarenheter och intressen. Verksamheten ska även främja leken, för den 

är viktig i barns utveckling och lärande. I leken och det lustfyllda lärandet, stimuleras barnen 

till fantasi, inlevelse och kommunikation samt förmågan att samarbeta och lösa problem. 

Miljön ska vara trygg för barnen samtidigt som den ska locka till lek och aktivitet. Lärandet 

hos barnen ska grunda sig på samspelet mellan vuxna och barn men även att barnen lär av 

varandra.  

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Läroplaner, Lpfö 98:13) 

 

Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin motorik och att barnen utvecklar sin 

förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. 

 

2.2.2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94) 

”Skolan skall sträva efter att varje elev: 

 tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig 

och få beredskap för livet” (Läroplaner, Lpo 94:25) 

 
I Lpo94 står det att undervisningen ska utgå ifrån det enskilda barnet och dess erfarenheter. 

Den tar även upp vikten av att utveckla lust och nyfikenhet. Skolan har ett uppdrag att främja 

lärande där individen stimuleras till att inhämta kunskaper. I skolan är skapande arbeten och 

lek väsentliga delar i det aktiva lärandet särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 

betydelse för elevens inlärning.  

 

Eleverna utvecklar sina möjligheter att kommunicera och får därmed större tilltro till sin 

språkliga förmåga, detta genom att de får rika möjligheter till att samtala, detta gäller även 
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inom matematiken. I undervisningen ska självständigt arbete och samarbete i grupp ingå för 

att eleverna ska utvecklas. Samarbetet mellan skola, förskoleklass och fritidshem påverkas 

eftersom det berikar elevernas utveckling och lärande. Leken är en väsentlig del i förskolans 

och fritidshemmet verksamhet.  

 

2.3 Matematikämnet     

Enligt Malmer (1997) är ämnet matematik ett högstatus ämne och det är teoretisk kunskap. 

Matematikens betydelse leder ofta till att lärarna inte vågar prova nya idéer utan fortsätter i 

samma hjulspår trots att de kanske har egna nya fräscha förslag. Skolan strävar efter att ge 

sina elever en bra plattform att stå på i livet. Men för att lyckas med detta måste det till nya 

grepp och infallsvinklar i undervisningen. Matematik är ett av ämnena som uppfattas som 

svårt och därför har det också fått den höga status som det har (a.a.).  

 

Enligt Malmer (1997) läggs för stor vikt vid exakta svar inom skolans matematik i de tidiga 

skolåren. Det är viktigt att de ägnar mycket tid till den process som leder till resultatet, men 

det gör det tyvärr inte. Den stora orsaken är att det är slutresultatet som märks och därför har 

inlärningsprocessen blivit av underordnad betydelse - ett resultat är rätt eller fel. Lärare som 

endast bedömer eleverna utifrån om de kommer fram till rätt resultat eller inte, stöter snart på 

problem, då eleverna inser att det inte är lönt att försöka, om de inte kan komma fram till rätt 

resultat med en gång. Eleverna börjar istället försöka memorera eller kopiera det de ska lära 

sig. Detta bidrar då till att eleverna inte utvecklar sitt logiska tänkande eller sin kreativitet 

(a.a.).  

 

2.3.1 När barnen möter matematiken 

Barn ställs, redan som små, dagligen inför situationer som på ett eller annat sätt har med 

matematik att göra. Barnen upplever mycket med sina sinnen, men genom dessa lär de sig inte 

matematiska begrepp, vilket inte är meningen heller i den åldern. Barnens upplevelser har en 

grundläggande betydelse när det gäller en framtida utveckling av barnets kunskaper och 

matematiska tänkande (Ahlberg m.fl. 2002). 

 

Små barn lär sig mycket genom lek och friheten att själv få skapa och prova på saker i den fria 

leken. Den fria leken stärker även deras matematiska tänkande. Barn får mycket matematisk 

kunskap genom olika lekar till exempel spela spel, där är tärningen en viktig detalj i leken, 
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hoppar rep på rasten med mera. Bilder är också viktiga i barns kunskap liksom rim och 

ramsor, allt detta kan ha anknytning till matematik på olika sätt, som barnen löser med sina 

egna metoder och problemlösningar (Ahlberg, 1995). 

 

När barnen senare i sin utveckling och i de högre årskurserna ställs inför matematiska 

problem i skolan finns helt plötsligt olika krav och förutbestämda metoder på lösningar. När 

eleverna börjar skolan tilldelas de för det mesta en räknebok, där de skall jobba självständigt 

efter redan uppsatta regler. Det är viktigt att införandet av de olika kraven görs på ett varsamt 

sätt, då många elever kan reagera negativt om de känner att de inte klarar av att lösa 

problemen, vilket i sin tur kan hämma utveckling och inlärning i framtiden (Ahlberg, 1995). 

 

2.3.2 Matematik i förskolan 

I förskolans pedagogik är leken en mycket viktig faktor för barns utveckling och inlärning. 

Många förskolor arbetar med fröbeltraditionen. Friedrich Fröbel (1782 – 1852) är mannen 

som grundade Kindergarten i Tyskland. Fröbel såg mycket till den fria leken och till gruppen 

och vad den hade för betydelse för barns inlärning och utveckling. Fröbel började tillverka 

olika lekmaterial med inriktning mot matematik och dess olika begrepp. Han utvecklade olika 

sorters lekgåvor där klotets, cylinderns och kubens olika geometriska egenskaper ingick. 

Barnen lär sig former och symmetri genom att leka med olika klossar och dess former 

(Ahlberg m.fl., 2002). 
 

Lärarna som lyfter fram matematiken i vardagen tar tillvara de rika möjligheter att träna 

matematiska begrepp och lösa problem som ryms inom det dagliga arbetet i förskolan och planerar 

och organiserar särskilda situationer där den matematik som omger barnen i det dagliga arbetet 

synliggörs. Lek, fantasi och skapande verksamhet spelar en stor roll för barnens lärande och 

används för att ge barnen tillfälle att möta matematiska begrepp i ett för dem naturligt 

problemlösande sammanhang (Ahlberg m.fl. 2002:18). 

 

Upplevelserna under ett barns vardag ger pedagogerna oändligt antal möjligheter att öka 

barnens matematiska förståelse. Barn upptäcker matematiken på många olika sätt, men de 

uppfattar mest om de får upplevelserna på ett lekfullt sätt. De kan vara genom att de ska 

sortera knappar, väga olika saker, jämföra storleken på någonting, mäta olika saker m.m. 

