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Inledning 
Skolan är en av de största arbetsplatserna vi har i landet. Där arbetar lärare och elever, tillsammans 

med många andra personalgrupper. Förutom alla dessa personer som dagligen befinner sig i skolan så 

har i princip alla vuxna i Sverige gått i skolan. De har då tillägnat sig sin specifika bild av vad en skola är 

och hur den och de personer som arbetar i skolan bör agera. Att så många arbetar i skolan eller har 

tillbringat så mycket tid i skolan leder till att många har åsikter om skolan. Det finns således väldigt 

många som anser sig veta vad som är en bra skola, en bra rektor, en bra lärare och en duktig elev etc. 

Skolan blir kanske, på grund av att så många har erfarenheter av skolan, utsatt för kritiska synpunkter 

från många olika håll.  

Ett skolämne som ofta diskuteras i media och bland skolforskare och skolpersonal är matematikämnet. 

Lärare som undervisar i matematikämnet blir ofta föremål för diskussioner som handlar om att de inte 

gör ett fullgott jobb då vi har så många elever som inte klarar målen i matematik. Liknande diskussioner 

drabbar inte lika ofta lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, språkämnen och estetiska ämnen. 

Studeras således undervisningen i matematikämnet specifikt kan konstateras att elevers 

matematikkunskaper är ett ständigt återkommande diskussionsämne i samhället i allmänhet och i 

skolvärlden i synnerhet (SOU, 2004; PISA, 2012). Internationellt jämförande studier visar att svenska 

elever presterar på allt lägre nivåer jämfört med jämnåriga i andra länder (PISA, 2007; Pisa, 2012; 

Timss, 2008,). De presterar också sämre än vad elever i Sverige gjorde för 10-15 år sedan (NU 2003, 

2004; Skolverket, 2003; 2004), lärarutbildningarna har svårt att attrahera studenter med goda 

förkunskaper i matematik (Samuelsson, 2005), många lärare som undervisar i matematik kanske inte 

har den formella kompetens som behövs för att undervisa i ämnet. I den senaste PISA-undersökningen, 

Pisa 2015, verkar dock den sjunkande trenden ha avstannat: 

För första gången sedan PISA-undersökningarna startade vid millennieskiftet visar 

kunskapsresultaten för svenska 15-åringar på en uppgång, om än från en historiskt 

låg nivå. Svenska 15-åringar har i absoluta mått förbättrat sig jämfört med PISA 2012 

i både läsförståelse, +17 poäng, och matematik, +16 poäng. (Skolverket, 2016, s.6).  

I PISA-underökningen jämförs Sveriges 15-åriga elever med 72 andra länders 15-åringar och det som 

är i fokus är i vilken grad vårt lands utbildningssystem bidrar till att är rustad ungdomarna att möta 

framtiden (Skolverket 2016). Huruvida resultatet beror på hanteringen av matematiken i 

förskoleverksamheten eller inte är inget vi kan veta med säkerhet. Vi vet dock från olika studier att 

barn i sin lek involverar matematik i olika former. Det kan handla om att känna igen mönster och 

former (pussel), att dela upp i ”likadana och olika”, efter storlek eller ”lika många var” (sortera), att 

orientera sig i rummet, så kallade spatiala och så vidare.  Den spatiala förmågan kan definieras som: 

…förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till 

varandra. Vid sidan om en allmän spatial förmåga har även mer avgränsade spatiala 

förmågor identifierats, såsom visualiseringsförmåga och förmåga att för sin inre syn 

rotera två- och tredimensionella figurer. (Nationalencyklopedin, hämtad 2017-01-22) 

Dock har det visat sig att en del barn inte spontant uppmärksammar antal och spontant räknar och att 

det verkar finnas ett ömsesidigt samband mellan den spontana uppmärksamheten av antal och senare 

förmåga att räkna (Hannula & Lehtinen, 2005). Hannula och Lehtinen (2005) hävdar därför att det är 

viktigt att stötta barns tidiga spontana uppmärksamhet mot tal och räkning.  
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En avgörande roll för vilka matematikkunskaper som utvecklas i en skola och ett samhälle har läraren 

(SOU, 2004; Hattie, 2009). Det är lärarens beslut i undervisningssituationen som är avgörande för vad 

eleverna har möjlighet att lära sig i skolan (Samuelsson, 2003). Ett problem som ofta tas upp i relation 

till skolmatematiken i Sverige är den stora mängd lärare som undervisar i matematik men som saknar 

behörighet. Bristande utbildning i hur man undervisar i ämnet bör rimligen leda till att undervisningen 

inte blir av samma kvalitet som om man har utbildning. Saknar man utbildning eller kunskap inom ett 

område är det oftast mycket svårare att veta vad man ska titta och lyssna efter i klassrummet för att 

sedan på bästa sätt hjälpa eleverna vidare i sitt lärande. Utan kunskap inom området vet man inte 

heller hur det är lämpligt att representera matematiken för den aktuella elevgruppen, eller hur elever 

i den aktuella åldern tänker kring olika matematiska fenomen.  

McKinsey & co (2007) har visat, när de studerat framgångsrika skolsystem, att kvaliteten på ett 

utbildningssystem inte kan överstiga kvaliteten på dess lärare och deras undervisning. En viktig aspekt 

för att förbättra elevernas resultat i matematik blir därför att förbättra lärares kunnande om 

matematikundervisning och i matematikundervisning.  

Melhuish et al (2008) visar att hög kvalitet i förskoleverksamheten och undervisning under tidiga år 

kombinerat med en stimulerande hemmiljö har stor betydelse för senare prestationer i matematik. 

Länder som vill höja kunskapsnivån bland befolkningen bör enligt Melhuish et al (2008) satsa på att 

utveckla förskoleverksamhet av hög kvalitet. Trots att Sverige förmodligen har en av världens bästa 

förskoleverksamheter presterar svenska elever allt sämre inom matematikens område vid 

internationella jämförelser. Om det är brister i förskolan vad gäller matematik vet vi idag inget om. Det 

vi vet från internationella studier är att barn i den fria leken i förskolan utövar matematik i många olika 

former. Seo och Ginsberg (2004) visade att 88 procent av alla barn på en förskola är involverade i någon 

matematisk aktivitet dagligen. Barnen ägnade sig åt matematiska områden som mönster och form 

(21%), storlek (13%), räkning (12%), förändring (5%), spatiala relationer (4%) samt klassificering (2%). 

Äldre barn engagerade sig något oftare än yngre barn i matematiska aktiviteter. Samtidigt har andra 

forskare visat att vissa barn inte spontant uppmärksammar antal och räknar och att det finns ett 

ömsesidigt samband mellan den spontana uppmärksamheten av antal och senare förmåga att räkna 

(Hannula & Lehtinen, 2005). Hannula och Lehtinen (2005) hävdar därför att det är viktigt att stötta 

barns tidiga spontana uppmärksamhet mot tal och räkning.  

Det är viktigt att eleverna tidigt i förskolan får möjlighet att förvärva goda kunskaper och färdigheter i 

basal aritmetik då dessa har stor betydelse för den senare kunskapsutvecklingen i matematik 

(Andersson, 2010; Cross et al, 2009). Så en stor didaktisk utmaning är hur den initiala undervisningen 

i aritmetik kan utformas för att eleverna (på bästa sätt) ska kunna erhålla de kunskaper och färdigheter 

som de behöver för sitt fortsatta lärande inom matematiken. 

Ett sätt att arbeta på för att skapa förutsättningar för lärande är att använda estetiska lärprocesser, 

exempelvis med musik och rörelse/motorik som medel. Eriksson (2003) har till exempel visat att 

motorisk förmåga har ett samband med elevers matematiska förmåga. Hur estetiska lärprocesser kan 

främja elevernas grundläggande taluppfattning ska studeras i denna studie. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om och hur lärande i matematik kan främjas av ett estetiskt 

inspirerat arbetssätt samt om det finns skillnader i resultat mellan barn som är motoriskt starka 

respektive barn som är motoriskt svaga. Avsikten är också att undersöka vilka aktiviteter och lekar som 

lämpar sig för att träna barnens förmåga inom valt matematikområde. I studien jämförs 

matematikutveckling hos två grupper av sexåringar, en grupp (EL) som undervisats genom estetiska 

lärprocesser, och en grupp (NL) som arbetat med numeriska lekar i den ordinarie 

förskoleverksamheten. 

1. Vilka skillnader i matematikresultat finns det mellan EL och NL? (Se resultat Del 1) 

2. Vilket samband finns mellan hur frekvent övandet av en matematisk förmåga förekommit i 

aktiviteterna och matematikresultat? (Se resultat Del 2) 

3. Vilka relationer finns det mellan barnens motoriska förmågor och deras matematikresultat?  

a. Vilka skillnader i resultat finns det mellan barn som undervisats genom estetiska 

lärprocesser och som har god motorisk förmåga jämfört med barn som har 

mindre god eller dålig motorisk förmåga? (Se resultat Del 3:1) 

b. Vilka skillnader i resultat finns det mellan barn som undervisats genom estetiska 

lärprocesser och som har god motorisk förmåga jämfört med barn som 

undervisats med numeriska lekar och som har en god motorisk förmåga? (Se 

resultat Del 3:2) 

c. Vilka skillnader i resultat finns det mellan barn som undervisats genom estetiska 

lärprocesser och som har mindre god eller dålig motorisk förmåga jämfört med 

barn som undervisats med numeriska lekar och som har mindre god eller stora 

motoriska svårigheter? (Se resultat Del 3:3) 

4. Vilka aktiviteter lämpar sig för att träna de olika matematiska förmågor som matematiktestet 

prövar? (Se resultat Del 4) 

 

Begreppsdefinitioner  
Vi har valt ut ett antal begrepp som vi återkommande använder och som vi väljer att förtydliga 

innebörden av för att underlätta för läsaren. Estetiska lärprocesser, arbetsformer och uttrycksformer 

utreds även under ett eget kapitel, men nedanstående definition är den tolkning vi landat i och som är 

anpassad till den här interventionens förutsättningar. 

Estetiska lärprocesser, arbetsformer och uttryck 

När vi i denna studie tillämpar begreppen estetiska lärprocesser, estetiska arbetsformer och estetiska 

uttrycksformer, så är det nedanstående definitioner vi utgår ifrån: 

• En estetisk lärprocess är ett samlingsnamn över det lärande som sker under hela 

arbetsområdets alla ingående delar från start till slut där estetiska arbetsformer och 

uttrycksformer ingår. 

• Estetiska arbetsformer syftar på metodiken som tillämpas när de estetiska uttrycksformerna 

tränas och svarar på frågan hur; dramatisera, gestalta, leka, skapa, improvisera fram, måla och 

så vidare. 

• Estetiska uttrycksformer utgörs av de medel som tillämpas och svarar på frågan vad; bild, sång, 

musik, dans, motoriska rörelser och så vidare. 
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En estetisk lärprocess kan, utifrån vår definition i den här studien, ta sig uttryck i en lektion där olika 

arbetsformer tillämpas i vilka olika estetiska uttrycksformer ingår. I rapporten kommer vi i 

teoribakgrunden att redogöra för begreppet estetiska arbetsformer och estetiska lärprocesser i ett 

vidare perspektiv. När vi i vår studie använder begreppet estetiska arbetsformer syftar vi på 

ovanstående och ser det som ett förhållningssätt till lärande där kroppen och sinnena engageras, 

aktiveras och stimuleras under lekfulla former. Vår intention har varit att uppmuntra matematiskt 

tänkande genom att i övningar och aktiviteter vägleda barnen och rikta deras uppmärksamhet mot det 

matematiska innehållet i övningarna. Vi har valt att anpassa våra arbetsformer till de förutsättningar 

och ramfaktorer som gäller för förskolans verksamhet såsom lokaler, tid till förfogande, gruppstorlek 

och barnens förkunskaper.  

Taluppfattning 

Att elever anses ha en god taluppfattning, innebär att de har en förmåga att förstå tals innebörd samt 

de operationer som man kan utföra med tal. Elever med god taluppfattning visar också en lust inför 

att använda tal och uppfattar det som meningsfullt att hantera tal. En elev visar sin talförmåga genom 

sitt sätt att agera i matematikaktiviteter. (Reys & Reys, 1995) I studien har vi begränsat oss till 

talområdet 1-100.  

Tallinje 

En mental tallinje är den uppfattning man har av talens inbördes ordning. Denna mentala tallinje 

försöker vi i interventionen konkretisera och utmana. Man kan använda sig av både cirkulär och 

horisontell tallinje och vi har i denna studie valt att arbeta med främst den horisontella. Siegler & 

Ramani (2009) menar att den horisontella tallinjen i större utsträckning bidrar till barns förståelse för 

talens relation än den cirkulära (a.a.). Det kan ta sig uttryck genom att vi exempelvis ritar upp en linje 

som barnen sedan ska placera de olika talen på i ”rätt” ordning. Längs tallinjen utför barnet/eleven 

sedan olika matematiska operationer såsom att hoppa talen, identifiera jämna och ojämna tal samt 

placera ut rätt antal ”saker” vid rätt tal. 

Puls, takt och rytm 

Med puls avses slag som återkommer med ett bestämt intervall, med andra ord det man brukar 

benämna ”klappa/stampa takten”. Takt är ett sätt att dela in tiden (tidsindelning). Med hjälp av 

taktstreck delar man in pulsslagen i jämna eller ojämna taktarter så att man kan spela/sjunga 

tillsammans. Rytm är en sorts tidsfördelning, det vill säga en blandning av tidsvärden (långa och korta 

toner) som spelas, sjungs eller klappas mellan taktstrecken. (Håkansson & Andersson, 2005) 
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Matematik i skolan 
Följande studie handlar således om barns lärande av matematik i förskoleklass. Fortsättningsvis 

kommer benämningen skolans matematikundervisning även inkludera förskoleklassen. Matematik har 

som innehåll föreställningar om tid och rum, tal och kvantitativa samband. Trots sitt abstrakta väsen 

har matematiken visat sig ha en stor praktisk användbarhet. Den har haft ett stort inflytande på många 

områden av västerländskt tänkande till exempel vetenskaper, konst, teknik och samhällsliv. Idag 

framstår matematik som en av det moderna samhällets viktigaste discipliner. Det finns anledning att i 

detta sammanhang skilja på olika former av matematik. Niss (1994) skriver om matematikens många 

ansikten eller dess femfaldiga natur: ren (grund)-vetenskap; tillämpad vetenskap; system av redskap 

för praxis; undervisningsämne; plats för estetiska upplevelser. Föreliggande studie handlar om 

undervisningsämnet matematik. Ordsammanställningen av undervisning och matematik pekar på 

speciella aspekter av det matematiska innehållet. Den tar sin utgångspunkt och har sin tyngdpunkt i 

mötet mellan elev och matematik. Ett sådant möte kan bli sammanträffande eller passerande, 

engagerande eller oengagerat, utvecklande eller begränsande. Mötets utfall är avhängigt hur väl en 

lärare arrangerar mötet. En lärare undervisar förtjänstfullt då han/hon uppmärksammar en elevs 

kapacitet och sätter denna i relation till det som bedöms vara dels ett viktigt mål för eleven, dels en 

lämplig metod. Det är här de didaktiska frågorna kommer in i bilden och hjälper till att utforma mötet 

så att det får en önskad påverkan på elevens kunskapsmängd, färdighetsnivåer och attityder. 

 

Undervisning är ett handlande. Handlandet kan beskrivas i termer av vardaglig praxis men också i ord 

med ideologiskt präglade förtecken. Det vardagliga undervisningshandlandet blir kanske lätt 

traditionsbundet och därmed ett hinder för en utifrån önskad vitalisering av verksamheten. 

Skolmatematiken är nu till form och innehåll inte fastlagd en gång för alla utan den styrs av aktuella 

idéer, särintressen och värderingar. Skolans och därmed också matematikämnets roll diskuteras snart 

sagt på alla nivåer i samhället. På den samhälleliga arena, där inriktning och mål formuleras för skolan, 

framförs olika uppfattningar som prövas mot argument. Alla sådana idéer föds ur en vision om ”den 

goda skolan” och de tycks bilda ett outsinligt flöde. Därmed inte sagt att tilltalande utkast når ner till 

den arena där verksamheten genomförs, alltså klassrummet. Hur olika lärprocesser påverkar elevernas 

lärande av matematik i förskoleklass ska studeras i denna studie. Innan det görs presenteras vad 

skolmatematik är samt vad som beskrivs som effektiva metoder för lärande av matematik generellt 

men också av grundläggande taluppfattning specifikt. 

Vad är matematik i skolan? 

Svaret på frågan ”Vad är matematik?” växlar från tid till annan. Varje generation formulerar en 

definition som passar de egna syftena och det samhälle som just existerar: 

(Mathematics) … is a social creation which changes with time and circumstances. All sorts 

of criteria influence these changes, not the least of which are economic, political and 

aesthetics. There is no timeless mathematics standing outside history which could be 

taught (Steadman, 1991, s. 7). 