(Ahlberg m.fl. 2002). 
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2.3.3 Matematik i skolan     

Enligt Ahlberg m.fl. (2002) står det i kursplanen för matematik att eleverna skall ges 

matematikkunskaper på en sådan nivå att de kan fatta egna och genomtänkta beslut längre 

fram i livet, ta till sig av olika typer av information som ges i samhället och vara med att 

påverka och ta beslut som rör andra människor. Elever som vill plocka in influenser från 

andra ämnen i matematiken för syfte att utvidga sina matematiska kunskaper uppmuntras att 

göra detta. Målet är att eleverna skall kunna använda matematik i många olika situationer. För 

att detta skall vara möjligt måste eleverna under de första tre skolåren ges möjlighet att bygga 

upp intresse för matematik samt förstå att han eller hon kan lära sig på egen hand (a.a.). 

 

Även om barnen när de börjar skolan ofta är mycket intresserade av matematik lägger de 

gärna mycket energi på ämnet och speciellt på sin lärobok. Dock har forskare på senare år 

börjat varna för att många skolor alltför tidigt, tar bort det lättsamma i undervisningen. Barnen 

får lära sig räkna på ett för dem onaturligt sätt och detta påverkar barnens inställning till 

ämnet negativt. Många barn tycker om att börja skolan och att få olika läroböcker, men om 

dessa inte används på rätt sätt påverkas barnets lärande och inställning till matematik på fel 

sätt. Att bara använda sig av läroboken för att lära barnen matematik gör att barnens förståelse 

av matematikens begrepp inte blir lättare, utan snarare tvärtom (Ahlberg, 1995). 

 

För att barn skall kunna utveckla sin världsuppfattning måste de själva få lov att utforska, 

upptäcka och skaffa sig erfarenheter. Detta gäller naturligtvis även matematik. Barnen måste 

ges tillfälle att sammankoppla matematiken med sin egen värld av upplevelser och upptäckter.  

Sätts matematiken in i för barnen bekanta och meningsfulla sammanhang blir det lättare för 

dem att utveckla sitt matematiska tänkande. Läraren bör låta barnens verklighet spela en stor 

roll i undervisningen. Barnens delaktighet i undervisningen gör att de får en ökad förståelse 

för matematiken och erfarenheterna kan användas på fler ställen än bara i klassrummet 

(Ahlberg, 1995). 

 

2.3.4 Lekens betydelse inom matematiken 

Malmer (1997) anser att många barn och även vuxna har mycket lättare för att lösa uppgifter 

praktiskt istället för att lösa uppgiften teoretiskt. Så länge det inte påpekas för problemlösaren 

att det handlar om matematik så går det lättare att lösa uppgiften. Barn som ges möjlighet att 

jobba med både händerna och ögonen på samma gång, samtidigt som de får berätta vad som 
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pågår får större möjligheter att skapa sig kunskap om matematiska begrepp. Ett mer aktivt sätt 

att lära sig gör också att barnen klarar av att koncentrera sig på uppgiften under en längre 

period (a.a.). 

 

Tidigare nämnda Friedrich Fröbel framhöll redan i början av 1800-talet lekens betydelse för 

barns utveckling och inlärning. Dagens framgångsrika pedagoger arbetar mycket utifrån detta 

och de vet också att det gäller att få barnen att använda så många sinnen som möjligt för att 

hjälpa dem att utvecklas på ett bra sätt (Malmer, 1997). 

 

Leken får barnet att hamna i rätt sinnesstämning för att lära sig svårare saker. Under leken 

slappnar barnet av samtidigt som det koncentrerar sig. Leken gör ofta att barnet helt kopplar 

bort omvärlden på ett sätt som inte är möjligt att göra i skolbänken. Utifrån detta kan barn 

genom lekar lära sig mer eller mindre allt som krävs för att klara av den grundläggande 

matematiken. Att uppmuntra till lek och spel i olika former är därför ett mycket bra sätt för 

både lärare och föräldrar att arbeta med barns utveckling. Samtidigt kan de själva ta del i 

leken utan att vara pressade att vara duktiga på matematik. Leken vidareutvecklar 

matematiken hos de som är duktiga på det och underlättar mycket för de som behöver hjälp 

och stöd (Kaye, 1994). 

 

Enligt Magne (1988) behövs matematikundervisning i förskolan i form av matematiklekar 

som en naturlig del i förskolans verksamhet (a.a.). Matematiklekar lär ut och förstärker 

samma förmåga som vanliga läromedel, men de får dessutom en förmåga som den vanliga 

pedagogiken ofta missar, att ha roligt med matematik, förmågan att tänka intensivt och njuta 

av det (Kaye, 1994). Doverberg m.fl. (2001) anser att yngre barn i förskolan behöver praktisk 

matematik, där de använder hela kroppen. De måste göra det praktiskt för att lättare uppleva 

vad matematik är (a.a.). 

 

2.4 Rörelse/rörelselek      

Förr blev barns rörelsebehov tillfredsställt, då fanns det naturliga lekmiljöer och barnen kunde 

aktivera sig själva. Men det var innan Tv: n och datorn var uppfunna. Vi sitter mycket stilla 

idag jämfört med förr och det påverkar både vår fysiska hälsa som den psykiska (Bogren 

m.fl., 1993). 
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”Medveten lek och rörelseträning: 

 underlättar och förbättrar förutsättningar för inlärning 

 underlättar och förstärker själva inlärandet” (Sandborgh-Holmdahl m.fl., 1993:4)  

 

Kännetecknandet för en meningsfull lek och bra inlärningssituationer är att barnen visar 

engagemang, koncentration och föreställningsförmåga. Det pågår en inlärning när det genom 

leken sker en utveckling hos barnet, för lekens aktiviteter ställer bl.a. krav på barnets 

uppmärksamhet, föreställningsförmåga och minne (Nielsen, 1990). 

 

Folkhälsoinstitutet (1997) anser att leken och rörelsen ger möjlighet för barnen att behålla sin 

lust till rörelsen. Rörelsen ska även vara lekfull, lustfylld och utmanande för alla barn. Den 

ska stärka barnets självuppfattning, självkänsla och självförtroende. I leken och rörelsen 

stimuleras barnens alla sinnen, den motoriska, sociala och personliga utvecklingen. När man 

planerar rörelselekar måste de utgå från barnens nyfikenhet, deras förutsättningar och behov. 

Barns motoriska aktiviteter behöver inte motiveras för de har ett eget spontant behov av att 

röra på sig. Folkhälsoinstitutet säger att det är de vuxnas uppgift att skapa bra förutsättningar 

för barnens rörelse (a.a.). Grindberg & Langlo Jagtoien (2000) anser att i barnets liv är leken 

en viktig del. Barn behöver både en lek med mycket fysisk aktivitet samtidigt som de behöver 

en mer stillsammare lek (a.a.).  

         

Ett barn utvecklas på många olika sätt, de utvecklar sin kropp och själ fysisk och psykiskt, 

känslomässigt och tankemässigt, allt detta utvecklar barnen med hjälp av människorna och 

miljön i sin omgivning. Det ovannämnda är en helhetssyn på barns utveckling (Dessen, 1990). 

Helhetssynen på barns utveckling är viktig. För barn utvecklas inom olika områden samtidigt. 

När barnet utvecklas fysiskt utvecklas även den sensomotoriska, emotionella, sociala och 

kognitiva förmågan (Danielsson m.fl. 2001). 

 

Fysiskt: Kroppens alla vävnader behöver aktivitet för att utveckla sina funktioner. 

Allsidigheten i rörelseutvecklingen är mycket viktig framför allt för det lilla barnet. Många 

barns stora glädje är att röra på sig, de har nämligen ett inbyggt behov av rörelse (Dessen, 

1990). 
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Sensomotoriskt: Genom sina sinnen får barnen information från omgivningen och sin egen 

kropp och förhållandet till omvärlden. Det är därför som sensomotoriken har stor betydelse 

för barn i förskolan (Danielsson m.fl. 2001). 

 

Emotionellt: Får barn uppleva att de kan lyckas med sina rörelser blir de stärkta i sin jag-

känsla. Kroppens eget språk är att uttrycka känslor, det första barnet lär sig är mimik och 

kroppsspråk och det är samma över hela världen. Om ett barn inte lyckas med sina rörelser 

kan det sätta djupa spår, barnet försöker då att inte komma i samma situation igen. Följderna 

av de kan bli att barnet inte tycker om idrott eller motion för att det har blivit påverkade av 

negativa upplevelser (Dessen, 1990). 

 

Socialt: Barnlekar handlar mycket om rörelselekar och kroppsrörelser vilket är en viktig del i 

samvaron med andra barn. Har barnen en bra jag-upplevelse och lyckas med sina 

kroppsrörelser, då blir det mycket lättare att de accepteras och kan samarbeta med andra barn 

i leksituationer. Barnen utvecklar sin sociala förmåga när deras kropp blir ett smidigt redskap 

(Dessen, 1990). 

 

Kognitivt (intellektuellt): Genom barns förmåga till rörelse ökar barnets möjligheter att 

utforska omvärlden. De kan därmed skaffa sig nya erfarenheter och ställas inför problem som 

de får lösa. Barns motoriska förmåga och den intellektuella förmågan är beroende av 

varandra, för barn som får leka och därmed får utlopp för sitt rörelsebehov blir mer 

koncentrerade och motiverade till inlärning. För att stimulera barns rörelseutveckling behövs 

rörelserna vävas in i vardagen och därmed utnyttja förskolans miljö (Danielsson m.fl. 2001). 

 
I den spontana leken finns en upptäckarglädje bland barnen, som vi ska försöka bibehålla i den 

organiserade leken. Den blir då en fortsättning på deras egen lek, där vi kan ge barnet erfarenheter 

som stimulerar och utvecklar dem (Mellberg, 1993:78).  
 

3. Problemprecisering    

• Tycker barnen det är roligt eller tråkigt med vissa planerade vuxenledda rörelselekar 

och matematiklekar i verksamheten? 

 

• Hur resonerar pedagogerna kring användande av rörelselekar och matematiklekar? 
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4. Metod 

Vårt arbete präglas av personliga möten mellan både barn och pedagoger. Säljö (2000) skriver 

att i ett sociokulturellt perspektiv menar Vygotskij att människans utveckling har sin 

utgångspunkt i samspelet mellan gemensamma möjligheter för individers lärande. I ett 

sociokulturellt perspektiv, lär barnen genom lek och samspel med alla personer som finns i 

deras omgivning (a.a.).  

 

I våra undersökningar har vi utgått från att leken är en viktig del i samspelet med andra 

människor. Vi har planerat vår rockringslek och vårt matte memory (se 4.1.1) utifrån vilka 

grupper vi skulle göra undersökningen på, detta gjorde vi medvetet för att utveckla barnens 

kunskaper.  

 

Enligt Stensmo (1994) säger Vygotskij att barns mentala utveckling sker genom olika lekar. 

Lekarna är en central del i det pedagogiska programmet som förskolor och skolor använder 

sig utav. Förskolan och skolans ”undervisning” är en parallell till barnens lek och de 

vetenskapliga begrepp som barnen och eleverna får, de skall komma ifrån de vardagsbegrepp 

som de redan har enligt Vygotskij (a.a.).  

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Undersökningen handlar om hur barnen och pedagogerna upplevde användandet av 

rörelselekar och matematiklekar i deras vardag på förskolan och förskoleklass. Vi valde att 

samla in kvalitativ och kvantitativ data. Den kvalitativa datan bestod utav sex djupintervjuer 

med pedagoger som arbetar i förskolan och i förskoleklassen. Kvale (1997) säger att genom 

att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer får intervjupersonerna bidra med sina 

erfarenheter och åsikter med sina egna ord (a.a.). Arbetets ena problemformulering berör hur 

pedagogernas inställning är till rörelse- och matematiklekar, därför är den kvalitativa 

undersökningen en av metoderna i arbetet. Denscombe (2000) säger att en annan fördel med 

att göra intervjuer är att mötet med personen blir personligt och själva intervjun blir också 

personlig, svaren blir mer omfattande genom att man kan ställa följdfrågor (a.a.).  

 

Den andra problemformuleringen berör vad barnen tycker om visa planerade vuxenledda 

rörelse- och matematiklekar i verksamheten därför valde vi att göra en kvantitativ 

undersökning som en av metoderna i arbetet. Den kvantitativa datan samlades in genom 23 
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enkäter riktade mot barn i ålder fyra och sex år. Patel m.fl. (2003) säger att en nackdel som 

kan uppkomma med den kvantitativa metoden, är att man inte kan veta hur säker svaren som 

man får ut av enkäterna är (a.a.). Barnen kan ha svarat lite som de vill utan att de har tänkt till, 

det kan vi inte garantera, utan vi får anta att de har svarat som de känner och tycker.  