Skolmatematiken är relaterad till det vida begreppet matematik på ett inte entydigt sätt. Det är klart 

att det handlar om tal, former, strukturer m.m. men man kan kika in i den matematiska byggnaden 

genom att säga matematik är: ”En vetenskap, ett hantverk och en konst, ett språk för kommunikation, 

ett hjälpmedel men också en del av vår kultur” (Utbildningsdepartementet, 1986:1, s. 9). 
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I definitionen ovan kan de olikheter i uppfattningar av skolmatematiken som här belyses skönjas. 

Skillnaderna kan bero på vilken syn på kunskap som varit för handen samt vilken syn på kunskap i 

matematik som varit den mest framträdande i diskussionerna om matematikundervisning vid en viss 

tid – kort sagt vilken ideologi som är förhärskande. Många forskare liksom läroplansförfattare har 

betonat matematiken som ett färdighetsämne, därför att det är tillämpbart på många områden (Husén 

& Dahllöf, 1960). Engström (1997) motsätter sig uppfattningen att matematik är ett färdighetsämne. 

Han menar att detta i så fall innebär att själva beteendet, räknandet, får en central roll, det vill säga 

att övning ger färdighet. Engström ger många exempel på tillkortakommandet för denna syn på 

matematik. Hultman et al (1976) visar på två olika sätt att uppfatta matematiken i grundskolan. 

Matematikämnet skrivs fram på följande sätt: 

• Ett färdighetsämne som kräver mycket tid för övning i aritmetik. 

• Ett tillämpningsämne. 

• Ett orienteringsämne som vidgar elevernas kulturbakgrund och är värdefull för deras 

personlighetsutveckling. 

• Ett kommunikationsämne, där man talar och skriver matematik. 

• Ett probleminriktat ämne, ett hjälpmedel för att undersöka, upptäcka, förstå och handla.  

 

Matematikämnet definieras således både vad gäller hur man ska lära sig (metod) och vad man ska lära 

sig (resultat). I Lgr 80 definieras inte vad matematik är utan där konstateras att ”matematik kan 

användas för att beskriva verkligheten och för att beräkna följderna av olika handlingar” (Lgr 80, s. 98). 

Citatet ger en bild av att matematikämnet i skolan är ett tillämpningsämne, det vill säga de kunskaper 

som erhålls ska kunna appliceras i andra situationer än inom matematikområdet. En vanlig typ av 

indelning är att dela in matematiken efter innehåll. I Lgr 80 görs följande gruppering: aritmetik, 

geometri, algebra, statistik, funktionslära och sannolikhetslära samt datalära. I den föregående 

läroplanen Lpo 94 beskrivs matematikens uppbyggnad och karaktär på följande vis: 

 

Matematik, som är en av våra allra äldsta vetenskaper, studerar begrepp med 

väldefinierade egenskaper. Den utgår från begreppen tal och rum och har i stor 

utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. All matematik innehåller någon form av 

abstraktion. Likheter mellan olika företeelser observeras och dessa beskrivs med 

matematiska objekt. Redan ett naturligt tal är en sådan abstraktion. Tillämpningar av 

matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger formuleringar av 

problem i matematiska modeller vilka studeras med matematiska metoder. Resultatens 

värde beror på hur väl modellen beskriver problemet. De senaste årens utveckling av 

kraftfulla datorer har gjort det möjligt att tillämpa allt mera precisa matematiska 

modeller och metoder i verksamheter där de tidigare inte varit praktiskt användbara. 

Detta har också lett till utveckling av nya forskningsfält i matematik som i sin tur lett till 

nya tillämpningar. Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och 

undersökande aktivitet som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. 

(Utbildningsdepartementet, 1994b, s. 34) 

Lpo 94 (Skolverket, 2003) vidgar Lgr 80:s beskrivning av ämnet. Förutom att vara ett medel för att 

beskriva verkligheten och beräkna följderna av handlingar ska matematiken också kunna tillämpas i 

vetenskaplig verksamhet. Det blir därmed inte endast viktigt att läsa matematik för att klara 

vardagsproblem utan även problem av rent teoretisk natur. I den avslutande delen av citatet från Lpo 
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94 poängteras att matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande 

aktivitet. Läroplanerna anger mål som är uttryck för intentioner, önskningar och visioner om vad 

skolmatematik kan vara. Dessa i sin tur återspeglar värderingar, kultur, intressen och ideologier. 

Läroplanerna är skrivna av tjänstemän under en politisk flagg. Dokumenten görs efter utlåtande av 

kommittéer och utredningar och kan därmed sägas vara påverkade av forskningsresultat. Läroplanen 

säger däremot inget om vad matematik är för eleven i skolan. För att få en bild av det redovisas här 

några resultat från forskning om matematikundervisning.  

 

I en utvärdering från 1996 av matematiken i grundskolan framgår att över 90 procent av eleverna 

menar att de i stort sett varje lektion sitter och löser uppgifter ur läroboken under tyst räkning (Ek & 

Pettersson, 1996). Detta visar att lärarna betraktar och/eller behandlar matematikämnet till stor del 

som ett färdighetsämne idag. En central del av undervisningen är övning. Att 

matematikundervisningen i svenska skolor till stor del ägnas åt övning, har flera forskare noterat 

(Lundgren, 1972; Neuman, 1987; Magne, 1998; Engström, 1993; Lindqvist, Emanuelsson, Lindström & 

Rönnberg, 2003; Skolinspektionen, 2009). Sandahl (1997) har i sin avhandling studerat hur människor 

som undervisas och undervisats i matematik i grundskolan uppfattar ämnet och undervisningen i 

ämnet. I en av sina delstudier lät Sandahl studenterna skriva en kort essä kring ämnet. De studenter 

som skrev essän startade sin skolkarriär åren 1975–1982 vilket innebär att de har undervisats efter 

både Lgr 80 och Lpo 94 i grundskolan. En summering av Sandahls resultat på data från 1988–1994 ger 

vid handen att matematik i skolan många gånger uppfattas som något statusfyllt som skapar 

olustkänslor och som väldigt få under studietiden upplever som relevant i det vardagliga livet.  

 

Ett liknande resultat har Lindqvist, Emanuelsson, Lindström & Rönnberg (2003) kommit fram till. 

Matematik innebar för studenterna i Sandahls studie att sitta och räkna uppgifter i en bok efter ett av 

läraren förmedlat mönster. Detta ger också implikationer på att matematikämnet i grundskolan är ett 

färdighetsämne, åtminstone vid den tiden och vid den skolan där Sandahls informanter gick. 

Informanterna ger en bild av att det inom skolmatematiken existerar en undervisningsfilosofi där 

övning är något centralt. En fråga som infinner sig är om denna filosofi är beständig eller om det finns 

tendenser som visar att undervisningen är på väg åt ett annat håll? Engströms resonemang och citatet 

från Lpo 94 ovan indikerar att något annat kan vara önskvärt. Sammanfattningsvis kan sägas att när 

analytiker och läroplansförfattare beskriver matematik i skolan gör de det både med avseende på hur 

undervisningen ska bedrivas och vad som ska uppnås. Matematikämnet kan alltså sägas vara 

mångfacetterat. Det gör att det är svårt att entydigt slå fast vad matematik är. Olika uppfattningar av 

vad ämnet ska innehålla kommer därför alltid att figurera i såväl samhälle som skola.  

 

Skolmatematikens vad-fråga 
I diskussioner om vad elever ska lära sig i matematik tas utgångspunkten i två olika perspektiv: a) 

kompetensperspektivet och b) innehållsperspektivet. Kompetensperspektivet fokuserar vilken form av 

kunnande eleverna ska tillägna sig medan innehållsperspektivet fokuserar det centrala innehållet som 

ska bearbetas och läras. 

Kompetenser i matematik 

I detta avsnitt görs en genomgång av vad kompetenser i matematik kan vara. Det finns idag flera 

rapporter där kompetens i matematik diskuteras. I detta avsnitt synliggörs såväl mångfalden som 

likheterna mellan de olika taxonomier som presenterats av olika forskargrupper i världen. I Sverige har 
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NCM, (Nationellt Centrum för Matematik) delat in matematiskt kunnande i vad de kallar olika 

kompetenser enligt a) Produktivt förhållningssätt: matematiken ses som meningsfull och användbar. 

Dessutom handlar det om en tilltro till den egna förmågan att utöva matematik i olika situationer, b) 

Helhetsperspektiv: en insikt om den roll och det värde matematiken har i ett historiskt, kulturellt och 

samhälleligt perspektiv, c) Begreppslig förståelse: att begripa innebörden av matematiska begrepp och 

operationer samt se hur dessa bildar sammanhängande nätverk, d) Behärskande av procedurer: att 

kunna tillämpa olika slags procedurer, e) Kommunikationsförmåga: att kunna diskutera kring 

frågeställningar i matematik, såväl skriftligt som muntligt, f) Strategisk kompetens: att kunna 

formulera, presentera och lösa matematiska problem och g) Argumentationsförmåga: att tänka logiskt 

och reflektera, samt förklara och troliggöra matematiska påståenden (Johansson et al, 2001).  

 

Ytterligare en indelning av matematisk kompetens finner vi i en amerikansk rapport som bygger på en 

utredning där det diskuteras hur amerikanska elever ska bli mer matematiskt kompetenta. NCTM (the 

National Council for Teachers of Mathematics) som är ett amerikansk resurscentrum har gjort följande 

indelning av de kompetenser matematik eleverna i skolan bör utveckla: a) Conceptual understanding 

(begreppsförståelse): eleven har en förståelse av matematikämnets operationer och vet i vilka 

matematiska sammanhang de är relevanta att arbeta med, b) Procedural understanding 

(räknefärdighet): att genomföra en beräkning till exempel med papper och penna eller med 

huvudräkning, kunna genomföra överslagsräkningar och bedöma rimligheten hos ett visst svar, c) 

Strategic competence (problemlösningsförmåga): förutom att lösa problemet kan eleven även 

formulera och representera ett matematiskt problem, d) Adaptive reasoning (matematiskt-logiskt 

resonemang): innebär att eleven kan förklara ett svar och argumentera för dess rimlighet och e) 

Productive disposition (positiv inställning till matematik): kan se både sin egen och samhällets nytta av 

matematik samt ha tilltro till sin egen förmåga. (Kilpatrick et al, 2001).  

 

I Danmark, som är ett föregångsland inom matematikdidaktiken, förs liknande resonemang om vad 

matematiskt kunnande är. I det så kallade KOM - projektet har man konstruerat åtta kompetenser: a) 

Tankegångskompetens: att kunna ställa den slags frågor som matematiken kan besvara, att ha en 

begreppslig förståelse, att kunna göra generaliseringar, b) Problemlösningskompetens: att kunna 

genomföra en matematisk undersökning, c) Modelleringskompetens: att kunna tillämpa matematik i 

situationer från ett annat område än matematik, d) Resonemangskompetens: att kunna tänka ut och 

följa ett matematiskt resonemang, e) Representationskompetens: kunna presentera ett matematiskt 

innehåll på olika sätt (formler, bilder konkret material etc.), f) Symbol och formalismkompetens: att 

förstå och kunna använda matematiska symboler och formler, g) Kommunikationskompetens: att 

förstå andra och själv kunna uttrycka sig i matematiska sammanhang, h) Hjälpmedelskompetens: att 

kunna använda olika hjälpmedel samt kunna avgöra när det är lämpligt att använda dessa (Niss & 

Höjgaard-Jensen, 2002). I tabellen nedan sammanfattas och visas hur de olika taxonomierna liknar 

varandra genom att de kan sorteras in under sex olika grupper av kompetenser. 
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Tabell 1. Kompetenser i matematik 

Kompetens NCM NCTM 

 

KOM – projektet 

Begreppslig  

förståelse 

Begreppslig 

förståelse 

Conceptual 

understanding 

Tankegångs-kompetens  

Symbol- och 

formalismkompetens  

Problemlösnings –  

förmåga 

Strategisk 

kompetens 

Strategic competence Problemlösnings-

kompetens  

Modellerings-kompetens 

Hjälpmedels-kompetens 

 

Färdighetskunnande Behärskande av 

procedurer 

Procedural knowledge Symbol och formalism 

kompetens 

Matematiskt språk  

 

Kommunikations-

förmåga 

 Kommunikations-

kompetens  

Representations-

kompetens  

Resonemangs-

förmåga 

Argumentations-

förmåga 

 

Adaptive reasoning Resonemangs-

kompetens 

Positiv inställning 

till matematik 

Produktivt 

förhållningssätt 

Helhetsperspektiv 

Productive disposition  

 

I samtliga av de taxonomier som redovisats kan ses att matematisk kompetens inte är något entydigt 

utan något mångfacetterat. Kompetenserna ska dock inte ses som helt åtskilda från varandra. De har 

många beröringspunkter och det är tillsammans de bildar den helhet som vi kan kalla matematiskt 

kunnande (Johansson et al, 2001; Kilpatrick et al, 2001; Niss & Höjgaard-Jensen, 2002). Stora likheter 

mellan hur olika forskare ser på matematisk kompetens kan urskönjas i genomgången ovan. I den 

studie studeras olika metoders (HUR) påverkan på elevers grundläggande aritmetiska förmåga 

(begrepp och procedurer). 

Innehåll i skolmatematiken 

Innehållet som kursplanerna för matematik fokuserar på kan delas in i sex huvudområden: aritmetik, 

geometri, algebra, statistik, funktionslära och sannolikhetslära (Engström, Engvall & Samuelsson, 

2007). Dessa områden är dock inte klart utskrivna i läroplanen (Lpo 94) och de kan inte heller ses som 

helt isolerade från varandra (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994). I denna studie fokuseras den 

grundläggande aritmetiken där en viktig del är i elevers taluppfattning. Vi kommer därför begränsa oss 

till att beskriva aritmetiken. Matematik är således ett komplext ämne som utgörs av många olika 

domäner (ex aritmetik, geometri, statistik). Den första domänen som barn möter är, förutom 

räkneorden och talsystemet med basen 10, aritmetiken. Under de första åren i grundskolan får 

eleverna i hierarkisk ordning undervisning inom olika aspekter av aritmetiken (Aunola, Leskinen, 

Lerkkanen & Nurmi, 2004; Dowker, 2001). Att eleverna förvärvar kunskaper och färdigheter gällande 

ensiffrig aritmetik (ex 2 + 3 = 5), lilla och stora plus, är ett huvudsakligt mål med matematik-

undervisningen i år 1 (och 2) följt av flersiffrig aritmetik (28 + 17 = 45) och aritmetisk problemlösning 
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(Baroody & Wilkins, 1999; Geary, 1994; Mazzocco & Thompson, 2005; National Research Council, 

2001; Eriksson, 2005).  

 

Sieglers strategivalsmodell (Siegler, 1988; Siegler & Shrager, 1984) beskriver fyra bas-strategier som 

barn använder när de löser aritmetiska uppgifter, vilka förändras allt eftersom barnens matematiska 

förmågor utvecklas (Dehaene, 1992; Geary & Hoard, 2005). De fyra strategierna är fingerräkning, 

fingerstöd, verbal räkning och direkt framplockning, de tre första är så kallade räknestrategier. 

Fingerräkning, innebär att barnet använder fingrarna för att representera de tal som ingår i den 

aritmetiska uppgiften och räknar på fingrarna för att nå en lösning. Fingerstöd, innebär att barnet 

använder fingrarna för att representera talen som ingår i uppgiften, men räknar inte öppet fingrarna 

för att nå en lösning, utan fingrarna kan aktivera framplockning av svaret. Verbal räkning innebär att 

barnet räknar högt eller tyst utan stöd av fingrar för komma fram till svaret. När direkt framplockning, 

som är den mest avancerade strategin, används så har barnet etablerat färdiga svar för enkla 

aritmetiska uppgifter i långtidsminnet som kan plockas fram när barnet konfronteras med dessa 

uppgifter (Ashcraft, 1992; Dehaene, 1992). 

När barn löser aritmetiska uppgifter via de tre räknestrategierna (Dehaene, 1992) så använder barnet 

olika beräkningsprocedurer som också speglar barnets matematiska utveckling (Geary & Hoard, 2005). 

Min-proceduren är vanlig och innebär att barnet utgår från det största talet av de två som ingår i 

uppgiften och sedan räknar värdet för det andra talet i uppgiften för komma fram till rätt svar (ex 3+4= 

?: 4, 5, 6, 7; Dehaene, 1992). Max-proceduren liknar Min-proceduren med den skillnaden att barnet 

utgår från det mindre talet och räknar det större talet (ex. 3+4= ?, 3,4,5,6,7). Räkna-alla-proceduren är 

den minst sofistikerade proceduren där barnet räknar båda talen med början från 1 (ex 3+4: 

1,2,3…4,5,6,7; Geary & Hoard, 2005). Allt eftersom barnets förståelse för räkning ökar och de 

procedurella färdigheterna utvecklas förlitar sig barnet allt mer på Min-proceduren och allt mindre på 

de två andra procedurerna (Geary & Hoard, 2005). 

Skolmatematikens hur-fråga 
Studeras undervisning så diskuteras ofta lärarens metoder. Metod definierar Marton (2000) som 

arrangemang utifrån aktörer, aktiviteter och artefakter. En sådan definition kan innebära att metod 

beskrivs utifrån vad läraren gör när han eller hon undervisar, vad eleven gör när han eller hon lär samt 

vilka verktyg som används. Ernest (1991) har utifrån antagande om vad matematik är beskrivit olika 

metoder som utnyttjats i matematikundervisning i UK. Utgångspunkten är att det är lärarens 

uppfattning av vad matematik är som styr vad som ska uppnås och hur det ska gå till. Ernest tecknar 

fem olika ideologier där han bland annat beskriver vad läraren gör, vad eleven gör samt vilka verktyg 

som används. Den första ideologin kallar han för Industrial Trainer. Läraren ser matematik som en 

uppsättning sanna fakta och regler. Sociala frågor har inte någon plats inom matematiken vilken anses 

neutral. Läraren är en auktoritet vars uppgift är att överföra de matematiska kunskaperna. Eleven 

ägnar sig åt hårt arbete i form av individuell övning (drill) av det stoff läraren presenterat. Tävling är 

det bästa sättet att motivera eleverna. Undervisningen ska bedrivas med papper och penna och vara 

fri från irrelevanta distraktioner som till exempel spel och pussel. I och med att en Industrial Trainer 

motsätter sig att spel och lekar används i undervisningen tolkas det här som att det är tävling mot 

kamraterna som är den motiverande faktorn. Miniräknare ska inte användas. Den andra ideologin 

benämner Ernest Technological Pragmatist. Matematisk kunskap är odiskutabel och motiveras genom 

sin praktiska tillämpning. Eleverna ska undervisas på lämplig nivå och förberedas för arbetslivet: 

 



15 
 

This aim has three subsidiary components: (1) to equip students with the mathematical 

knowledge and skills needed in employment, (2) to certify students’ mathematical 

attainments to aid selection for employment, and (3) to further technology by thorough 

technological training, such as in computer awareness and information technology skills 

(Ernest, 1991, s. 162). 

Datorfärdigheter anses vara av betydelse. Däremot skrivs inget om till vad datorerna ska användas.  

Läraren instruerar eleverna i olika färdigheter, vilka eleverna sedan förvärvar genom praktisk övning. I 

en metodikbok för blivande lärare i matematik kan följande läsas: 

 

En grundläggande undervisningsprincip i matematik är ”de små stegens princip”. Den 

innebär att man presenterar typexempel eller ordnar övningsuppgifter i stigande 

svårighetsgrad så att varje ”steg” innebär att endast en ny svårighet tillkommer. Den 

tillämpas i sin mest renodlade form i s k programmerad undervisning men är också en 

viktig undervisningsprincip i mera traditionell matematikundervisning (Anderberg, 1988, 

s. 15). 

Citatet illustrerar en metod att undervisa barn i matematik vilken kan sägas ha likheter med hur en 

Technological pragmatist kan resonera om undervisning. I den tredje ideologin Old Humanist ses 

matematik som “pure knowledge to be worthwhile in its own right “(Ernest, 1991, s. 168). 

Lärarens uppgift är att förklara, motivera och visa matematikens strukturer. För att visa på 

matematikens struktur kan läraren försöka visualisera matematiken med något verktyg. Eleven å sin 

sida ska tillägna sig förståelse för matematikens hierarkiska nätverk för att därefter kunna lösa 

matematiska problem. De två inledande ideologierna är på många sätt fokuserade kring övningen av 

matematisk färdighet. En Old Humanist fokuserar mer på instruktionen och den matematiska 

förståelsen och kan därmed sägas vara mer matematikcentrerad än de tidigare presenterade 

ideologierna (Ernest, 1991). En ideologi som är mer elevcentrerad än de tidigare och som tar sin 

utgångspunkt i rationalismen men även i viss mån i empirismen kallar Ernest Progressive Educator. En 

framträdande person inom denna ideologi är Piaget som förespråkar att barn skapar sin kunskap. 

Konsekvenserna av denna uppfattning innebär att den lärande inte får kunskap, utan att hon konstrue-

rar den själv, och att inlärningen betraktas som en process där människan anpassar sin syn på världen 

till resultatet av sina mentala konstruktioner. Skolmatematiken ses som ett språk, ett 

problemlösningsämne som endast är en del av läroplanen. Matematiken ”lever inte sitt eget liv” utan 

den finns representerad i historien, kulturen och samhället: ”Mathematics across the curriculum are 

also valued as part of school mathematics ”(Ernest, 1991, s. 191). 

 

Läraren bör bland annat vara uppmärksam på barnens känslor, motivation och attityder till 

matematiken i skolan. Ideologin förespråkar att läraren uppmuntrar, underlättar arbetet med 

matematik genom att skapa miljöer och situationer där eleven kan göra upptäckter. Eleven ägnar sig 

åt att undersöka, upptäcka, leka, diskutera och samarbeta. Det är också av värde att undervisningen 

sker i varierande miljöer (Ernest, 1991). Det kan stärka livskraften i de föreställningar som uppstår 

enligt Björkqvist (1993); ”variation av de kontexter som utnyttjas i undervisningen befrämjar livskraft i 

de föreställningar som uppstår” (a.a., s. 14). 
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Vidare menar Björkqvist (1993) att eleven kan upptäcka nyttan med matematikämnet om hon/han får 

erfarenhet av att den matematik som lärs i skolan även går att använda i andra sammanhang (a.a.). 

Den femte ideologin benämner Ernest (1991) The Public Educator. Epistemologiskt ses matematik som 

en social kulturell företeelse. Skolmatematiken syftar till att belysa matematikens roll i samhället samt 

att stärka individernas egen förmåga att hantera och lösa problem i ett socialt sammanhang. I och med 

att undervisningen bedrivs genom diskussion får språket en framträdande roll. Språket erbjuder ett 

sätt att mediera verkligheten. Vygotsky (1986) har en teori angående spontana och vetenskapliga 

begrepp. Utvecklingen av de spontana begreppen sker i möten mellan människor och upplevelser i 

naturliga konkreta vardagliga situationer. Begreppen är osystematiska och omedvetna och startar i det 

konkreta och går därefter vidare mot det abstrakta och generella. De vetenskapliga begreppen ingår i 

skolade kontexter och är systematiska och medvetna (Vygotsky, 1986). I en strikt matematisk kontext 

uttrycker man sig annorlunda än i en vardaglig (jfr ”addera”, ”multiplicera” med ”plussa” och 

”gångra”). En slutsats av ovanstående genomgång blir att olika undervisningsideologier erbjuder 

eleverna olika lärandeobjekt. Undersökningar som visat att så också är fallet kan ses i till exempel 

Boaler (1999) Runesson (1999) och Samuelsson (2008, 2010). Det finns således, beroende på 

undervisningsideologi, olika sätt att undervisa elever i matematik. Olika ideologier har olika 

uppfattning om vad matematik är och förespråkar därför metoder som riktar uppmärksamheten mot 

det som de menar är matematik. Men vad är då egentligen effektiv matematikundervisning? I nästa 

avsnitt diskuteras detta. 

Effektiv matematikundervisning 

Det finns några internationella interventionsstudier eller undervisningsprogram där man försöker 

stötta barns möte med matematik i tidig ålder, däribland Big Math for Little Kids (Greenes et al, 2004). 

De beskriver sju principer för att främja barns lärande i matematik som delvis stämmer in på vad 

Reynolds & Muijs (1999) menar är effektiv matematikundervisning, men för att kunna stötta barns 

tidiga aritmetiska utveckling på ett adekvat sätt måste även analyser av vad som särskilt orsakar 

skillnader i barns aritmetiska utveckling göras. 

…effective teaching occurs when the teacher decides the learning intentions and success 

criteria, makes them transparent to the students, demonstrates them by modeling, 

evaluates if they understand what they have been told by checking for understanding, and 

re-telling them what they have told by tying it all together with closure (Hattie, 2009 s.236) 

Hattie (2009) har gjort en forskningsöversikt där fokus har legat på vad som är bra undervisning. I 

ovanstående citat ses en av de slutsatser Hattie (2009) kommer fram till. Effektiv undervisning 

kännetecknas av att läraren bestämmer lärandemål och gör dem tydliga för eleven, undervisar mot 

dessa mål och undersöker hur eleverna förstår det som sagts samt återkopplar genom att sammanfatta 

diskussioner. Granström (2006) visar att olika undervisningsmetoder påverkar elevernas lärande på 

olika sätt. Metoder där eleverna ges möjlighet att samarbeta med klasskamrater ger eleverna fler 

möjligheter att förstå ett innehåll. Ett liknande resonemang för Oppendekker och Van Damme (2006) 

som framhåller att bra undervisning involverar såväl kommunikation och goda relationer mellan lärare 

och elever. Boaler (1999, 2002) som studerat matematikundervisning rapporterar att undervisning där 

eleverna sitter och arbetar i läroboken presterade bra på liknande uppgifter medan de hade svårare 

att hantera öppna, tillämpade frågor som behövde diskuteras. Den senare typen av uppgifter klarades 

bättre av elevgrupper som var vana att arbeta i projekt. Boalers (1999, 2002) resultat liknar således de 

resultat Granström (2006) för fram, det vill säga att kontexten i vilken lärandet sker påverkar vad som 
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är möjligt att lära. I en översiktsartikel om effektiv matematikundervisning diskuteras amerikansk och 

brittisk forskning (Reynolds & Muijs, 1999). Ett övergripande resultat är att effektiv undervisning i 

matematik tillhandahåller många tillfällen till lärande, dvs. faktorer som är viktiga är skoldagens längd, 

antal timmar som eleven får matematikundervisning. Matematikundervisningen påverkas också av 

kvaliteten på lärarens arbete i klassrummet och tiden som eleverna faktisk sitter och arbetar med 

matematik under lektionerna. Effektiv matematikundervisning uppstår när lärare skapar ett klassrum 

där a) läraren fokuserar på ämnet så som ämnet är konstruerat och relationerna mellan begrepp 

(Brophy & Good, 1986; Griffin & Barnes, 1986; Lampert, 1988; Cooney, 1994), b) läraren inleder 

lektionerna med helklass undervisning (Clarke, 1997); Reynolds & Muijs, 1999), c) det förekommer 

effektiva fråga-svar sekvenser och effektivt individuellt lärande (Brophy, 1986; Brophy & Good, 1986; 

Borich, 1996), d) det förekommer lite störande beteenden i klassrummet (Evertsson et al., 1980; 

Brophy & Good, 1986; Lampert, 1988; Secada, 1992), e) läraren har höga förväntningar (Borich, 1996; 

Clarke, 1997), f) läraren ger innehållsrik återkoppling till eleverna (Brophy, 1986; Brophy & Good, 1986; 

Borich, 1996).  

 

Samuelsson (2008) studerade effekten av olika undervisningsformer i matematik. Han använde en 

split-plot factorial design där olika undervisningsmetoder jämfördes (traditionell metod, eget arbete, 

och problemlösningsorienterad undervisning) över tid (före och efter en 10 veckors intervention). I 

studien definierades traditionell undervisning som att läraren gjorde genomgångar framme vid tavlan 

varpå eleverna övade på övningsexempel i boken. Eget arbete innebar att eleverna arbetade 

individuellt med läroboken och läraren gick runt och hjälpte till om problem uppstod. I 

problemlösningsgruppen inleddes lektionerna med att eleverna gemensamt, i grupper om fyra, 

försökte lösa ett problem, problemet diskuterades sen i helklass. Två av tre lektioner inleddes på 

ovanstående vis. Den tredje lektionen liknande en traditionell matematiklektion. I studien användes 

sju beroendemått vilka mättes före intervention och direkt efter 10 veckors intervention. Måtten som 

användes var relaterade till dels matematiska kunskaper, dels till den affektiva sidan av 

skolmatematiken. Matematiska kunskaper var aritmetik som bestod av två delar, procedurkunskap 

och begreppslig kunskap. Den affektiva delen bestod av mått som intresse, yttre motivation, produktivt 

förhållningssätt och matematikångest.  

 

Resultaten visade att det inte blev någon signifikant skillnad mellan grupperna vad gällde aritmetik och 

procedurkunskap. Däremot hade grupperna som undervisades traditionellt och genom 

problemlösning utvecklats signifikant mer än gruppen för eget arbete vad gäller den begreppsliga 

förmågan. De olika undervisningsmetoderna hade också olika effekt på de affektiva sidorna av 

matematikundervisningen. Samuelsson (2008) menar att problemorienterad undervisningen är mer 

effektivt för att utveckla elevers intresse och glädje för matematik än traditionell undervisning och 

eget arbete. Traditionell undervisning och problemorienterad undervisning var mer effektivt för att 

stötta elevernas utveckling vad gällde produktivt förhållningssätt. Att olika undervisningsmetoder 

påverkar elevernas attityder på olika sätt har även Boaler (2002) visat. Elever som endast studerade 

för examination och satt enskilt och räknade beskrev sin attityd till matematik i negativa passiva termer 

medan de elever som uppmanades att bidra med idéer beskrev sina attityder till matematik i aktiva 

och positiva termer. Forskning har visat att negativa attityder till matematik kan påverkas av för mycket 

individuellt arbete (Tobias, 1987). Vad som kännetecknar god undervisning är således beroende av vad 

vi menar att eleverna ska lära sig inom området matematik.  
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För att kunna stötta elevers tidiga aritmetiska lärande på ett adekvat sätt måste analyser av vad som 

särskilt orsakar skillnader i barns aritmetiska utveckling göras. Aktuell teori och empiri betonar att 

barns mentala tallinjerepresentation är en centralt bidragande faktor till tidig aritmetisk utveckling 

(Feigenson, Dehaene & Spelke, 2004; Piazza, 2010; Ramani & Siegler, 2008; Siegler & Ramani, 2009). I 

linje med detta visar ett flertal studier att det finns samband mellan inre representationer av tallinjen 

och en rad olika matematiska förmågor som aritmetiska talfakta, aritmetisk estimering, basal addition 

och subtraktion, beräkning med flersiffriga tal, textuppgifter i matematik (Booth & Siegler, 2008; 

Geary, Bailey, & Hoard, 2009; Jordan et al., 2006; Jordan, Glutting & Ramineni, 2010; Ramani & Siegler, 

2008; Schneider, Grabner & Paetsch, 2009).  

Booth och Siegler (2008) har via en interventionsstudie presenterat resultat som stöder antagandet 

att barns mentala tallinjerepresentation är en kausalt bidragande faktor till barns tidiga aritmetiska 

lärande. Fyra olika grupper med elever i åk 1 fick under tre 10-15 minuters träningssessioner under 1 

vecka lösa additionsuppgifter med hjälp av fyra interventioner. Interventionerna som administrerades 

via ett datorprogram var; 1) elev- och datorgenererad visuell tallinje, 2) enbart datorgenererad visuell 

tallinje, 3) enbart elevgenererad visuell tallinje, och 4) enbart symbolräkning (kontroll). 

Additionsuppgiften presenteras i symbolform på den övre delen av dataskärmen (ex. 3 + 4 = ). För 

interventionerna 1-3 presenterades tillsammans med uppgiften en visuell tallinje mitt på skärmen. Vid 

linjens vänstra ende finns siffran 0 angiven och vid linjens högra ende siffran 100. I de elevgenererade 

interventionerna (1 och 3) fick eleverna själva representera de båda talen i uppgifterna genom att 

estimera linjer som gick parallellt med den visuella tallinjen, samt en tredje ”svarslinje” som var en 

kombination av de båda talens linjer. I den datorgenererade interventionsgruppen (3) och elev- och 

datorgenererad interventionsgruppen genererades de korrekta linjerna av programmet, enbart 

(intervention 2) eller efter att eleven genererat linjerna (intervention 1). Eleverna i enbart 

symbolräkningsinterventionen fick lösa uppgifterna utan stöd av visuell tallinje. Vid 

interventionsperiodens slut uppvisade de elever som varit föremål för intervention 2 (enbart 

datorgenererad visuell tallinje) bättre aritmetiska prestation jämfört med de elever som varit föremål 

för kontrollinterventionen (enbart symbolräkning). Forskarna fann också en tendens till bättre 

aritmetiska prestationer för eleverna i intervention 3 (enbart elevgenererad visuell tallinje) jämfört 

med kontrollinterventionen.  

Förklaringen till det något oväntade resultat att de elever som enbart observerade när programmet 

ritade upp linjerna uppvisade en större förbättring än till exempel den elev- och datorgenererad 

interventionsgruppen var enligt forskarna att eleverna i den aktuella ålder hade svårt att ta till sig all 

den information som presenterades när både eleven själv samt datorprogrammet genererade linjer. 

Det viktiga är enligt forskarna att eleverna får tillgång till en korrekt visuell tallinje oavsett hur den 

genereras. Det finns åtminstone två andra möjliga förklaringar till resultatet; 1) Den tallinje som 

användes hade enbart talen 0 och 100 ut markerade, vilket sannolikt inte ger en tillräckligt tydlig och 

detaljrik tallinje för att understödja exakt aritmetik på ett optimalt sätt. 2) Träningsperioden var 

mycket kort, 3 x 10-15 minuter, vilket ger liten möjlighet för interventionen med en konkret visuell 

tallinje att få effekt jämfört med traditionell symbolräkning. Eleverna exponerades betydligt mer för 

symbolräkning eftersom detta används av eleverna under den ordinarie matematikundervisningen.  