 

4.1.1 Uppläggning och genomförande 

I den kvalitativa undersökningen använde vi oss utav sex djupgående intervjuer med 

pedagoger i förskolan och förskoleklass. Vi har valt några pedagoger på våra VFU-platser, vi 

har även valt pedagoger på två andra förskolor som är intresserade utav matematik och 

rörelse. Vi bestämde tid och plats med våra pedagoger en och en. Innan intervjun fick vi 

samtycke från intervjupersonerna och det berättades även för dem att intervjun kommer att bli 

anonym. Enligt intervjuetiken bör man uppmärksamma dessa saker innan intervjun börjar 

(Kvale, 1997). Innan intervjun gick vi igenom huvudfrågorna (se bilaga 1) så att där inte fanns 

några frågetecken kring frågorna. Själva intervjun spelade vi in på band. Detta valdes därför 

att under intervjun kan intervjuaren koncentrera sig på intervjun utan att behöva tänka på att 

hinna skriva ner allt som sägs. Genom att använda bandspelare får man fram ett mer pålitligt 

material (Kvale, 1997). Därefter bearbetade vi intervjuerna genom att transkribera materialet, 

sedan analyserade vi texterna.   

 

Den kvantitativa undersökningen gjorde vi med 23 barn, i åldern fyra och sex år. Barnen fick 

fylla i varsin enkät (se bilaga 2). Denna undersökning gjorde vi i slutet av vår VFU-period. Vi 

valde att ta ett barn i taget och hjälpte barnet med att eventuellt läsa frågan respektive svaren 

för henne/honom. Detta blev samtidigt en form av intervju med barnen. Vi valde att göra på 

detta sätt för att barnen inte skulle bli påverkade utav varandra. Vi fick förklara 

matematikbegreppet för barnen som är fyra år, eftersom de inte vet vad ordet matematik står 

för. Efter att enkäterna var ifyllda, sammanställde vi resultatet i ett diagram. Vi har även valt 

att redovisa varje fråga och svar för sig och även redovisa några av barnens kommentarer på 

frågorna. 

 

I enkäten ställer vi frågan, vad barnen tyckte om rockringsleken som vi hade gjort med dem 

under VFU-perioden. Vi valde att ta med denna fråga eftersom vi vill ta reda på om det är 

roligt eller tråkigt med vissa planerade vuxenledda rörelselekar. Vårt syfte är även att ta reda 

på hur barn uppfattar rörelselekar. Rockringsleken går till på följande sätt: Alla ställer sig i en 
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ring och håller varandra i händerna. Därefter placerar man en rockring mellan två barn och 

rockringen ska vandra runt barnringen. Barnen ska ta sig igenom rockringen med hela sin 

kropp utan att släppa sina kompisars händer. Vi gjorde lite olika varianter på leken, bland 

annat när varje barn gick igenom rockringen fick de säga sitt namn. Nästa runda räknade vi 

hur många barn och pedagoger som gick igenom rockringen. Där finns många varianter på 

denna lek, dessa är några av de varianter som vi använde oss utav. En annan fråga i enkäten 

handlar om vad de tyckte om matte memory. Memory har vi gjort på två olika sätt med tanke 

på åldersgrupperna på barnen. Den ena går till så här, det finns tio gula kort med siffrorna 1 

till 10 och tio gröna kort med bilder på saker 1 till 10. Barnen ska ta och vända på ett av varje 

färgkort och får till exempel siffran 3 på det gula kortet och på det gröna kortet ska där finnas 

samma antal bilder som siffran på det gula kortet visar. Detta memory gjordes i 

förskoleklassen. Den andra variationen av memory gjordes i en förskolegrupp och det går till 

på samma sätt som ett vanligt memory. Det fanns kort med bilder som visar ett visst antal, till 

exempel tre hundar och då ska barnen hitta det andra kortet som har tre hundar. I denna grupp 

användes endast antalen 1 till 5. 

 

4.1.2 Val av intervjupersoner 

Vi valde att göra intervjuer med några pedagoger på våra VFU-platser. Vi valde ut dessa för 

att vi bland annat kände pedagogerna sedan tidigare, vi tyckte även att det var lämpligt att 

göra det under VFU-perioden. Vi gjorde även olika matematik- och rörelselekar med deras 

barngrupper och tyckte därför att det var passande att intervjua pedagogerna, eftersom de varit 

med och sett aktiviteterna. När vi hade gjort dessa intervjuer kände vi att vi ville ha mer 

material för att kunna dra slutsatser kring våra frågeställningar. Därför valde vi att gå ut på 

olika förskolor där det finns pedagoger som vi känner sedan tidigare, vilket gjorde att vi 

kände oss trygga med dem och de med oss. När man har ont om tid kan urvalet bli att man 

väljer intervjupersoner som finns tillgängliga och i närheten (Denscombe, 2000). 

 

Vi har gjort en kort beskrivning av pedagogerna här nedan och benämnt de vid nummer.  

Pedagog 1: En kvinnlig förskollärare i 30-årsåldern. Hon arbetar på en förskola med barn i 

åldern 2 – 4 år. 

Pedagog 2: En kvinnlig förskollärare i 40-årsåldern. Hon arbetar på en förskola med barn i 

åldern 2 – 4 år. 
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Pedagog 3: En kvinnlig barnskötare i 40-årsåldern. Hon arbetar på en förskola med barn i 

ålder 3 – 5 år. 

Pedagog 4: En kvinnlig förskollärare i 50-årsåldern. Hon arbetar på en förskola med barn i 

åldern 1 – 3 år. 

Pedagog 5: En kvinnlig förskollärare i 50-årsåldern. Hon arbetar i en förskoleklass och även i 

fritidsverksamhet. 

Pedagog 6: En kvinnlig fritidspedagog i 60-årsåldern. Hon arbetar i en förskoleklass och även 

i fritidsverksamhet. 

 

Urvalet av våra pedagoger berodde på att vi ville få olika perspektiv på hur de arbetar och ser 

på rörelse- och matematiklekar i verksamheten. Vi ville även ha blandade åldrar och 

utbildning på våra pedagoger, för att förhoppningsvis få olika perspektiv och vinklar på våra 

frågeställningar.  