Ytterligare stöd för hypotesen att barns mentala tallinjerepresentation är en central struktur för deras 

tidiga aritmetiska utveckling och lärande har presenterats av Siegler och Ramani (2009) som fann att 

4-5 åriga barn som spelade linjära talbrädspel under tre 20 minuters sessioner fördelat på tre veckor 
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förutom att utvecklade en mer linjär och korrekt mental tallinje dessutom var bättre på att tillgodogöra 

sig instruktioner i basal aritmetik. Sammantaget tyder de få tillgängliga studierna på att en visuell 

tallinje kan vara ett effektivt didaktiskt verktyg vid den tidiga aritmetikundervisningen, då den 

understödjer och förstärker elevens taluppfattning genom att den utgör en transparant fysisk 

realisation av den linjära mentala tallinjen (Siegler & Ramani, 2009). En visuell tallinje tillhandhåller 

dessutom, på samma sätt som konkret (laborativt) material, en visuell representation av betydelsen 

av aritmetiska operationer och relationer (Booth & Siegler, 2008). Siegler och Ramani (2009) visar alltså 

på att just en visuell tallinje kan vara ett effektivt didaktiskt redskap då den realiserar den linjära 

mentala tallinjen. I linje med detta visar nyligen publicerade studier att brädspel som innehåller tal och 

framförallt brädspel som representerar tal i visuell linjär form stimulerar utvecklingen av förskolebarns 

mentala tallinje (Siegler & Ramani, 2009; Elofsson et al, 2016).  

Elofssons studie visade att spela brädnummerspel stöder förskolebarns utveckling av grundläggande 

kunskaper om tal och talmängder samt tidiga aritmetiska färdigheter. Beroende på spelets utformning 

och de aktiviteter som valdes skedde en utveckling av olika färdigheter i olika grad. Att spela ett linjärt 

brädspel av en sammanlagd tid på en timme under en treveckorsperiod, verkar stötta och förstärka 

förståelsen av den mentala (tänkta) tallinjen hos en femåring. Användning av det linjära spelet visade 

även på ett samband med aritmetiska färdigheter. (Elofsson et al, 2016)  

Syftet med vår studie är att studera om och hur estetiska lärprocesser i förskolan kan främja barns 

utveckling av grundläggande matematiska färdigheter och då med särskilt fokus på den mentala 

tallinjen. Vi har ovan beskrivet vad matematik är och hur matematik kan läras samt vad forskningen 

visar är effektivt. I nästa kapitel diskuteras vad estetiska lärprocesser är samt vilka fördelar det för med 

sig att utnyttja estetiska lärprocesser i undervisningen av matematik.  
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Estetiska lärprocesser  
I detta avsnitt kommer begreppet estetiska lärprocesser presenteras och problematiseras. Den 

inledande texten behandlar begreppets innebörd, olika tolkningar och dilemman. Därefter synliggörs 

hur estetiska lärprocesser kan ta sig uttryck i undervisningen, det vill säga estetiska lärprocesser som 

ett förhållningssätt till lärande. Avslutningsvis presenteras några studier som belyser sambandet 

mellan musik, motorik, matematik och skolprestationer (Academic Achievement).  

Estetiska lärprocesser – ett försök till definition 
Forskningsområdet estetiska lärprocesser håller, enligt Lindstrand och Selander (2009), på att ta form. 

Men, både begreppet ”estetiska” såväl som ”lärprocesser” innefattar många olika dimensioner och 

tolkas olika beroende på i vilken tradition de återfinns. Begreppen beskrivs på olika sätt inom 

konstnärliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och naturvetenskapliga praktiker (a.a.), vilket i sin 

tur påverkar hur styrdokument för skolan tolkas och praktiseras på fältet. Detta medför att begreppet 

måste definieras och argumenteras för varje gång det ska tillämpas i en ny kontext. 

En lärprocess skulle kunna beskrivas som vägen till kunskap, hur man erhåller kunskap, och om man 

går tillbaka till den ursprungliga betydelsen av estetik (grek. aisthetikos), vilket är förnimmelsekunskap, 

bör sinnesförnimmelser ingå I en estetisk lärprocess, men även ett undersökande, problematiserande 

och reflekterande arbetssätt krävs för att det ska bli en lärprocess och en möjlig väg till kunskap. 

Wiessenrieder (2008) menar att en estetisk lärprocess syftar på själva kunskapandet och hur detta 

kunskapande kan organiseras med hjälp av estetiska arbets- och uttrycksformer. Att skapa 

förutsättningar för sinnesförnimmelser räcker dock inte för att det ska bli en estetisk lärprocess, utan 

det krävs också att barnet möter utmaningar under processen genom att undersöka, problematisera 

och reflektera. När man gestaltar frågeställningar och utmaningar så levandegör man dem, vilket i sin 

tur gör dem synliga och samtalsbara (a.a.). Eriksson och Lindgren (2007) beskriver estetiska 

lärprocesser som ett centralt begrepp inom det estetiskt pedagogiska området, ofta hänvisat till 

ursprungsbetydelsen det sinnliga eller det förnimbara, och menar att synsättet, att man genom 

sinnesförnimmelser och fantasi utvecklar kunskap, ofta får ligga till grund för hur man arbetar med 

estetiska lärprocesser (a.a.).  

Lärarutbildningskommittén diskuterar i SOU 1999:63 de estetiska ämnenas dilemma med en tudelning 

i vetande kunskap och estetisk kunskap och menar att:  

..kunskapsformerna kompletterar varandra. De hör ihop med läroprocesser; att leka eller 

att lära sig är skapande processer. En estetisk inställning kännetecknas av att det vi 

förnimmer är viktigt för sin egen skull; för att ge oss känslomässiga upplevelser och för att 

berika vårt inre. (a.a. s.55) 

och kom fram till att ”den estetiska kunskapen utgör ett angeläget kunskapsområde för alla lärare – 

oavsett ämne/ämnesområden eller skolform” (a.a., s. 55). För att hitta en term för lärande som 

innefattar båda aspekterna av vetenskaplig och estetisk kunskap introducerades begreppet estetiska 

lärprocesser (Lindström, 2008). 

För att något ska bli en lärprocess behöver man, enligt Wiessenrieder (2008), arbeta på ett medvetet 

sätt. Omsorgen om receptionen, mötet och samtalet kring en gestaltning är lika viktig som själva 

produktionen. Estetiska lärprocesser är ett förhållningssätt till undervisning där bland annat elevens 

personliga erfarenheter i gestaltad och symbolisk form bidrar till begreppsbildningen och 
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förståelsearbetet. Estetiska lärprocesser behöver inte vara samma sak som konstnärliga processer eller 

att man arbetar med konstens material och metoder, utan det kan handla om att arbeta med intryck. 

Genom att använda och erbjuda en mångfald av uttrycksformer och variation kan flera saker blir sagda 

(a.a.).  

Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) menar att en viktig förutsättning för en estetisk lärprocess är 

mötet mellan egna och andras upplevelser och kunskaper och reflektionen kring denna. Ett annat sätt 

att beskriva en estetisk lärprocess är att, som Nygren-Landgärds och Borg (2006), se den som en 

kognitiv kunskapsprocess med ett samband mellan skapande och kunskapsinhämtning. Det innebär 

att eleven i en estetisk lärprocess tvingas blotta och synliggöra sina egna uppfattningar och tolkningar 

samtidigt som eleven möter andras uppfattningar, vilket leder till att förståelsestrukturer kan justeras 

eller förstärkas. Gustavsson (2002) menar att empiri utan begrepp ses som blind kunskap och begrepp 

utan empiri som tom kunskap.  Kunskapande måste ses som en process och kan aldrig vara passivt 

registrerande, man måste alltid aktivt göra något för att nå kunskap (Liedman, 2001; Weissenrieder, 

2008). 

Interventionsprogrammet Big Math for Little Kids (Greenes et al, 2004) bygger på forskning om barns 

matematiska lärande. Det är utformat för att man ska utgå från elevers kunskap, intressen och 

förmågor (talanger), integrera matematiska idéer i vardagliga aktiviteter och andra aktiviteter som 

tilltalar eleverna, uppmuntra matematiskt utforskande i trygga miljöer så att möjligheterna att nå nya 

matematiska insikter och förmågor ökar, samt främja/gynna/stödja elevernas diskussioner och 

reflektioner kring sina upptäckter. Man kan för enkelhetens skull sammanfatta det i sju principer som 

innebär att man ska; utgå från elevers intresse, integrera matematik i vardagliga aktiviteter, 

introducera matematik på ett lekfullt sätt, underlätta utvecklandet av komplexa matematiska idéer, 

stödja språkutveckling, uppmuntra matematiskt tänkande, ägna tid åt de matematiska aktiviteterna 

samt reflektion av desamma (a.a.).  

Dessa sju principer stämmer på många sätt överens med det estetiska förhållningssätt till lärande (i 

avhandlingen benämnt musiskt) som Grahn (2005) beskriver och sammanfattar i ordet HELHET.  Bäst 

förutsättningar för lärande skapas enligt henne när det i en lärsituation finns Harmoni mellan hand, 

hjärna och hjärta, när Estetiska uttrycksformer används som medel och man utgår från Lek för att lära 

på ett levande och lustfyllt sätt. Viktigt är dessutom Handlingsfrihet, med innebörden att man inte är 

bunden till en metod eller vissa ämnen, att Elevaktiva arbetsformer tillämpas och slutligen att Tid för 

reflektion avsätts (a.a.). 

Lindström (2012) identifierar, i forskning och litteratur om estetisk undervisning, fyra indikatorer av 

estetiskt lärande; ”lärande om, i, med och genom” (Lindström, 2012, s. 168). Han ser dessa kategorier 

som verktyg för att organisera och strukturera området. De fyra olika fälten representerar fyra typer 

av estetiskt lärande. Lära om syftar enlig Lindström på att lära sig grunderna om de olika elementen 

som ingår, principer för design och kunskaper om artister, stilar och olika genre.  Lära i handlar om att 

experimentera och utveckla kunskaper i själva hantverket och dess olika uttryck. Lärande med är ofta 

förknippad med lärande där estetiska arbetsformer integreras med andra ämnen, till exempel 

matematik. Den sista, lära genom, skulle kunna beskrivas som när de kognitiva aspekterna och 

reflektionen kring vad som görs är central. (Lindström, 2012).  Detta kan också beskrivas som att det 

är det lärande som är svårt att förutse och som kommer på köpet. Det kan vara att självkänslan stärks, 

då eleven lär sig om sig själv och sina styrkor och svagheter. Det kan innebära att eleven genom att 
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arbeta med estetiska lärprocesser motiveras till lärande eller inte motiveras, så kallade sidoeffekter 

som inte alltid är så lätta att förutse.  

  

Figur 1: Bilden visar på fyra olika sätt att lära sig ”art”, enligt Lindströms resonemang (Lindström 2012, s. 169) 

(Vår tolkning av Lindströms bild) 

Konvergent lärande innebär att lärandet leder till att en viss kompetens förfinas eller utvecklas och att 

det finns förutbestämda lösningar eller tillämpningar: eleven fördjupar sina kunskaper om ett estetiskt 

uttryckssätt, till exempel om en dansgenre.  Divergent lärande syftar på att det inte finns något rätt 

eller fel och att syftet är kreativitet och experimenterande: eleven lär sig uttrycka sig mer avancerat 

på ett instrument, exempelvis göra en egen tolkning.  Begreppet mediespecifikt syftar på att det är 

specifika konstarter eller estetiska modeller som tillämpas (till exempel en musik- eller dansgenre). 

Medieneutralt innebär att det inte finns några styrningar när det gäller vilka konstarter eller estetiska 

modeller som tillämpas (till exempel estetiska lärprocesser) (Lindström, 2012).  

Sammanfattningsvis kan man säga att estetiska lärprocesser handlar om kunskapens form och att 

skapa förutsättningar för sinnesförnimmelser och därigenom lärande, vilket rör alla ämnen och 

kunskapsområden. Estetiska lärprocesser är inte förbehållet de estetiska ämnena utan hämtar endast 

verktyg från dessa för att man ska kunna gestalta något på många olika sätt och med flera sinnen 

involverade. Det kan exempelvis handla om att dramatisera, ljudsätta eller förkroppsliga texter och 

fenomen för att förtydliga eller fördjupa lärandet. Inom matematik skulle det kunna innebära att 

barnen genom exempelvis dans upplever, uttrycker och gestaltar rumsuppfattning, geometriska 

former och volym. I en estetisk lärprocess erfar och upplever barnet med alla sinnen, inte enbart 

visuellt och/eller auditivt. Detta ger erfarenheter som barnet kan relatera till även i andra 

lärsituationer.  

Varför estetiska lärprocesser i skolan 
Barn nås, enligt Pramling Samuelsson et al (2011), bäst när de får möta ny kunskap genom att integrera 

lek och lärande samt att detta sker systematiskt. Det är viktigt att ”erfara variation inom ett invariant 

tema” (a.a. 2011, s. 57) det vill säga att samma sak får tränas på många olika sätt och att eleverna 

uppmärksammas på det som är väsentligt, vilket i pedagogiska termer kallas riktadhet. Det innebär att 

läraren ”på olika sätt och med olika medel ger elever förutsättningar att rikta sin uppmärksamhet mot 

något” (a.a. 2011, s. 58). Man kan även benämna det uppmärksamhetsfokusering, vilket i pedagogisk 

praktik handlar om att få eleverna att rikta uppmärksamheten mot det som man vill att de ska utveckla 
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kompetens i eller förståelse för. Inom musik kan det handla om att välja att göra dem uppmärksamma 

på exempelvis musikens form genom att ställa frågor kring det eleverna hör när de lyssnar på ett 

musikstycke. Man kan be eleverna uppmärksamma antal pulsslag i varje takt eller att minnas och 

härma rytmiska mönster (Bilhartz et al, 2000; Pramling Samuelsson, 2011). 

Pramling Samuelsson et al (2011) menar att det är viktigt att även skilja på erfarande och erfarenhet i 

barns lärande. Erfarenhet består, enligt Pramling Samuelsson, av själva handlingen (vad man är med 

om) jämfört med erfarande (vad man tar med sig från det man är med om), det vill säga något som 

framstår kognitivt för barnet. Om man exempelvis har rörelse som ett återkommande inslag i 

undervisningen så krävs det att barnet blir medveten om vad det gör (ser, uppfattar eller förstår något) 

för att det ska leda till att exempelvis kroppsuppfattningen stärks. Det räcker således inte med att man 

gör en handling för att den ska bli ett erfarande eller ett lärande. Ett lärande är att förändras, d v s att 

man går ”från ett sätt att erfara till ett annat” (Pramling Samuelsson et al, 2011, s. 56) vilket kan betyda 

att man får nya ögon att se med och förflyttar sig någon annanstans än där man var innan. Detta 

perspektiv innebär att man kan lära sig (erfara) poesi genom att lyssna på den, men för att lära sig 

något specifikt som har med poesi att göra, såsom rytm eller rim, krävs det att det blir medvetandegjort 

hos barnen (a.a.). För att något ska bli en estetisk lärprocess måste ”görandet” kopplas samman med 

ett medvetet fokus.  

Säljö (2000) menar att den fysiska kontexten kan påverka barnets beteende och förväntningar på vad 

som ska ske. Han ger som exempel att barn i vissa miljöer, i detta fall en matematiklektion, tänker kring 

en uppgift på ett sätt som matematikundervisningen har lärt dem, utan att reflektera över om detta 

är en lämplig strategi eller inte (a.a., s. 136-137). Andra exempel kan vara hur man samtalar kring ett 

matbord jämfört med en rättssal. Klassrummet är också ett rum som utgör en unik miljö för 

kommunikation och interaktion. Om en elev till exempel kommer in i en sal där matematikundervisning 

normalt bedrivs, skapas vissa förväntningar hos individen på hur saker ska gå till och vad som är ok och 

inte ok i det rummet (a.a.). Estetiska lärprocesser kan kanske, genom att använda nya arenor för 

undervisningen, bryta dessa förväntningar och öppna upp nya dörrar till lärande för elever. Att välja 

rätt plats för lärandet kan vara en nyckel till framgång, något som utomhuspedagogiken ser som en 

mycket viktig del i organisationen av lärandet (Szczepanski, 2008, s. 18). 

För att en estetisk lärprocess överhuvudtaget ska komma till stånd är det viktigt att barnen är trygga i 

gruppen och i den miljö där lärandet tar plats. Det är också viktigt att eleven möts på den nivå där 

denne befinner sig och upplever ett sammanhang som känns igen. Detta skiljer sig inte från andra 

lärprocesser, men då eleven i en estetisk lärprocess förväntas involvera hela kroppen och sinnena i 

lärandet, blir misslyckanden synligare, vilket, om gruppen inte är stöttande, kan avskräcka från fortsatt 

deltagande. Pedagogernas förhållningssätt är därför viktigt för lärandet. Elever kan ofta mer än vad 

man tror, men de behöver vägledas för att förstå sin kunskap och förstå vad de kan. Att elever kan 

rimma betyder inte säkert att de har förstått vad rim är (Pramling Samuelsson et al, 2011).  

Behovet av estetiska lärprocesser synliggörs i styrdokumenten för grundskolan. I Lgr 11 menar man att 

kunskapsformerna kompletterar varandra och trycker på att ”eleverna ska få uppleva olika uttryck för 

kunskap” samt att de ska ”få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva olika känslor och 

stämningar” (Skolverket, 2011, s. 10). Genom att eleverna ges möjlighet ”att pröva, utforska, tillägna 

sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” så bidrar man till en harmonisk utveckling och 
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bildningsgång. (Skolverket, 2011, s. 10) Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska tillägna sig förmåga 

till eget skapande (a.a.). 

Estetiska lärprocesser utgår från barns naturliga sätt att tillägna sig kunskap. Barn lär sig på muntlig 

grund till skillnad från vuxenbeteendet som är inlärt genom mer logiska bildningsstrategier. För att 

möta detta behövs en pedagogik, som utgår från en språkligt lekande hållning som möter barns eget 

sätt att lära. Uddén (2004) menar att om en god språklig kvalitet och dialog med barn ska kunna 

uppnås, behöver pedagogen använda sig av lek som medel i det pedagogiska mötet. Detta eftersom 

det är helt naturligt för barnen att sjunga, klappa, röra sig rytmiskt och dansa. I samband med dessa 

aktiviteter kan man sedan förtydliga språk och begrepp och förklara lekens handlingar och innehåll när 

barnen är mogna för det (a.a.). Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) menar även att man med 

fördel kan ställa barn inför uppgiften att lära andra barn något därför att barnet då, för att förklara 

eller visa något, måste fundera över vad man ska lära den andre. Det blir då dels synligt om barnet inte 

förstått det den ska lära ut och dels en utmaning för barnets tänkande och förståelse genom att det 

ställs inför ett problem. Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) menar uppgiften alla lärare har är 

att ställa barn inför problem, men samtidigt vara lyhörd för barns reflektioner och de måste gå hand i 

hand (a.a.). 

Att arbeta med estetiska lärprocesser är detsamma som att hålla samman sådant som lätt skiljs åt, 

såsom intellekt, känslor och sinnen (Wiessenrieder, 2008). I en estetisk lärprocess ses eleven som 

medskapare istället för en behållare med obearbetad information vilket gör att man genom estetiskt 

arbete kan stärka elevers självkänsla (Wiklund, 2009). Lillemyr (2002) menar att man bör betrakta 

lärande ur ett helhetsperspektiv, både som en individuell kognitiv aktivitet, men också som en 

sociokulturell aktivitet. Ett barn som har en realistisk uppfattning om sin egen förmåga känner större 

trygghet i kommunikationen, vilket innebär att barnets självuppfattning får konsekvenser för hur väl 

lärandet fungerar. Kan man stärka elevens självkänsla ökar möjligheterna att lära, d v s ”lärande och 

identitet har en ömsesidig inverkan på varandra” (a.a., s. 61).  

Att motivation är viktigt för att lärande ska ske är inget nytt, utmaningen är att skapa möjligheter för 

den. Motivation kan delas upp i två former; inre och yttre motivation, där den inre är kopplad till 

barnets självuppfattning och den yttre till yttre stimuli, som exempelvis beröm. Den inre motivationen 

innebär att eleven deltar i aktiviteten för sin egen skull, inte för att den anses bra eller lärorik. Lillemyr 

(2002) trycker på vikten av upplevelser som motivationsfaktor ”genom att de bidrar till engagemang 

och intresse för lärandet” (a.a., s. 59).  Elevers egen roll i lärandet får i en estetisk lärprocess större 

plats och elever lär sig knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en 

helhet (Wiklund, 2009).  

Estetiska lärprocesser, matematik och skolprestationer 
Det finns många studier där man undersökt sambandet mellan utövande av estetiska uttrycksformer 

och matematik eller estetiska uttrycksformer och skolprestationer. Avsnitten som följer fokuserar på 

studier som undersökt sambandet mellan musik och matematik/skolprestationer samt mellan 

motorik/fysisk aktivitet och matematik/skolprestationer, då musik och motorik företrädesvis är de 

tillvägagångssätt som använts i denna interventionsstudie. Vi har valt att redovisa musik och motorik 

var för sig. Utifrån studierna framkommer det kausala samband som visar att träning av motoriska och 

musikaliska förmågor verkar ha en positiv inverkan på studieresultat i matematik samt att motoriska 

svårigheter verkar korrelera med sämre skolprestationer.  
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Musik, matematik och skolprestationer 

Det finns tre huvudsakliga områden där sambanden mellan musik och matematik undersökts i störst 

utsträckning. Det ena rör överföringseffekter vid numeriska förfaranden (siffermässiga metoder för att 

lösa matematiska problem), det andra rör vinster i den spatiala-temporala slutledningsförmågan 

(förmåga avseende rums- och tidsuppfattning) och det tredje rör olika minnesfunktioner.  

Numeriska förfaranden 

Vad gäller numeriska förfaranden återfinns i en forskningsöversikt, där man främst tittat på studier 

som fokuserat på musikens inverkan på matematisk förmåga hos barn i motsvarande förskola och F-6, 

tydliga kopplingar mellan barns tidiga lärande i musik och deras grundläggande matematiska förmågor.  

The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) i USA har studerat hur många tillfällen i 

musikundervisningen som faktiskt är direkt relaterade till matematik. National Council of Teachers of 

Mathematics (2008) påvisar att ett renodlat ”skill and drill”- förhållningssätt i matematik inte är det 

bästa tillvägagångssättet. Det är den ideologi som Ernest (1991) kallar för Industrial Trainer, vilket 

innebär att läraren ser matematik som en uppsättning sanna fakta och regler där eleven ägnar sig åt 

hårt arbete i form av individuell övning (drill) utan ”störningsmoment” såsom spel eller lekar. Snarare 

förespråkas matematiskt lärande i kontexter som främjar andra typer av tänkande och problemlösning 

samtidigt, vilket mer liknar den elevcentrerade ideologi som Ernest (1991) kallar Progressive Educator. 

Där bör läraren istället uppmuntra och underlätta arbetet med matematik genom att skapa miljöer 

och situationer där eleven får undersöka, upptäcka, leka, diskutera och samarbeta. Helst ska undervis-

ningen även ske i varierande miljöer (a.a., 1991). Musik är ett exempel på en sådan kontext som NCTM 

lyfter fram. Som exempel på områden där ämnena förstärker varandra återfinns följande; numeriska 

förfaranden: att räkna pulsslag, jämföra antal pulsslag (fler än, färre än), geometri/rumsuppfattning: 

notera tonhöjd på notsystem (högre än, lägre än), organisera ljudmönster, jämförelser: tonalitet 

(högre, lägre tonhöjd) och tempo (snabbare, långsammare rytmer) (National Council of Teachers of 

Mathematics, 2008). 

 

Gardiner (2000) är en forskare som specifikt har undersökt hur just tidiga matematiska begrepp kan 

relateras till musikbegrepp, såsom exempelvis tonhöjd/notlinje och tallinje (a.a). Hans forskning 

handlar om förhållandet mellan tonal och rytmisk utveckling och matematisk progression och han 

menar att kognitiv utveckling (i en studie benämnt “mental stretching”) uppstår när sambandet mellan 

musik och matematik är identifierad och bearbetad. Flera av hans studier visar på tydliga kopplingar 

mellan barns tonala och rytmiska utveckling samt deras matematiska progression. (Gardiner, 2000)  

Spatial-temporal slutledningsförmåga 

Spatial slutledningsförmåga tycks vara länken mellan ökad matematisk progression och tidig 

musikundervisning. Då man vid musiklyssnande och musikutövande skapar och använder samma 

signalvägar i hjärnan som vid komplex spatial problemlösning, stärks dessa signalvägar. Ju mer 

signalvägarna används, oavsett orsak, desto starkare blir de och starkare kopplingar leder till snabbare 

access och därmed ökade färdigheter. Musiklyssning leder förvisso till en viss sorts ”hjärngympa” men 

effekten på de spatiala förmågorna är då kortvarig. Flera studier visar däremot att aktivt 

musikskapande kan ge långvariga spatiala vinster som ger effekter i månader och till och med år 

(Rauscher et al, 1997; Gardiner, 2000; Hetland, 2000). Studier som fokuserar på yngre barns lärande i 

musik och matematik antyder även att antalet år barnen deltagit i aktiv musikundervisning har 

betydelse för deras matematiska färdigheter. Det vill säga, ju yngre barnen är när de får 

musikundervisning desto större blir överföringseffekterna och vinsterna på sikt (Gardiner, 2000).  
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Flera forskningsöversikter på området (Rauscher et al, 1997; National Council of Teachers of 

Mathematics, 2008; Hetland, 2000) visar på att resultaten är särskilt övertygande gällande kopplingen 

till spatial-temporal slutledningsförmåga. Rauscher et al (1993) bedrev den banbrytande forskningen 

inom detta fält, vilken startade med en pilotstudie som visade hur yngre barn presterade signifikant 

bättre på ett test, som prövade just deras spatiala slutledningsförmåga (spatial reasoning test), efter 

att ha fått musikundervisning (innehållande keyboardundervisning). I den uppföljande studien 

undersöktes förskolebarnen under en niomånadersperiod och jämfördes med en kontrollgrupp. Den 

spatiala förmågan testades före interventionen, fyra månader in i studien samt efter ytterligare fyra 

månader. I utvärderingen av studien skrev gruppen att de barn som under åtta månader fått 

musikundervisning fick signifikant högre poäng på “pusseltestet” än kontrollgruppen:  

“...the group of children who received eight months of music lessons scored significantly 

higher on the Object Assembly task than the group of children enrolled in the same 

preschools who did not receive music training” (Rauscher et al, 1994:16). 

Barnen ombads i testet lägga pusselbitar så att dessa skapade en meningsfull helhet. De behövde då 

först skapa en mental helhetsbild för att sedan lägga pusselbitarna, så att de reproducerade den 

mentala bilden, vilket är ett exempel på en typisk spatial-temporal förmåga (Rauscher et al, 1994).  

Minnesfunktioner 

National Institute on Early Childhood Development and Education (NIIER) i New Jersey USA, förklarar 

kopplingarna mellan lärande i musik och matematik som att musiklyssnande och musikskapande 

skapar starka synapser (kopplingar mellan nervceller) i hjärnan och att några av dessa kopplingar är 

desamma som används vid problemlösning i matematik (Dodge & Heroman, 1999). Det finns således 

resultat som visar att musikundervisning leder till vinster för yngre barns matematiska lärande.  

Följdfrågan är då vilken typ av musikundervisning det rör sig om? Även om data visar att all sorts 

musikundervisning är gynnsam, vet pedagoger i allmänhet att ett strukturerat, välplanerat och 

systematiskt förhållningssätt ger bäst resultat. För att ta reda på detta genomfördes en studie för att 

undersöka om musikundervisning (exklusive keyboardundervisning) förbättrar spatial-temporal, 

matematisk och verbal slutledningsförmåga (Bilhartz et al, 1999). 71 barn i åldern 4-5 år deltog i 

studien, varav hälften som kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick musikundervisning under 30 

veckor vilket innebar såväl lärarledd undervisning som självstudier (vilket man tog med som en faktor 

när man sammanställde data). Man gjorde för- och eftertest av båda grupperna där förmågor gällande 

både kognition och musik ingick. Man använde sex test (Stanford-Binet; intelligenstest som bl a 

bedömer barns förmåga att utföra uppgifter) som användes för att testa kognitiva förmågor och det 

separata testet som rörde förmågor i musik skapades särskilt för denna studie och innehöll förmågan 

att a) hålla en stadig puls b) minnas och härma rytmiska mönster c) minnas och härma vokal tonhöjd 

(a.a.). Eftertesterna visade att musikinterventionsgruppen presterade signifikant bättre både i 

musiktestet såväl som i det kognitiva testet. Forskarna beskriver att ”the Bead Memory subtest” mäter 

slutledningsförmågan vad gäller visuell analys, visuellt bildspråk, visuellt minne, 

sekvenser/ordningsföljd, klusterstrategier (skapa sammanhang), uppmärksamhet, flexibilitet, och 

fingerfärdighet/finmotorik. Resultaten på minnestestet visade att medelpoängen på det kognitiva 

testet var högre för barnen som ingick i musikinterventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

(Bilhartz et al, 1999). 
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Testerna visade även att de barn som ingick i musikinterventionen gjorde större positiva framsteg än 

vad som kunde förväntas jämfört med motsvarande nationella prestationer hos yngre barn. Värdet på 

förändringstakten är statistiskt säkerställt. Även de barn i interventionsgruppen som hade lägre 

måluppfyllelse fick ett förbättrat medelvärde med en ökning från 50 % på minnestestet till 78 %. För 

de barn i interventionsgruppen som hade högre måluppfyllelse blev förbättringen ännu större med en 

ökning från 50 % till 87 % (Bilhartz et al, 1999). Sammanfattningsvis drog forskarna slutsatsen att 

resultatet av studien stödde hypotesen att det finns en signifikant länk mellan tidig musikundervisning 

och kognitiv utveckling av icke-musikaliska förmågor. Upphovsmännen förklarar det som att barnens 

musikträning i kinestetiska, auditiva och visuella färdigheter åstadkom förmågor hos barnen att 

prestera bättre vid uppgifter som kräver abstrakt slutledningsförmåga. Enligt denna omfattande studie 

ökar yngre barns spatiala-temporala slutledningsförmågor genom aktivt deltagande i 

musikundervisning (a.a.). 

Förklaringsmodeller 

Hetland (2002) gjorde en metaanalys av 15 liknande studier som gjorts för att svara på om aktiv 

musikundervisning i förskola och grundskola förbättrar elevernas prestationer rörande spatiala 

uppgifter. Hetland fick starka implikationer på att det finns direkta kausala samband mellan aktivt 

musicerande och spatial-temporal slutledningsförmåga. Korrelationen mellan alla studierna i 

metaanalysen var så stark att vare sig instrumentering, instruktionssätt eller forskningsdesign kunde 

anses haft någon inverkan. Deasy, bland annat redaktör för forskningsöversikten ”Critical Links: 

Learning in the Arts and Student Academic and Social Development” (2002) menar att dessa resultat 

stödjer förhållningssättet att redan existerande signalvägar till det spatiala tänkandet triggas av aktivt 

engagerande musikundervisning, oavsett vad musikläraren haft för intentioner med sin undervisning. 

Dessa, och andra, vetenskapliga studier har visat att aktivt musicerande leder till vinster gällande 

lärande i matematik. Deasy (2002) beskriver överföringseffekterna med lärande i olika kontexter som 

att det inte, någon annanstans än i de jämförande studier som gjorts rörande lärandeeffekter i 

estetiska verksamheter och kognitiva förmågor, finns så starka incitament för kopplingar som mellan 

lärande eller erfarenheter i musik och rumsuppfattning. Det är tydligt att matematiska färdigheter, 

såväl som språkutveckling, direkt främjas av de färdigheter man har gällande rumslig (spatial) 

slutledningsförmåga (a.a.). 

Motorik och skolprestationer 

Begreppet motorik innefattar alla de processer som involveras när vi utför rörelser. När de stora 

muskelgrupperna involveras kallas dessa grovmotoriska rörelser och det är då främst rörelser som 

involverar ben, armar, rygg och mage. När händer, fingrar, ansikte och fötter utför rörelserna benämns 

de som finmotoriska rörelser. Att kunna variera sina rörelser och väl anpassa muskelkraften till det 

arbete som ska utföras är ett kriterium på en väl utvecklad motorik (Langlo Jagtøien, 2000). 

Det finns ett mönster att känna igen när man studerar hur människans motorik utvecklas. Vissa 

motoriska förmågor verkar föregå andra enligt ett bestämt mönster; rulla före krypa, krypa före stå, 

stå före gå etcetera. Hur fort denna utveckling sker, sett till den enskilde individen, kan variera, men 

faktorer såsom hur mycket stimulans och utmaningar som barnet möter samt hur mycket barnet själv 

tränar påverkar utfallet (Holle, 1976; Langlo Jagtøien, 2000). Barns motoriska förmågor går att träna. 

Studier visar på att motoriska brister hos barn har en tendens att finnas kvar om barnet inte får hjälp 

med att träna upp och utveckla dessa brister (Ericsson 2003, 2011).   
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Fysisk aktivitet är ett samlingsnamn för alla fysiska aktiviteter som involverar motoriska rörelser och 

leder till en pulshöjning utöver vilonivån (Rasberry et al, 2011). Flera studier väljer att använda fysisk 

aktivitet som begrepp istället för motorik, vilket, vi har tolkat som att det innebär att aktiviteterna inte 

måste utföras på ett visst sätt, utan kan variera såväl i intensitet, längd och innehåll och, ibland utföras 

olika i olika grupper. Sambandet fysisk aktivitet och skolprestationer alternativt motorik och 

skolprestationer har studerats och presenterats i flera studier, där matematik i vissa fall varit ett av de 

påverkansområden som studerats. Nedan redogörs för ett antal studier där motorik och fysisk aktivitet 

antingen har ställts mot skolprestationer i allmänhet eller mot skolprestationer i matematik. Att vi valt 

att ta med även studier där inte matematik studerats specifikt är för att vi tror att de funna sambanden 

kan indikera samband även gällande matematik. 