 

4.1.3 Val av barn 

Vårt urval av barnen blev automatiskt barnen på våra VFU-platser. Undersökningsgruppen på 

förskolan bestod av åtta deltagande barn i åldern fyra år. Den gruppen arbetar medvetet med 

rörelse och lite omedvetet med matematik i sin verksamhet. Målet i denna grupp var att lägga 

in mer matematik i rörelselekarna. Den andra undersökningsgruppen bestod av 15 deltagande 

barn i 6-årsåldern. Denna förskoleklass arbetar medvetet med både matematik- och 

rörelselekar i verksamheten. Målet i denna grupp var att utveckla deras kunskaper utifrån vad 

de kunde sedan innan. 

 

5. Resultatredovisning 

Våra problempreciseringar med arbetet är, tycker barnen det är roligt eller tråkigt med vissa 

planerade vuxenledda rörelselekar och matematiklekar i verksamheten? Hur resonerar 

pedagogerna kring användande av rörelselekar och matematiklekar?  

 

Vårt resultat kommer att redovisas på följande sätt, enkätresultaten kommer att redovisas i en 

sammanfattande analys. Intervjuerna kommer att redovisas i en löpande text utifrån tre 

resultat som vi kom fram till av intervjuerna.  
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5.1 Enkätresultat 

Vi ville i vår kvantitativa undersökning få reda på hur barnen uppfattar rörelse och matematik. 

Vi har därför gjort enkäter med 23 barn och här nedan redovisar vi resultatet av frågornas 

medelvärde. Fråga 5 hade bortfall på fem barn. 

 

Fig. Medelvärdet från barnenkäterna 

Fråga          5   2 1    3      4       

 

  

 Mycket tråkigt 1 2 3 4 Mycket roligt 

 

Fråga 1. Vad tycker du om matte? 

Fråga 2. Vad tycker du om lekarna som fröknarna är med i? 

Fråga 3. Vad tyckte du om att ha matte och lekar samtidigt? 

Fråga 4. Vad du tyckte du om rockringsleken? 

Fråga 5. Vad tyckte du om matte memory? 

 

5.1.1 Sammanfattande analys 

På medelvärdetsaxeln som är gjord utifrån barnenkäterna visar medelvärdet på frågorna att 

barnen i de flesta fall hade en positiv inställning till matematik och rörelselekar. 

Rockringsleken var det som upplevdes som roligast för de flesta, medan svaren om matte 

memory tyder på att fler barn uppfattade denna aktivitet som tråkigare samtidigt som det 

fanns en lika stor andel barn som tyckte om det. Det skall dock noteras att underlaget för 

denna fråga var tunnare vilket kan ha påverkat utfallet. Matematik uppfattas överlag som 

roligt och svaren blir än mer positiva när leken blandas in. En del barn föredrar dock att leka 

själv och vill inte ha med pedagogerna i sin lek. På barnens svar på frågan om vad de tycker 

om lekarna som fröknarna är med i, blev medelvärdet strax innan roligt. Vad detta kan bero 

på, att barnen tycker att lekarna med fröknarna inte är roligare, kan det bara spekuleras i. 

Sammanfattningsvis kan sägas att matematiken blir roligare när barnen får leka samtidigt. 
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5.2 Intervjuerna 

Intervjuerna kommer att redovisas i tre teman, ”Många arbetssätt”, ”Leken viktig” och 

”Kombinationen matematik – och rörelselekar” i en löpande text. 

 

5.2.1 Många arbetssätt 

Ett resultat vi fått fram är att, pedagogerna arbetar på många olika sätt och alla har de sina 

egna värderingar inom ämnet matematik. Pedagog 5 säger: ”Det är lätt att jobba med matte 

för man kan lägga in det i allting som man jobbar med i teman, så att man får in det där. Det 

blir aldrig tråkigt, jag tycker det är hemskt roligt att jobba med det, det tar liksom aldrig slut 

man kommer på nya saker hela tiden, man utvecklar sig själv samtidigt som barnen 

utvecklas.” I detta resonemang diskuterar denna pedagog om att de arbetar med matematik i 

olika tema. Hon tänker matematik i teman. Detta verkar vara en skillnad mellan de andra 

pedagogerna. De har inte pratat om att de arbetar med matematik i teman. Pedagog 3 säger: 

”Alltså de, de é ju sånt som vi tycker é kul, för det är ju nyttigt och de kommer in alltså, de är 

sånt som hela tiden finns med i deras vardag, barnens vardag.” Matematiken finns i deras och 

i barnens vardag och detta tar de till vara på genom olika aktiviteter. Pedagogerna anser att 

matematik inte bara är siffror utan mycket annat också som till exempel sortera, gruppera, 

naturen, färger, former, mönster med mera. I matsituationen tycker flera pedagoger att 

matematiken kommer in naturligt. Pedagog 4 säger: ”Vi tycker också att det är viktigt med 

dem mattelekarna, dels har man ju planerade som memory, lekar med kroppsuppfattning, 

sociala funktioner med mera. Sedan har vi ju dem som finns i verksamheten, till exempel vid 

matsituationer, att man delar äpplen, en hel potatis eller en halv potatis.” Alla pedagoger som 

vi har intervjuat är mycket positivt inställda till matematiklekar. Alla pedagogerna arbetar 

både medvetet och omedvetet med matematiklekar i deras verksamhet. Pedagogerna vill 

gärna påpeka att man inte använder ordet matematik i förskolan, utan det kommer in naturligt 

i verksamhetens olika aktiviteter 

 

5.2.2 Leken viktig 

Ett annat resultat vi kommit fram till är att, alla pedagogerna anser att leken är mycket viktig 

för barns inlärning. Pedagog 3 säger: ”Barn behöver röra sig mycket och oavsett om det är 

med rörelselekar eller med att de leker fritt ute. Med rörelselekar får de då en bra, en 

uppfattning om sin kropp, de vet var de har den och sånt och där kommer det in många andra 

begrepp med rörelselekar man kan få in rätt så mycket med rörelselekar.” Pedagogerna pratar 
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mycket om barnens kroppsuppfattning och hur viktigt det är att barn rör på sig idag. Många 

tror att barnen rör på sig när de är ute till exempel. fast att de kanske inte gör det. Därför 

tycker pedagogerna att det är bra med planerad lek, för då kan de se att varje barn är aktivt. 