Samband motorik, fysisk aktivitet och skolprestationer 

I en amerikansk litteraturöversikt valdes 50 artiklar ut av totalt 406 studerade. Dessa 50 artiklar 

analyserades och sammanställdes då de samtliga berörde sambandet mellan fysiska aktiviteter i skolan 

och skolprestationer. Studierna som ingick var publicerade mellan 1985 och 2008 och fokus låg på barn 

mellan 5 och 18 år. Bakgrunden till litteraturstudien var funderingar kring konsekvenserna av den 

minskade mängden fysisk aktivitet och rastaktiviteter på skoltid till förmån för mer tid åt matematik, 

språk och andra ämnen som ansågs behöva förstärkning. Detta, i kombination med att det fanns ett 

växande antal studier som visade på positiva samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer, 

gjorde att man i denna litteraturöversikt ville försöka få en samlad bild över vad som studerats i ämnet 

och hur dessa studiers resultat formulerats. I studien innefattar begreppet skolprestationer såväl 

kognitiv förmåga, inställning till lärande och akademiskt uppförande (såsom organisationsförmåga och 

närvaro) som akademiska resultat (standardiserade prov och test) (Rasberrry et al, 2011). Slutsatsen 

från studierna som Rasberry et al (2011) sammanställde var, när de betraktade samtliga 50 studier, att 

lite mer än hälften av alla undersökta fenomen (50,5%) visade på positiva samband mellan fysisk 

aktivitet och akademiska prestationer (representerade av akademiska resultat, akademiskt 

uppförande samt kognitiva förmågor och färdigheter). 48 % visade på inga samband och endast 1,5 % 

var negativa samband. 14 studier undersökte hur olika upplägg på idrottsundervisningen påverkat 

akademiska prestationer, däribland Ericssons (2003) studie.  

Nio av studierna var så kallade interventionsstudier där samband mellan klassrumsbaserad fysisk 

aktivitet och skolprestationer studerades. I sju av dessa studier gick barnen i årskurs två till sex och i 

de två övriga studierna gick barnen i förskolan respektive på högstadiet. Aktiviteterna varade i längd 

mellan fem och 20 minuter och genomfördes dagligen eller regelbundet. Interventionerna varade 

mellan en dag till 16 månader, de flesta mellan 2-3 månader. En av de nio studierna studerade inte 

akademisk prestation, utan endast uppförande och fann där ett positivt samband. För de övriga åtta 

baserades skolprestationerna på standardiserade testresultat i olika ämnen och den 

klassrumsbaserade fysiska aktiviteten var av både typen pausgymnastik under lektionstid eller 

planerade undervisningsaktiviteter. Den klassrumsbaserade fysiska aktiviteten innefattade alltså inte 

fysisk aktivitet som skedde utanför ordinarie undervisning eller på idrottslektioner (Rasberrry et al, 

2011). 

Av sammanställningen framkom det att av dessa åtta studier så visade fem på ett positivt samband 

mellan fysisk aktivitet och skolprestationer, tre visade inte på något samband. Ingen av studierna 

visade på ett negativt samband. Detta indikerar att även om en del av undervisningstiden i ämnet 
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ägnats åt fysisk aktivitet, det vill säga mindre tid ägnats åt traditionell undervisning, så har resultaten 

på testerna inte försämrats utan antingen förbättrats eller varit oförändrade (Rasberry et al, 2011). 

Samband motorisk förmåga och skolprestationer i matematik 

I en svensk studie från 2003 (Ericsson) framkom det att barn som fått hjälp med att träna upp sina 

motoriska brister också uppvisade bättre resultat på standardiserade nationellt framtagna prov i 

svenska och matematik jämfört med de barn som inte fick denna riktade träning. Studien genomfördes 

som en delstudie i det så kallade Bunkefloprojektet i Malmö, och var en longitudinell studie 

omfattande 251 barn i åk 1, 2 och 3. Barnen delades in i tre grupper, två interventionsgrupper och en 

kontrollgrupp. Samtliga grupper motoriktestades varje år vid samma tillfälle och resultaten från 

motoriktesten jämfördes med resultaten från proven i svenska och matematik, vilka genomfördes när 

barnen gick i åk 2, på vårterminen. Interventionsgrupperna fick utökad undervisningstid i idrott och 

hälsa till fem lektioner per vecka, där två av passen leddes av idrottsföreningar. De barn som i 

motoriktesten uppvisade motoriska brister, fick extra och riktad motorisk träning. Jämförelsegruppen 

deltog i skolans ordinarie idrott- och hälsaundervisning två gånger per vecka (Ericsson, 2003).  

Ericssons (2003) resultat pekade på att de barn som uppvisade motoriska brister och som fått extra 

motorisk träning lyckades bättre på nationella proven i svenska och matematik än de barn som inte 

fått extra träning. De områden inom matematiken som testades var taluppfattning/tankefärdigheter, 

rumsuppfattning samt logik och kreativitet. Likaså gick det att utläsa att de elever som uppvisade god 

motorik på motoriktestet (MUGI-testet = Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning) också 

uppnådde bättre resultat på matematiktestet i åk 2, jämfört med dem som hade mindre motoriska 

brister, vilka i sin tur hade bättre resultat än de med stora motoriska brister. Störst korrelation fanns 

mellan motorik och rumsuppfattning, vilket också är det resultat som skiljde mest mellan studiens 

interventionsgrupp och jämförelsegrupp. De barn som hade motoriska svårigheter och som fick extra 

motorisk träning förbättrade sina resultat mer än de elever i jämförelsegruppen som inte fick denna 

extra träning. Motoriska brister uppfattades inte ”växa bort” av sig själva, utan verkade kräva riktade 

insatser (Ericsson, 2003), vilket stämmer väl med slutsatser i andra studier. 

Ericsson presenterade 2011 en uppföljningsstudie där samma barn som ingick i studien från 2003 

testades på nytt. Testen var i grunden samma, men anpassade efter åldersgruppen åk 9. Hon fann då 

att interventionsgruppen blev antagna till de nationella gymnasieprogrammen i större utsträckning än 

motsvarande elever i jämförelsegruppen, det vill säga att pojkarna uppvisade bättre resultat i 

matematik, svenska och engelska och hela gruppen uppnådde betyget godkänt i dessa ämnen i större 

utsträckning. Effekten kvarstod således (Ericsson & Karlsson, 2011). 

I norra Portugal genomfördes mellan 2009-2010 en studie på 596 barn i åldern 9-12 år. 

Skolprestationer mättes med hjälp av nationella prov i matematik samt i det portugisiska språket 

(Lopez et al, 2012). Resultat från motoriktestet delades in i motoriska problem, motoriska brister, 

normal motorik, god motorik och mycket god motorik. Inget av barnen i undersökningen nådde upp 

till mycket god motorik. Ungefär hälften av barnen som testades uppnådde nivån motoriska problem 

eller brister (en hög andel, enligt författarna till studien, vilket förklaras med den stora andelen 

överviktiga individer i Portugal jämfört med resten av Europa). Denna grupp hade också lägre resultat 

på skolprestationerna jämfört med gruppen som uppvisade normal motorik eller bättre. Studien visar 

på att sannolikheten för att få ett lägre betyg i matematik ökade ju större motoriska svårigheter barnen 

uppvisade (Lopes et al, 2012). I studien skiljs inte olika ämnen åt utan resultatet redovisas övergripande 
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för samtliga ämnen. Grovmotoriken testades i Lopes studie med hjälp av ett motoriktest kallat “the 

Körperkoordination test fur kinder” (Kiphard & Shilling, 1974), vilket även Ericsson (2003) refererar till 

i sin studie. Testet består av fyra olika standardiserade motoriska uppgifter; balans på bänk, hopp över 

hinder, sidhopp med samlade ben och förflyttning åt sidan på mattor (Kiphard & Shilling, 1974). 

I en annan studie, som genomfördes i Nederländerna och riktade sig till barn i åldern 7-12 år, jämfördes 

sambandet skolprestationer och motorisk förmåga hos barn med inlärningssvårigheter med 

normalpresterande barn. Det ingick 104 barn i varje grupp. 12 grovmotoriska färdigheter testades och 

jämfördes med skolprestationer i läsning, stavning och matematik, baserat på nationella test vilka var 

anpassade för åldersgruppen och där hänsyn togs till det antal månader skolundervisning en elev 

erhållit. De matematiska uppgifterna gick ut på att eleverna skulle lösa matematiska problem som 

hämtats från vardagslivet. Studien visade på ett tydligt samband mellan svag motorik och 

skolprestationer. Ju sämre motorik desto sämre skolresultat. När det gällde svaga matematiska 

förmågor fanns det en tendens till ett samband mellan låg objektkontroll och aktiviteter såsom kasta-

fånga, sparka och överhandskast. Rörelseförmåga (springa, galoppera, hoppa med mera) var å andra 

sidan tydligare kopplade till läsförmågan (Westendorp et al, 2011). 

Samband fysisk aktivitet integrerad i skolämnen och matematik 

I en amerikansk interventionsstudie från 2011, undersöktes bland annat hur skolprestationer i läsning, 

matematik och stavning påverkades av att elevernas undervisning genomfördes med fysisk aktivitet 

integrerad i alla ämnen (PAAC = Physical Activity Across the Curriculum, där rekommendationen var ca 

90 minuters undervisning där eleverna var fysiskt aktiva, fördelat på minst 10-minuterspass). Som 

exempel på hur detta kunde ta sig uttryck på en matematiklektion ges följande: för att lära ut “delar 

av” så delas klassrummet upp i olika sektorer där eleverna ska visa det korrekta svaret på en uppgift 

genom att placera sig i rätt sektor och utföra olika fysiskt krävande uppdrag. Arbetssättet byggde på 

att det inte krävdes någon särskild utbildning för lärarna, inga särskilda lokaler och ingen speciell 

utrustning, utan att fysisk aktivitet skulle integreras naturligt i så många olika sammanhang där så var 

möjligt. Projektet var treårigt och eleverna var 7-8 år vid projektets start och 9-10 år vid slutet. 117 

barn ingick i studien och det var en signifikant förbättring när det gällde elevernas skolprestationer 

jämfört med kontrollgrupperna (86 barn), vilka inte hade haft fysisk aktivitet integrerad i ämnena. 

Förbättringarna som lyftes fram var främst i uppsatsskrivande, läsning, matematik och stavning, där 

matematik var det ämne som förbättrades mest (Donelly et al, 2011). I studien går det inte att utläsa 

vilka aspekter inom matematiken som undersökts. 

Förklaringsmodeller 

Moser (2002) varnar för att dra felaktiga slutsatser, såsom att om ett barn är svagt motoriskt, så är det 

automatiskt svagt kognitivt. Likaså menar han att man inte kan bevisa att en förbättring av motorisk 

funktionsnivå automatiskt leder till en bättre kognitiv funktionsnivå (a.a.). Det sammanlagda resultatet 

från dessa redovisade studier pekar dock på att det verkar finnas ett positivt samband mellan 

grovmotoriska förmågor, mängden fysisk aktivitet och skolprestationer eller inget samband alls. Det 

som är intressant är att även om mer tid tas från andra ämnen och läggs på motorisk träning och fysisk 

aktivitet, verkar det inte leda till några negativa följder för resultaten i andra skolämnen, utan endast 

till hälsovinster på individnivå (Rasberry et al, 2011, Moser, 2002; Ericsson, 2003; Donelly et al, 2011).  

Sambanden mellan grovmotorik och skolprestationer, i exempelvis matematik, förklaras bland annat 

med att den del av hjärnan (kallad cerebellum/lillhjärnan) som har ansvar för motorisk koordination, 
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kroppsställning och balans även är platsen för uppmärksamhet, arbetsminne och språkinlärning. 

Pannloben är å andra sidan den plats som koordinerar såväl grovmotoriken som kognitiva funktioner. 

En förklaring är att det ena skulle kunna påverka det andra (Lopes et al, 2012).  

Westendorp et al (2011) som studerade barn med inlärningssvårigheter såg tendenser som de 

misstänkte skulle kunnat ge signifikanta resultat om gruppen varit större. Det som de såg var ett 

samband mellan matematik och objektkontroll samt ett signifikant samband mellan läsning och 

rörelseapparatens färdigheter (eng: locomotor skills). Det vill säga att grovmotoriska rörelser (så som 

rulla, åla, krypa, gå, hoppa) har samband med läsförmågan och rörelser som involverar ett objekt (till 

exempel kasta och fånga boll) som ska hanteras verkar ha samband med matematiska förmågor (a.a.). 

I flera av studierna trycks det också på vikten av att fånga upp och aktivera barn med svag motorisk 

förmåga tidigt med hänvisning till sambandet med den kognitiva utvecklingen. Om dessa barn inte får 

hjälp att erövra de saknade motoriska förmågorna verkar detta inte växa bort med högre ålder. 

(Ericsson, 2003; 2011; Lopes et al, 2012; Westendorp et al, 2011).  

Sammanfattningsvis verkar det finnas intressanta samband mellan barns motoriska förmågor och 

skolprestationer. Att ta tid från andra ämnen och lägga på fysisk aktivitet eller motorisk träning, verkar 

i vissa fall leda till bättre skolprestationer och ibland till oförändrade resultat. Dock inte till sämre 

resultat. (Rasberry et al, 2011, Moser, 2002; Ericsson, 2003; Donelly et al, 2011) Det som kan vara 

intressant att undersöka vidare här, och som inte alltid går att utläsa ur studierna, är hur denna tid 

användes och vad som tränades. En annan sak som studierna inte svarar på är varför dessa samband 

uppstår, vilket vi, precis som Moser (2012) menar, anser vara ett viktigt område att forska vidare på.  
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Metod och genomförande  
I metodavsnittet som följer redovisas våra val och tillvägagångssätt enlig följande: Ansats, Design och 

upplägg, Datainsamling och analys, Urval och gruppindelning, Validitet och reliabilitet samt de Etiska 

aspekter vi beaktat. Studiens tre delar redovisas därefter var för sig när det gäller genomförande enligt 

följande:  

A: Motoriktestet: val av test och genomförande 

B: Matematiktestet: val av test och genomförande 

C: Pilotstudie och intervention: planering och genomförande 

Ansats  

I denna studie har vi utgått från såväl en kvantitativ som en kvalitativ ansats, en metod som Bryman 

(2013) och Cresswell & Plano Clark (2011) benämner mixad metod. Strategier som förknippas med en 

kvantitativ ansats är exempelvis att undersöka om och hur ett antal variabler samvarierar för att se om 

det kan finnas ett orsakssamband (Bryman, 2008). Likaså används ofta även för- och 

eftertestmätningar.  Strategier som förknippas med en kvalitativ ansats eller ett kvalitativt perspektiv 

innebär exempelvis att försöka förstå vad som ligger bakom den struktur som utmärker det som 

studeras.  (Kvale, 1997; Bryman, 2008). Vi har till exempel analyserat interventionspassen kvalitativt, 

exempelvis när vi tolkat filmerna och vad som hände under pilotstudien och de sex 

interventionstillfällena och vad detta kan innebära ur ett estetiskt lärandeperspektiv, såväl som ur ett 

matematiskt lärandeperspektiv.   

Vid sammanställning av något kvalitativt är det inte viktigt att beskriva hur ofta något förekommer 

eller hur många som sagt vad, även om kvantitativa inslag kan förekomma. Det handlar snarare om att 

förutsättningslöst lyssna efter det som inte sagts och vara på sin vakt så att ens egna antaganden inte 

utgör skygglappar och hindrar en i sökandet efter det unika (Kvale 1997).  

Analysen av insamlad data från motoriktestet och matematiktesten har inledningsvis analyserats 

kvantitativt, där vi sökt efter samband och korrelationer. Vi har undersökt samband mellan 

grupptillhörighet och matematisk förmåga före och efter interventionen. Vi har också undersökt 

samband mellan olika matematiska förmågors utveckling och relaterat dessa till grupptillhörighet. 

Slutligen har vi undersökt och analyserat sambanden mellan olika matematiska förmågor och motorisk 

förmåga och hur dessa korrelerar med de olika ingående parametrarna som studerats. Vårt 

förhållningssätt har här varit att kvantitativt visa på olika samband; likheter, korrelationer och 

skillnader mellan dessa ovan nämnda olika parametrar. Vi har därefter kvalitativt analyserat och tolkat 

dessa resultat, dels i relation till ett antal studier inom närliggande områden och dels i relation till 

litteratur inom det ämnesdidaktiska fältet med fokus på främst estetiska lärprocesser.  

Då vi förhållit oss såväl kvalitativt som kvantitativt i relation till vårt material, anser vi alltså att vår 

ansats skulle kunna samlas under benämningen mixad metod. En mixad metod innebär att man 

använder båda ansatserna för datainsamling och analys i en och samma studie. Bryman (2008) 

benämner detta som ”flermetodsforskning” (mixed methods research) och förklarar det som att man 

valt att kombinera ”kvantitativa och kvalitativa metoder inom samma projekt” (a.a. s 555). I vår studie 

skulle vi vilja påstå att vi använt ett kvalitativt synsätt för att förklara vårt kvantitativa resultat. Vi anser 

att vi på så sätt nått en högre nivå av ”fullständighet”, genom att vi kunnat ge en mer komplett bild 

och heltäckande redogörelse för området och därmed bidragit med fler förklaringar. Vi har också 
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kunnat tolka resultat som var oväntade (a.a. s. 560) såsom exempelvis varför vi inte fick några 

signifikanta samband för antalsjämförelser.  

Design och upplägg  

Vi har valt en kvasi-experimentell design där vi använt en intervention för att jämföra två grupper (EL, 

Estetiska Lärprocesser och NL, Numeriska Lekar).  

Nedan följer en schematisk bild över studiens upplägg för att tydliggöra forskningsprocessens faser: 

 

 

 

Figur 2. Schematisk bild över studiens upplägg. 

Som en förberedelse för detta genomfördes våren 2012 en pilotstudie på en mindre F-6-skola och 

involverade totalt 66 barn, varav 40 elever i åk 1 och 26 elever i förskoleklass.  Den slutliga studien 

inleddes med att samtliga barn motoriktestades i mindre grupper med hjälp av MUGI-testet (Motorisk 

Utveckling som Grund för Inlärning) (Ericsson, 2003) och därefter genomfördes ett matematiktest 

individuellt med samtliga barn. Resultatet av motoriktestet och matematiktestet har sedan jämförts 

och statistiskt bearbetats. När vi skapade grupperna inför interventionen utgick vi från resultaten på 

a) motoriktestet samt b) matematiktestet för att få en så jämn spridning på såväl motorisk som 

matematisk förmåga i båda grupperna (EL respektive NL). Därefter genomfördes sex interventionspass 

under en åttaveckorsperiod för hälften av barnen (EL), där matematik och estetiska lärprocesser 

kombinerades under ett 60-minuterspass per tillfälle och grupp. De övriga barnen deltog i den 

ordinarie förskoleverksamheten under motsvarande tid (NL). Efter dessa åtta veckor genomfördes 

matematiktestet återigen på samtliga barn. Slutligen analyserades och sammanställdes samtliga 

resultat såväl kvantitativt som kvalitativt. 

Bryman (2013) beskriver fyra olika designvarianter av mixad metod, där den fjärde kallas inbäddad 

design (eng: embedded). Vi anser att vi i denna studie har tillämpat en inbäddad design. (a.a.) Enligt 

Cresswell & Plano Clark (2011) kännetecknas den inbäddade designen av att ett kvalitativt 

förhållningssätt används för att planera experimentet, för att förstå experimentet och slutligen för att 

förklara resultatet av experimentet (a.a; Bryman 2013). 

Vi har utfört kvantitativa experiment genom såväl matematiktestet som motoriktestet. Inför 

interventionen utgick vi från det matematiska testet vilket vi sedan kvalitativt analyserade för att se 

hur de matematiska förmågor som ingick skulle kunna omformuleras i aktiviteter och övningar till 

interventionen samt hur denna förvandling skulle kunna gå till. Detta tillvägagångssätt tolkar vi som 

att vi planerat och utvecklat interventionen kvalitativt.  

MUGI-test: 

observation 

av motorik , 

53 barn 

Matematiktest: 

 Testa nio 

matematiska 

förmågor, 53 

barn 

Interventionspass  (EL) 1 

timme x 6 ggr (28 barn) 

Deltar motsvarande tid i 

ordinarie förskoleklass-

verksamhet (NL) (25 barn) 

Matematiktest: 

 Testa nio 

matematiska 

förmågor, 53 

barn 

 



34 
 

Vi har också kvalitativt beskrivit interventionsprocessen, såväl vad som hände och hur barnen 

reagerade.  Enligt Cresswell & Plano Clark (2011) kännetecknas, som tidigare påpekats, en inbäddad 

design bland annat av att ett kvalitativt förhållningssätt används för att tolka och förstå experimentet 

(a.a.), vilket vi anser att vi härmed uppfyller.  

Efter testerna och den genomförda interventionen har vi slutligen sökt förklaringar till våra kvantitativa 

resultat genom att tolka dessa i förhållande till litteraturen och andra studier, det vill säga definitionen 

av den inbäddade designens tredje del (a.a). 

Urval  

Två förskolegrupper har deltagit med totalt 53 barn, 28 flickor och 25 pojkar. Barnen som ingick i 

studien var mellan fem och sex år gamla och gick i förskoleklass. Studien utfördes på höstterminen, 

detta för att barnen inte skulle ha hunnit påverkas så mycket av den ordinarie 

“matematikundervisningen” i förskolan. Valet stod mellan femåringar i förskolan och förskoleklass där 

förskoleklass valdes som åldersgrupp för att det skulle underlätta genomförandet av interventionen 

om vi kunde arbeta med grupper som hade samlad skoldag, vilket inte var fallet med femårsgrupperna. 

Fyra likvärdiga skolor med förskoleklasser med minst 50 barn kontaktades och två av dessa skolor 

tackade ja. Skolorna låg i ett villaområde i en större stad i Mellansverige.  På den ena skolan 

genomfördes pilotstudien och på den andra själva interventionen. Skolorna som kontaktades låg i 

regionen, detta för att möjliggöra besök vid många tillfällen och att klara av att genomföra projektet 

parallellt med andra åtaganden. Detta skulle kunna benämnas ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) 

och det kan tänkas att resultatet skulle blivit annorlunda jämfört med om skolorna hade valts ut 

slumpvis. De skolor som valdes påminner dock om de skolor som ingick i Ericssons (2003) studie, såväl 

till storlek som till upptagningsområde och ansågs därför vara intressanta att ha med ur den aspekten. 

Gruppstorleken som sådan begränsades till minst 50, då det ansågs utgöra en gräns för att dels kunna 

organisera alla delmoment och genomföra studien inom den tidsram som satts upp, en termin, men 

också för att få ett underlag som kunde bearbetas statistiskt. 

De tillstånd som erhållits från föräldrarna för att filma och fotografera blev utgångspunkten för 

indelning i de två interventionsgrupperna. Vi började med att dela in eleverna i fyra grupper, två som 

fick fotograferas och filmas och två som inte gett tillstånd till detta. Därefter tog vi en grupp av varje 

till interventionsgruppen och de andra två till Numeriskt lärandegruppen. Bortfallet, att inte delta alls 

i studien, var två av 55 tillfrågade barn. Samtliga barn som påbörjade studien fullföljde den.  

Gruppindelning 

Numeriska lekar (NL) är den benämning som vi valt att kalla den ordinarie förskoleverksamhetens 

matematikaktiviteter. Denna verksamhet förekommer såväl organiserat som spontant i förskolan i 

syfte att stärka barnens matematikförståelse. Den kan bestå av till exempel spel (memory, kortspel m 

fl), räkna föremål och gemensamma matematikaktiviteter i samband med samlingar.  

Valet av vilka barn som skulle ingå i Estetiska lärprocesser (EL, interventionsgruppen) respektive 

Numeriska lekar (NL, kontrollgruppen), utgick från resultatet av vissa delar av matematiktestet och det 

sammanlagda resultatet från motoriktestet. Med utgångspunkt i dessa resultat fördelades matematik- 

och motorikstarka respektive svaga barn i de två grupperna; EL och NL. Detta för att vi ville få en jämn 

spridning på barn med olika förutsättningar i båda grupperna samt att vi ville undvika att barn med 

motoriska svårigheter var överrepresenterade i någon grupp (Ericsson, 2003).  Anledningen att inte 
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hela matematiktestets resultat ingick i urvalsförfarandet var att alla ingående delar inte kunde 

sammanställas så tidigt i studien. Därför valdes att göra en sammanfattande uppskattning av de 

delresultat av testet som kunde utvärderas visuellt, såsom ramsräkning, addition och subtraktion. EL-

gruppen delades därefter upp i två mindre grupper, en grupp där endast barn som fick filmas deltog 

och övriga i den andra gruppen. I resultatredovisningen skiljs inte dessa två grupper åt. 

Datainsamling och analys 

I den här studien har flera olika datainsamlingsmetoder tillämpats. Den första datainsamlingen var ett 

motoriktest, där elevernas motoriska förmågor observerades och analyserades. Därefter genomfördes 

ett matematiktest före och efter interventionen, med efterföljande statistisk analys av resultatet, för 

att kunna avgöra om interventionen haft någon effekt i förhållande till kontrollgruppen. Resultatet av 

motorik- och första matematiktestet låg även till grund för hur vi formade interventions- respektive 

kontrollgruppen. Vi genomförde även en intervention baserad på innehållet i matematiktestet där vi 

använde deltagande observation och filmade genomförandet med efterföljande analys av filmerna 

och våra planeringar. Vi avslutade sedan med att göra en frekvensanalys av de antal gånger vi 

uppskattade att vi hade tränat de olika matematiska förmågorna, för att se hur dessa korrelerade i 

förhållande till matematikresultaten. 

Analysen av den insamlade datamängden genomförde vi i samarbete med den forskargrupp som 

utvecklat testet för att bearbeta och analysera resultaten. Likaså fick vi hjälp med att analysera 

eventuella samband mellan motorik- och matematikresultat mellan samtliga 53 elever.  I studien har 

SPSS använts för inrapportering och statistisk bearbetning av det empiriska materialet. SPSS är ett 

program för statistisk datahantering och användningen av detta program var en förutsättning för vårt 

deltagande. En faktoranalys är en ”statistisk metod för att förklara ett antal uppmätta variablers 

samvariation via ett mindre antal bakomliggande tänkta variabler, faktorer” (Nationalencyklopedin, 

hämtad 2017-01-25)  

För att analysera och jämföra de två grupperna EL:s och NL:s utveckling över tid har vi använt oss av 

en 2 (tid) x 2 (grupp) faktor split plot ANOVA. Med stöd av SPSS gjordes medelvärdesjämförelser på 

elevernas utveckling under interventionen på de variabler som redovisas ovan. En sådan analys gör det 

möjligt att se om någon grupp utvecklas mer (så kallad interaktionseffekt), om någon grupp presterar 

mer sammanlagt om man tittar på för- och eftertest (huvudeffekt) eller om grupperna utvecklas över 

tid (huvudeffekt), d v s presterar de bättre efter än före interventionen. För att studera sambandet 

mellan motorisk förmåga och olika matematiska färdigheter, gjordes korrelationsberäkningar med 

stöd av SPSS.  

Pilotpassen filmades och transkriberades och våra erfarenheter från dessa sammanfattades och 

användes som underlag för att besluta vilka aktiviteter och övningar som skulle väljas ut till själva 

interventionsstudien. Vi filmade även interventionspassen och hade då delat in EL-grupperna utifrån 

vilka elever vi fick filma så att vi fick en grupp som fick filmas och en grupp som inte fick filmas. Det 

genererade 6 timmar film (1 grupp, 14 elever) som vi sedan analyserade i förhållande till de planeringar 

vi gjort för interventionspassen. 

Deltagande observation 

Ett vanligt sätt att bedriva så kallad etnografisk forskning är att genom deltagande observation skapa 

och samla in data. Vi har inte genomfört en etnografisk studie, men däremot har vi använt deltagande 

observation som metod för att skapa och samla in delar av datan för att kunna genomföra vår studie. 
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Deltagande observation används ofta av forskare som ett paraplybegrepp för alla etnografiska 

aktiviteter, kvalitativa metoder och faktainsamlande, men begreppet innebär också, förutom direkt 

observation och samverkan, ”intervjuande, filmande och analyserande av andra människoskapande 

förhållanden” (Walcott, 1988 i Kullberg, 2004, s. 92). Kullberg (2004) menar att elevers lärande i större 

utsträckning är upplagt efter hur lärare tror att elever lär än vad de faktiskt vet om elevers lärande. 

Detta behövde vi förhålla oss till när vi skapade och genomförde våra test- och interventionstillfällen. 

Vi var därför noga med att skapa en bra relation med så väl personal som elever för att kunna bemöta 

eleverna på ett så bra sätt som möjligt i test- och interventionssituationerna. Det är viktigt att man 

som deltagande observatör är medveten om såväl fysiskt avstånd som social position i förhållande till 

den studerade gruppen då det inverkar på vad man lyckas få fram av observationen (Kullberg, 2004). 

Kullberg (2004) resonerar även kring huruvida man kan ha både rollen som forskare och lärare 

samtidigt eller om det finns en risk att man blir ”hemmablind” av att ha för mycket förförståelse på 

området. Detta var något vi behövde beakta såväl inför som under och efter studiens genomförande. 

Kullberg (2004) menar dock att även om man är insatt i ett ämne eller ett kunskapsområde så betyder 

inte det att man också har insikt om innebörder av ”elevers uppfattade individuella och kollektiva 

lärandemiljöer” (a.a., s 94). Genom att forskaren gör sig själv till föremål för reflektion skapar man 

förutsättningar att distansera sig (Kullberg, 2004). Detta har vi försökt att ha som utgångspunkt i våra 

beskrivningar av och reflektioner kring interventionspassen. 

Det finns fyra roller man kan ha som observatör; den totala deltagaren (”the complete participant”), 

den totala observatören (”the complete observer”), deltagare-som-observatör (”participant-as-

observer” och slutligen observatör-som-deltagare (”observer-as-participant”) (Kullberg, 2004, s. 95). I 

interventionspassen användes rollen deltagare-som-observatör, vilken innebär att forskaren är känd 

för undersökningspersonerna och att parterna är medvetna om att relationen mellan deltagare och 

observatörer utgår från forskningsuppdraget (Kullberg, 2004). Tiden på fältet, ett slags förlängt 

engagemang, menar Kullberg (2004), möjliggör för forskaren att träna sig i de roller samt den 

flexibilitet i tanke och handling som är nödvändiga för studien (a.a.). Detta är ett skeende vi i efterhand 

lagt märke till och reflekterat kring när vi gått igenom materialet och studerat tester, planeringar, 

resultat och filmer. 

Tolkning och reflektion 

För att bearbeta det insamlade materialet från interventionen kan man säga att vi använt oss av en 

reflexiv tolkning. Detta för att göra de element som granskats mer tydliga och framträdande. I all 

forskning finns en mer eller mindre medveten glidning mellan olika nivåer av reflektion, såsom; 

empirihantering, tolkning, kritisk tolkning och språk- och auktoritetsreflektion. Reflektion uppstår när 

”en form av tänkande konfronteras med en annan” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 324). Genom en 

reflexiv tolkning vill Alvesson & Sköldberg (1994) understryka vikten av bredd och variation i det 

reflexiva arbetet och att det är där det skiljer sig i förhållande till andra typer av reflektion. 

I och med studiens upplägg med flera olika delar (pilotstudie, motoriktest, matematiktest 1, 

intervention och matematiktest 2) har vi tvingats röra oss mellan de olika elementen och återkomma 

till de olika delarna i flera olika skeden när vi granskat, bearbetat och tolkat vårt insamlade material. 

Man kan sammanfatta det som att vi gjort en empiri-driven studie där det empiriska materialet varit 

centralt och där vi önskat få god kännedom om ett empiriskt fenomen. Förhållningssättet till empirin 

har varit något friare samtidigt som kravet på medvetna tolkningar, god hantering av auktoritets-

representationsproblem och självreflektion ökat. (a.a.) 
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Även inför genomförandet av studien har vi använt oss av reflexiva inslag. Både vid planerandet av 

interventionerna samt i bearbetningen av pilotpassen. Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) 

skriver om vikten av lärares medvetenhet kring barns förståelse av sin omvärld och menar att man som 

lärare behöver reflektera över vad man själv tar för givet i förhållande till barnets utgångspunkter inför 

lärsituationen. Lärarens medvetenhet inverkar i sin tur på vad som upplevs meningsfullt för ett barn 

och inte. Förhållandet mellan våra egna och barnens för-givet-taganden är något vi resonerade kring 

vid planerandet av interventionerna. Vi justerade därför upplägg och innehåll såväl efter 

genomförandet av pilotpassen som under resans gång och reflekterade slutligen kring det i analyserna 

av våra insamlade data.  

För att förstå hur barn tänker krävs att man som lärare tar sin utgångspunkt i hur barn funderar och 

fungerar och att man är medveten om att det även i en homogen barngrupp finns flera olika sätt att 

tänka och förstå omvärlden på (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Inget blir rätt eller fel om 

man försöker anta barnets perspektiv. Man behöver som lärare därför ifrågasätta sina för-givet-

taganden och det man ser som självklart för att lägga grunden för en gemensam plattform med barnen 

(a.a.). Genom medvetenhet om problemen som kan uppstå minskar man, enligt Alvesson & Sköldberg 

(1994), även risken av eventuella ”skadeverkningar” så att man inte gör anspråk på absoluta sanningar 

eller auktoritativa tolkningar.  Detta försökte vi beakta genom att genomföra pilotstudien där vi kunde 

fånga upp såväl barnens som pedagogernas reaktioner och synpunkter på innehållet i passen för att 

beakta barnens perspektiv i lärsituationen. 

Validitet och reliabilitet 

Intern validitet är ett uttryck för samstämmigheten mellan det som forskaren studerat och de 

teoretiska idéer som dessa studier genererar. Extern validitet beskriver hur väl detta resultat kan 

generaliseras till andra situationer eller miljöer. Reliabilitet syftar på replikerbarheten, det vill säga i 

vilken utsträckning undersökningen kan upprepas under samma förutsättningar och med samma 

resultat. Intern reliabilitet hänför till hur pass olika forskares tolkningsresultat överensstämmer, när de 

tolkar samma material. Dessa begrepp är kanske inte de som lämpar sig bäst på kvalitativa studier, 

åtminstone inte i sin ursprungliga form, utan andra, som trovärdighet och äkthet, har större 

användbarhet. Trovärdighet kan uttryckas i fyra kriterier; ”tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera”. (Bryman, 2008).  