Pedagog 6 säger: ”När man lär sig med kroppen lär man sig med knoppen, alltså är det en 

kombination utav att röra sig och lära sig.” Detta citat talar mycket för sig själv. De andra 

pedagogerna samtycker men det kommer inte fram lika bra som ovanstående. Pedagog 5 

säger: ”Och där är mycket kunskap som man kan leka in i rörelselekar på ett roligt sätt. Att 

lära sig genom att röra sig utan att de egentligen förstår att de lär sig något.” Det är inte alltid 

som barnen vet om att de har lärt sig en specifik sak, utan det leks in naturligt. Det är viktigt 

att inlärningen utav barnens kunskaper inte blir lektion utan att det blir lek-tion.  

 

5.2.3 Kombinationen matematik- och rörelselekar  

Ett tredje resultat är att, pedagogerna tycker att matematik- och rörelselekar är en viktig 

kombination. De tycker även att det kommer in många andra saker som det sociala, samspelet 

och samarbetet. Pedagog 6 säger ”Alltså det är en viktig kombination alltså med båda 

ämnena, som vi då jobbar väldigt mycket med här, alltså vi satsar jättehårt för rörelse, matte 

och svenska.” Detta citat stärker vårt resultat ovan att matematik- och rörelselekar är en viktig 

kombination. Pedagog 4 säger: ”De lär sig inte bara matte och rörelse utan även samarbete 

och det sociala utvecklas.” Pedagog 1 säger ”Ja, det tänker man nog inte så mycket på när 

man jobbat så här många år, utan det går lite sådär, det bara hänger ihop lite grann, utan att 

man tänker så mycket på att, vad det är.” Pedagog 3 säger ”Alltså de é matten och rörelsen går 

in i vartannat för det är som jag sa innan, det finns många lekar som har matte i sig när man 

leker de med siffror och sånt och med uppfattningar.”, och pedagog 5 säger ”Jag tycker nog 

att alla ämnen går in i varandra på så här låg ålder, att det är väldigt lätt att blanda dem. Och 

visa delar av matematiken kan man koppla till rörelser.” Pedagogerna tänker inte alltid på vad 

de gjort förrän de ska sätta sig ner och tänka tillbaka på en aktivitet och vad syftet var. Då 

måste de reflektera och analysera över resultatet. Först då kommer de fram till att de vävt ihop 

många olika ämnen utan att vara medvetna om det från början. Pedagog 2 säger ”Ju mer man 

får in i en lek ju bättre är det” Detta citat är mycket viktigt enligt pedagogerna, eftersom 

barnen tycker det är roligare när de får leka in sin kunskap. ”Att lära sig genom att röra sig 

utan att dem egentligen förstår att de lär sig något.” säger pedagog 5. Pedagogerna tycker det 

är roligt att arbeta på detta sätt, att integrera olika ämnen. 
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6. Resultatdiskussion 

I enkätundersökningen gav barnen ett positivt gensvar om vad de tycker om matte och lekarna 

på frågorna. På frågan om vad barnen tycker om lekarna som fröknarna är med i kan det 

utläsas på medelvärdetsaxeln att barnen tycker att det är både roligt och tråkigt. Medelvärdet 

på vad barnen tyckte om att ha matte och lekar samtidigt ligger strax innan mycket roligt. Det 

som har framkommit i undersökningen kopplas till att, något som är viktigt att tänka på när 

man planerar rörelselekar är att utgå från barnens nyfikenhet, förutsättningar och behov 

(Folkhälsoinstitutet, 1997). Detta är viktigt för pedagoger att tänka på. Barnen tycker det är 

roligare om de får utmanas och genom att man då planerar leken utifrån deras intressen. 

Annars kan barnens intressen för leken leda till att de tycker det är tråkigt att leka om lekarna 

är alltför planerade. I arbetets syfte står det att med undersökningen vill vi ta reda på hur 

barnen uppfattar rörelselekar kombinerat med praktisk matematik. Från enkätresultaten 

framkommer det att barnen var positiva till att ha matte och lekar samtidigt, men man kan 

fråga sig om barnen verkligen vet om att matematiken och lekarna vävs in tillsammans.  

 

I resultatet som framkommit arbetar pedagogerna på många olika sätt med matematiken i sin 

verksamhet. En pedagog tänker matematik i teman. Hon menar att man som pedagog kan 

lägga in matematik i allting. Pedagogerna tycker även att matematiken kommer in naturligt i 

vardagen och i olika situationer som till exempel i matsituationen. Där kan barnen bestämma 

om de vill ha en hel eller halv potatis eller hur många. Barn ställs redan som små dagligen 

inför situationer som har att göra med matematik (Ahlberg m.fl., 2002). Syftet med arbetet är 

att lärande av matematik idag kan göras på många olika sätt. Det har även undersökningen i 

arbetet visat på. Pedagogerna anser att matematik är så mycket, det är inte bara siffror, det är 

även att sortera, gruppera, färger och former med mera. Barn upptäcker matematiken på 

många olika sätt, det kan vara att de ska sortera knappar, jämföra storleken med mera 

(Ahlberg m.fl., 2002). Det är lätt att få in det i många olika situationer, som man kanske inte 

tänker på. I nästan alla händelser i vardagen kan man hitta något som har med matematik att 

göra. Kan man som pedagog ta vara på detta har man mycket att lära ut till barnen. Det gäller 

bara att ta på sig ”matteglasögonen” och upptäcka matematiken runt omkring oss.  

 

Pedagogerna är positivt inställda till matematiklekar, de arbetar både medvetet och omedvetet 

med dem i deras verksamhet. Matematikundervisningen i förskolan behövs i formen av 

matematiklekar, för matematiklekar lär ut samma förmåga som vanliga läromedel, men man 
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får dessutom in att ha roligt med matematiken (Magne, 1988 & Kaye, 1994). Tycker barnen 

att det blir roligare om de får ha matematiklekar när de ”lär sig” matematik? Barnen uppfattar 

det som roligare eftersom de lär sig på ett helt annat sätt, de blir även stärkta i att de kan, när 

de leker in det. Känslan att det handlar om frivillig lek och inte om något som de blir tillsagda 

att göra, gör att barnen tar till sig informationen på ett helt annat sätt. Förskolan ska sträva 

efter att barnen får upptäcka och använda matematiken i meningsfulla sammanhang (Lpfö98). 

 

I undersökningen ha det framkommit att pedagogerna tycker att leken är mycket viktigt för 

barns inlärning. Den intellektuella och den motoriska förmågan hos barn är beroende av 

varandra, för barn som får leka och röra på sig blir mer koncentrerade och motiverade till 

inlärning (Danielsson m.fl., 2001). Pedagogerna anser även att barnen behöver röra sig 

mycket antingen genom planerade rörelselekar eller att de rör sig fritt. Det finns även mycket 

kunskap som man kan leka in i rörelselekarna. Resultatet visade även på att pedagogerna 

berättade mycket om barns kroppsuppfattning i förhållandet till att de rör på sig. De får en 

bättre kroppsuppfattning om de rör på sig, de vet var de har sin kropp och sina kroppsdelar. I 

barnens liv är leken en viktig del och de har även ett behov av att röra på sig. (Grindberg 

m.fl., 2000 & Folkhälsoinstitutet, 1997). Dessutom ska verksamheten i förskolan främja leken 

för den är viktig för barns utveckling och lärande (Lpfö98). Syftet med arbetet är att det är 

viktigt att barnen rör på sig, därför vill vi undersöka hur förskolor och förskoleklass arbetar 

med rörelselekar. Får barn sitt rörelsebehov tillgodosett i förskolan och förskoleklassen? Det 

är en fråga man kan ställa sig och som är mycket viktig för barnens del. Till viss del kan nog 

barnen få sitt rörelsebehov tillgodosett, men det är nog inte alla barn som får det. 

Pedagogernas inställning till rörelse är en viktig faktor i sammanhanget, för är de intresserade 

av att arbeta medvetet med rörelse, får de barnen mer rörelse i sin verksamhet. 

 

Pedagogerna i undersökningen anser att det finns mycket man kan göra med matematik och 

rörelse i verksamheten. De anser även att det är en viktig kombination för barnen. Genom att 

barnen får leka kan de få mycket kunskap inom matematiken (Ahlberg, 1995). I arbetets syfte 

står det att kombinationen mellan rörelselekar och matematik är viktig och att denna borde 

finnas mer i verksamheten. Tänker man på att man väver in rörelsen och matematiken i den 

dagliga verksamheten? Efter intervjuerna öppnades våra ögon upp, för att man arbetar mycket 

med både rörelse och matematik i verksamheten utan att man direkt tänker på det. Det är 

mycket som vävs in i matematik- och rörelselekarna, som t.ex. kan pedagogerna få in att träna 

det sociala och samarbetet. När barnen utvecklas fysiskt utvecklas även många andra 
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förmågor som t.ex. den sociala förmågan (Danielsson m.fl., 2001). Matematiken och rörelsen 

vävs in i det mesta och det tyckte även pedagogerna. Att det redan finns i verksamheten på ett 

omedvetet sätt är en bra grund. Kan pedagogerna ta vara på detta så ökar möjligheten att 

använda leken som ett redskap i barns utveckling av sin matematiska förståelse. 

6.1 Metoddiskussion  

Det kan uppkomma en del problem när man gör intervjuer, men vi känner inte att det har varit 

något direkt som har inträffat som kan ha påverkat resultatet. Eftersom vi valde pedagoger 

som vi redan hade en kontakt med, kan det kanske ha påverkat resultatet genom att vi visste 

lite hur de redan arbetade. Hade vi slumpmässigt valt andra pedagoger hade vi kanske fått ett 

annat resultat. Men på grund av att vi hade tidsbrist valde vi pedagoger i vår närhet. 

 

På den förskolan där vi gjorde barnenkäterna kan barnen ha blivit påverkade utav hur en av 

oss läste upp svarsalternativen för barnen. Vi läste upp svarsalternativen från vänster till höger 

och barnen valde då oftast det sista alternativet. När vi kom på detta ändrade vi ordningen på 

hur vi läste upp svarsalternativen och då svarade barnen fortfarande oftast med det sista vi läst 

upp. Vi tror att detta kanske påverkade barnens enkätresultat, det är ju oftast så att barn 

kommer ihåg det som de hört sist och svarar då det.  

 

Vi hade tänkt göra fler barnenkäter, men eftersom vi valde att göra undersökningen på våra 

praktikplatser, så var där mindre antal barn i den åldersgrupp som vi tänkt undersöka. Vi satt 

ner med varje barn en och en för att gå igenom enkäten eftersom att vissa inte kunde läsa på 

grund av att vi gjorde undersökningen i åldern fyra och sex år. Det var därför väldigt 

tidskrävande och även det berodde på att vi fick ihop så få enkätsvar. Vi fick bara ihop 23 

stycken barnenkäter, vi förstår att det kan vara lite svårt att dra slutsatser på så få antal 

enkätsvar. Vi vet att det hade blivit bättre resultat med många fler, men vi tycker ändå att vi 

har fått fram ett bra resultat med tanke på situationen.  

 

En anledning till att vi bara fick ihop 23 enkäter är att vi inte kan göra vår undersökning på 

några andra förskolor och förskoleklass, eftersom vi under vår VFU infört olika rörelse samt 

matematiklekar som vi använde som underlag för vår enkätundersökning. En annan orsak till 

att vi inte fick ihop fler enkäter berodde på att i den ena undersökningsgruppen fanns det ett 

barn som inte kunde någon svenska och förstod därför inte frågorna på enkäten. Ett annat barn 

ville absolut inte göra enkäten och som pedagog tvingar vi inte barnet att vara med.  
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Enkät med barn som metod är det ett problem? Vi har kommit fram till att det kan vara ett 

problem att göra enkäter med barn i åldrarna fyra och sex år. Barnen som är fyra år är mycket 

svåra att göra enkäter med. De har svårt för att kunna förstå vissa begrepp. När man förklarar 

orden kan man leda in de på fel väg. De lyssnar på allt som förklaras men de kommer oftast 

bara ihåg det som pedagogen säger sist. Förskoleklassbarnen har svårt för att koncentrera sig 

och resultatet kan då bli lite ”slarvigt”. Barnen i denna ålder har stora svårigheter att kunna 

sitta still, de vill hela tiden veta vad alla andra gör.  

 

Vi har infört lekar i verksamheten. Kan detta ha påverkat vårt enkätresultat? Är en fråga som 

vi ställer oss själva. Vi anser att det nog inte har påverkat resultatet. Barn är väldigt ärliga i 

denna ålder och de säger vad de tycker. Barnen skulle kunna bli påverkade utav varandra när 

de skulle svara på våra frågor, men vi tror inte att de blev det denna gång, eftersom de gjorde 

enkäten en och en med oss. De vet inte hur deras kompisar valde att svara på frågorna. Barnen 

i denna ålder har oftast glömt vad de svarat när de lämnar rummet och återgår till det de höll 

på med innan.  

 

Vi har kommit på nu efter vi gjort klart undersökningen att vi har använt oss utav 

aktionsforskning som metod och det har gjort det mycket svårare för oss. Aktionsforskning är 

att man inför något nytt i en verksamhet som man sedan ska ta och göra en studie på. Man är 

inne i verksamheten på ett annat sätt än vad man är i de flesta andra studieforskningarna.  

 
Deltagare som ägnar sig åt aktionsforskning har en priviligerad inblick i hur saker och ting 

fungerar på deras speciella arbetsplats. De har en insiderkunskap. Detta kan vara en verklig 

tillgång för forskningen. Det kan emellertid också innebära problem. Den utomstående – 

”främlingen” – kan ha en bättre möjlighet att se den typ av saker som insidern uppfattar som 

alltför triviala, alltför självklara, för att registrera som viktiga faktorer. Eftersom deltagaren inte 

kan frigöra sig från den väv av betydelse som insidern känner till, så utgör den en begränsning för 

honom eller henne. Den utomstående ”experten” kanske inte har det ”rätta” svaret, men kan 

eventuellt erbjuda en alternativ synvinkel som kan hjälpa deltagaren till nya insikter om de 

praktiska problemens natur (Denscombe, 2000:79). 

 

Detta citat beskriver mycket om vad aktionsforskning är för något. Vi känner nu i efterhand 

att vi kanske har fått en del problem med utgångspunkt av vårt metodval i undersökningen, 

men vi har lärt oss väldigt mycket utav denna studie. 
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7. Sammanfattning 

Arbetet utgår från Piagets och Vygotskijs lärandeteorier. Att man först och främst ska utgå 

från barnet. Piaget anser att konkret material och upplevelser är viktiga för barnet, medan 

Vygotskijs teori är att samspelet med andra människor är viktigt för barns utveckling. Vidare 

beskrivs det hur barn möter matematiken. Barn lär mycket genom leken och det stärker deras 

matematiska tänkande genom att till exempel spela spel med mera. Därefter beskrivs hur 

förskolor och skolor kan arbeta med matematiken samt vad leken har för betydelse för 

matematikinlärning. Vidare i arbetets bakgrund behandlas rörelser och rörelselekar. Där 

beskrivs det hur viktig leken är. Den har mycket stor betydelse för barns utveckling samt 

inlärning idag. Leken stärker barnens självbild och självförtroende väldigt mycket. I slutet 

kommer det hur viktig den fysiska, sensomotoriska, emotionella, sociala och kognitiva 

utveckling har för barnen i leken.  

 

Syftet med arbetet är för det första att undersöka hur barn och pedagoger uppfattar praktisk 

matematik och rörelselekar kombinerat. För det andra är det att undersöka på vilka sätt 

pedagogerna använder matematikinlärning i sin verksamhet. Problemformuleringarna som 

arbetet är baserat på är: Tycker barnen det är roligt eller tråkigt med vissa planerade 

vuxenledda rörelselekar och matematiklekar i verksamheten? Hur resonerar pedagogerna 

kring användande av rörelselekar och matematiklekar? 

 

I arbetet förekommer det en kvalitativ och en kvantitativ undersökning i form av intervjuer 

och enkäter med barn och pedagoger. Intervjuerna är utförda på sex pedagoger och intervjun 

är inspelad på band. Innan varje enskild intervju har en genomgång av frågorna gjorts för att 

det inte ska vara några frågetecken. Enkäterna är utförda på barn i åldrarna fyra och sex år. 

Varje enskilt barn har fått en genomgång av enkäten för att de ska förstå vad det står och vid 

behov har frågorna förklarats. 

 

Båda undersökningarna visade på positivt resultat från både barns och pedagogers sida.  

Barnens enkätsvar visade att majoriteten var positiva till matematik- och rörelselekar. På 

någon fråga var det mer samstämmiga svar, medan andra frågor hade blandat utfall där barnen 

tyckte det var lika roligt som det var tråkigt. Pedagogernas intervjuer var väldigt lika men 

ändå olika. De resonerade lika om i stort sätt allting, men de hade egna sätt att arbeta på och 

egna värderingar som de lägger in i sitt arbete med barnen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagogerna 
 
1. Hur upplever ni vad barnen tycker om ämnet matematik? 
 
2. Vad tycker/resonerar ni om matematiklekar? 
 
3. Vad tycker/resonerar ni om rörelselekar? 
 
4. Vad tycker/resonerar ni om kombinationen mellan de båda ämnen? 
 
5. Hur upplever ni vad barnen tycker om rörelse/lekar? 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor till barnen 
 
1. Vad tycker du om matte? Måla den blomma som är ditt svar. 
 
 
 

 
 

 
 
Mycket roligt Roligt Tråkigt Mycket tråkigt 
 
 
Annat: ……………………….. Varför tycker du det?....................................... 
 
 
2. Vad tycker du om lekarna som fröknarna är med i? Måla den blomma som är 
ditt svar. 
 
 
 

 
 

 
 
Mycket roligt Roligt Tråkigt Mycket tråkigt 
 
 
Annat: ……………………….. Varför tycker du det?....................................... 
 
 
3. Vad tyckte du om att ha matte och lekar samtidigt? Måla den blomma som är 
ditt svar. 
 

 
 
 

 
Mycket roligt Roligt Tråkigt Mycket tråkigt 
 
Annat: ……………………… Varför tycker du det?....................................... 
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4. Vad tyckte du om rockringsleken? Måla den blomma som är ditt svar. 
 
 

 
 
 

 
Mycket roligt Roligt Tråkigt Mycket tråkigt 
 
 
Annat: ………………………  Varför tycker du det?.......................................
  
Var ej med: …………………… 
 
 
5. Vad tyckte du om matte-memory? Måla den blomma som är ditt svar. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Mycket roligt Roligt Tråkigt Mycket tråkigt 
 
 
Annat: ………………………  Varför tycker du det?.......................................
  
Var ej med: …………………… 
 

 

 