Triangulering är ett sätt att undersöka och öka validiteten samt bedöma överensstämmelsen mellan 

olika moment för att uppnå ökad tillförlitlighet (motsvarighet till intern validitet). Det innebär att man 

använder exempelvis mer än en metod, fler än en analysmetod, varit flera observatörer och så vidare.  

I denna studie har använt oss av triangulering vad gäller datainsamling (exempelvis vid motoriktestet 

och interventionen då vi varit fler observatörer), metod (matematiktest, intervention och 

frekvensanalys, som vi tidigare beskrivit), teori (då vi utgått från flera olika teorier och begrepp) samt 

bedömar- och forskartriangulering (då vi både samarbetat, gjort oberoende analyser och i viss mån 

även replikering kring vissa moment). (Langemar, 2008). Att triangulera en kvalitativ metod 

(interventionen och analysen av den) med en kvantitativ metod eller metoder (analysen av 

matematiktestet och frekvensanalysen) innebär att en metod används för att kontrollera en annan 

metod (Bryman, 2008, 2013). I vårt fall skulle matematiktestet kunna anses vara en kontroll av själva 

interventionspassen. I matematiktesten testar vi om vi når önskad effekt av interventionspassen när 

det gäller effekten på de matematiska förmågorna. Vi genomför dessutom en frekvensanalys, där vi 

kontrollerar om vi tränat de olika matematiska förmågorna som testas under själva interventions-
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passen. På så sätt menar vi att vi dessutom ökar validiteten, det vill säga att vi verkligen testar det vi 

säger oss testa. 

Överförbarheten (motsvarighet till extern validitet) ökar om studien ger fylliga beskrivningar av de 

förutsättningar som gällt samt situationer eller överväganden som gjorts. I vårt fall handlar det här om 

huruvida vi valt testpersoner som är representativa för förskoleklassverksamhet och om det vi kommit 

fram till kan överföras till andra motsvarande grupper (d v s förskoleklasselever). Det kan till exempel 

handla om skolans och klassernas storlek, socioekonomisk status och därmed vilka förutsättningar 

eleverna har med sig i ryggsäcken för att utveckla de förmågor studien prövar. Gruppernas 

sammansättning gjordes med utgångspunkt från testresultaten för att öka validiteten. Urvalet av 

deltagare har varit slumpmässigt, men de kan ändå ha påverkats (psykologiskt) av vilken grupp de blev 

tilldelad, såsom kontrollgrupp eller interventionsgrupp, vilket givetvis kan ha påverkat resultatet även 

om vi inte upplevt det så. Det begränsade antalet barn som ingår studien har även påverkan på 

reliabiliteten och därmed även på generaliserbarheten. (Bryman, 2008)  

Pålitligheten (motsvarighet till reliabilitet) bygger på att alla faser av forskningsprocessen redovisas, så 

att det ges möjlighet för utomstående att granska förfarande och resultat. Här fyller handledaren en 

viktig roll. (Bryman, 2008)  

Etiska aspekter 

Vi har i studien utgått från rekommendationer för ett etiskt korrekt tillvägagångssätt: 

konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckekravet och nyttjandekravet. Data har behandlats 

så att det inte ska gå att identifiera barnens rätta identitet. Namnen och skolor har avidentifierats. Vi 

har varit noga med att förklara vilken insats medverkan kräver och att det är frivilligt att medverka. 

(Vetenskapsrådet, 2013) 

Inför genomförandet presenterade vi oss själva och studiens syfte och upplägg i samband med ett 

informationsmöte för föräldrarna. Samtliga föräldrar fick dessutom hem skriftlig information och en 

blankett att fylla i, där de skulle godkänna sitt barns deltagande. De fick också hem ett brev riktat till 

barnet, där studien beskrevs på ett enklare sätt. Vi begärde också tillstånd för att filma, fotografera 

och publicera resultaten i olika former (se bilaga 5).  

Barnen informerades om att det var frivilligt att delta och om de skulle ångra sig så var det inte något 

problem att avbryta.  När motoriktesten genomfördes deltog samtliga barn i förskoleklassen, men 

resultat antecknades inte på de som inte hade lämnat tillstånd. Anledningen var att själva testet var 

utformat som en “vanlig rörelselektion” och att barnen som inte ingick i testet på så sätt fick samma 

motoriska träning som övriga barn. Det fanns barn som inte genomförde samtliga övningar, men ingen 

valde att stå över hela testet. Det blev snarare problem med att barnen blev besvikna över att de 

hamnat i jämförelsegruppen och därmed inte fick delta i interventionen. För att barnen skulle känna 

sig trygga när motoriktestet genomfördes, var personal från förskolan närvarande som extra stöd. 

Generellt så upplevdes det som att barnen uppfattade testet som en “rolig lektion” och inte som en 

testsituation, vilket också var avsikten. Detta testtillfälle, uppfattades bidra till att bygga en bra relation 

mellan testledare och barn, vilken kom till nytta senare när matematiktestet genomfördes individuellt. 

Testledarna var då redan bekanta för barnen och barnen kände sig därmed tryggare under 

matematiktestet och själva interventionen. 
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Det var också viktigt att skapa en bra relation med personalen och att stämma av med dem kring hur 

barnen uppfattade interventionen och, genom dem, bli informerade om de enskilda barnens behov 

och dagsform. Detta för att i situationen med barnen kunna bemöta dem så klokt som möjligt utifrån 

deras behov. Viktigt här blev att inte sprida eller diskutera med utomstående sådant som iakttagits 

eller delgivits och som skulle kunna tolkas som känsligt. Samma sak gällde för dokumentationen av de 

olika passen (Bryman, 2008), där detaljer hellre utelämnades än riskerade att “igenkänningsgraden” 

blev för stor.  

Motsvarande tillstånd hämtades in från föräldrarna till barnen som deltog i pilotstudien, med den 

skillnaden att här hade skolan redan tidigare tillstånd från föräldrarna, vilka kunde utnyttjas. Alla fick 

dock information samt möjligheten att inte delta. (Vetenskapsrådet, 2013) 

När man bestämmer sig för ett visst tema är det viktigt att även fundera över om undersökningen, 

utöver ett vetenskapligt värde, också kan bidra till ”att förbättra den mänskliga situationen”, vilket vi 

anser att den kan ha gjort genom att bidra med underlag till hur skolans arbetsformer kan utvecklas. 

(Vetenskapsrådet, 2013) 

A: Motoriktestet 

Anledningen till att motoriktestet genomfördes var, som tidigare beskrivits, dels för att kunna skapa 

likvärdig interventions- respektive jämförelsegrupp, men även för att kunna undersöka eventuella 

samband mellan motorisk status och matematikförmåga. 

Det test som valdes till studien var samma test som Ericsson (2003) använt i sin studie. Testet är 

förhållandevis lätt att använda och kräver ingen speciell utrustning hos de som utför det, något som 

var ett av våra kriterier för att kunna genomföra test av motoriken. Ett annat argument var att testet 

kunde genomföras som en ”vanlig lektion” där barnen inte upplevde ännu en testsituation. Med tanke 

på att de i förskolan redan genomfört flera tester inom ramen för ordinarie verksamhet och dessutom 

skulle genomgå matematiktestet, ansågs detta viktigt. 

Motoriktestet är utformat för 6-7 åringar, det vill säga elever i åk 1. Ericsson har även utarbetat ett test 

för yngre barn, Mini-MUGI, vilket kanske skulle varit lämpligare att använda då de barn som ingick i 

den här studien var yngre. Efter mailkontakt med Ericsson, där frågan om lämpligheten att använda 

testet på 5-6 åringar ställdes, gavs rådet att välja samma test som använts i Ericssons studie och som 

presenterats i hennes avhandling (2003), detta för att ha vetenskapligt dokumenterade resultat att 

jämföra med. 

På grund av att de barn som ingick i denna studie var yngre, valde vi att korrigera den sammanlagda 

poängen, så att gränsen för motoriska svårigheter sänktes med fem poäng jämfört med de gränser 

Ericsson hade i sin studie. Resultaten hamnade då på ungefär samma nivåer vad gällde barnens 

fördelning på de olika motoriknivåerna som i Ericssons studie från 2003.  

Genomförande av motoriktest  

Motoriktestet (MUGI, Ericsson, 2003) som användes bestod av nio uppgifter och totalt noterades 16 

olika resultat. Övningarna som ingick var sådana motoriska grundrörelser som barn i åldern 6-7 år 

förväntas behärska. Motoriktestet genomfördes innan det första matematiktestet genomfördes och, 

alltså, endast vid ett tillfälle. Det motoriska testet upprepades inte efter interventionen eftersom 
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studien inte hade för avsikt att träna barnens motoriska förmågor så pass att interventionen skulle 

kunna anses påverka deras motoriska utveckling. Detta var heller inte syftet med interventionen. 

Själva MUGI-testet är utformat så att det är en person som leder barnen samtidigt som några 

protokollförare noterar med vilken kvalitét som varje barn utför de olika uppgifterna. Testet utfördes 

i barngrupper om ca 10-14.  Det var viktigt att barnen upplevde testsituationen som positiv och lustfylld 

och inte som pressande och kravfylld (Ericsson, 2003; Ericsson, 2005). Därför presenteras de ingående 

övningarna i ett sammanhang där lek och fantasi stod i centrum. När barnen till exempel skulle stå på 

ett ben i 10 sekunder så kunde det presenteras som: “Nu är du Pingu som hoppar mellan isflak och du 

kan bara stå kvar på ett isflak med en fot i 10 sekunder innan det sjunker och du måste hoppa vidare 

till nästa. Alla hjälps åt att räkna sekunderna! Vi börjar med att hoppa på den här foten.” 

MUGI-testets originalprotokoll, bygger på att den som för protokollet har god kännedom om vad de 

olika nivåerna betyder, utan att dessa behöver skrivas fram. För att de som var protokollförare, skulle 

ha så liknande referensramar som möjligt, valdes att förtydliga de bedömningskriterier som fanns till 

MUGI-testet (se bilaga 1). Studiens omarbetade protokoll testades på en lärare, med erfarenhet av 

MUGI-testet, för att se om de mer detaljerade beskrivningarna stämde överens med ursprungstanken. 

Smärre justeringar gjordes innan protokollet ansågs lämpat för studiens ändamål. I testet motsvarade 

poängen 0 “inga motoriska svårigheter”, en poäng motsvarade ”mindre motoriska svårigheter” och 

två poäng motsvarade ”stora motoriska svårigheter”, vilket var samma som Ericsson använde i sitt test 

(Ericsson 2003).  

Motoriktesten genomfördes i skolans idrottssal och tog ca 60 min per grupp att genomföra. En 

förskollärare satt med under passet som stöd ifall något barn behövde stöttas. Tre protokollförare 

deltog vid det första testtillfället och därefter minst två varje gång utöver ledaren. Protokollförarna 

hade samtliga fått en introduktion i testets utformning och samtliga var utbildade lärare. Barnen fick 

inledningsvis en nummerlapp med tal mellan 1-55 fasttejpad på magen, vilken blev barnets identitet 

under resten av studien. De barn som inte ingick i studien fick också nummerlappar, men dessa 

noterades det inga resultat på. Barnen genomförde motoriktestet i grupper om 12-14 barn vid totalt 

fyra olika tillfällen. Resultaten antecknades på utskrivna protokoll och några barn dubbeltestades, 

vilket innebar att två protokollförare tittade på samma barn. Det konstaterades att resultaten var väl 

överensstämmande mellan protokollförarna. Även om det kunde skilja något poäng åt, så var det aldrig 

mer än att barnet i fråga fick samma slutomdöme. På så sätt ansågs reliabiliteten för poängsättningen 

vara tillfredställande. Resultatet av motoriktesten sammanställdes och utgjorde sedan underlag för 

gruppindelningen. 
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Diagram 1. I diagrammet utgör varje stolpe ett barns sammanlagda poäng på motoriktestet. Det röda strecket 

visar var gränsen för “stora motoriska svårigheter” går. “Mindre motoriska svårigheter” går vid tre poäng, det 

orange (tunnare vertikala) strecket. I resultatet har korrigerats för barnens ålder genom att dra bort fem poäng 

på deras ursprungliga resultat (MUGI obs-schema är avsett för barn i 6-7 årsåldern och våra barn var 5-6 år). 

B: Matematiskt test 

Det matematiktest som använts i studien, och som är utarbetat av några forskare vid institutionen för 

beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet, har även tillämpats vid en studie av 

Jessica Elofsson, doktorand i matematik o lärande vid IBL, Linköpings Universitet. Där har motsvarande 

test använts för att testa femåringar (Elofsson m fl 2016). Vi fick ta del av det projektets erfarenheter 

och fick även en presentation av hur matematiktestet var uppbyggt och vad som var viktigt att tänka 

på vid själva genomförandet. Det som lyftes fram var till exempel vikten av att avsätta tillräckligt med 

tid till själva testet, då barnens uthållighet ofta inte är tillräcklig för att utföra hela testet i en följd. 

Uppgifterna var utvecklade och designade så att de skulle visa på barnens förmågor och kunskaper om 

taluppfattning, taluppskattningsförmåga och aritmetik och barnen testades på grundläggande 

numeriska kunskaper, verbal aritmetik och tallinjetest. De grundläggande numeriska förmågorna som 

testades var a) räkneramsan, b) räkna uppåt, c) räkna neråt, och d) namnge siffror. Barnen fick också 

utföra verbal aritmetik; e) addition, f) subtraktion samt g) antalsjämförelser. Avslutningsvis fick barnen 

placera ut tal på tallinjer; h) tallinjen 0-10 och i) tallinjen 0-100. 

Räkneramsan: Barnen uppmanades av testledaren att räkna så långt de kunde. Maxpoäng var 100. 

Räkna framåt: Barnen uppmanades räkna framåt från givna nummer och fortsätta räkna till 

testledaren sa stop vid ett specifikt nummer som bestämts av forskargruppen. Följande sekvenser 

testades 3-8; 7-12; 14-19; 18-24; 26-32; 47-53; 90-94 och 96-102. Maxpoäng var 8.  

Räkna bakåt: Barnen uppmanades att räkna bakåt från ett av testledaren givet nummer tills 

testledaren sa stopp. Följande sekvenser testades 4-0; 5-0; 8-4; 10-6; 12-8; 15-9; 18-13 och 23-17. 

Maxpoäng var 8. 
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Namnge siffror: Barnen presenterades för tre olika set av siffror som de skulle namnge. Det första setet 

innehöll siffror mellan 1-9, andra setet siffror mellan 10-20 och det tredje setet siffror mellan 21-99. 

Varje elev frågades om totalt 30 siffror vilket gjorde att deras maxpoäng på denna del var 30 poäng. 

Addition: Additionsuppgifterna presenterades muntligt av testledaren. Testledaren sa: om du har x 

kakor och får y kakor, hur många kakor har du då. X och y betecknar olika siffror i additionsproblemet. 

Följande additioner skulle utföras av barnen; 3+1; 4+2; 2+2; 8+1; 7+2; 4+3; 4+4; 6+3; 5+4; 10+3; 10+6; 

13+1; 17+2; 11+5; 12+7; 6+4; 8+2; 6+6; 8+5; 7+4 och 9+6. Maxpoäng var 21.  

Subtraktion: På motsvarande sätt som vid addition presenterades barnen för subtraktionsproblem 

muntligt. Följande subtraktioner skulle utföras; 3-1; 5-2; 6-1; 8-2; 6-3; 5-4; 8-3; 7-4; 10-4; 10-7; 13-1; 

16-3; 18-2; 17-4; 11-4; 16-6; 12-5; 15-6; 14-8 och 17-9. Maxpoäng var 20. 

Antalsjämförelser: Barnen presenterades för två mängder med olika mängd objekt i. De skulle då 

avgöra vilken mängd som innehöll flest objekt. Deras resultat presenterades i antal procent rätt. 

Tallinjen 0-10: Barnens presenterades för en tallinje på 21 cm där 0 och 10 var utsatta. Detta skedde 

18 gånger och varje gång skulle barnen placera in en siffra. Här beräknades ett värde fram för i vilken 

utsträckning barnens placering av siffran stämde med det rätta värdet, det vill säga medelfelet. 

Tallinjen 0-100: Genomfördes på samma sätt som tallinjen 0-10. 

Genomförande av matematiktest 

Matematiktestet genomfördes med ett barn i taget vid två tillfällen, ett före och ett efter 

interventionens genomförande.  Alla uppgifter presenterades i samma ordning för alla barn och alla 

instruktioner var muntliga. Barnen uppmuntrades och berömdes, men fick ingen feedback på om de 

svarat rätt eller fel.  

Testledaren kom, tillsammans med personalen och barnen, överens om vem som skulle ”följa med” 

och göra testet den aktuella dagen. Barnen hämtades och lämnades i förskolans lokal eller ute på 

skolgården enligt ett flytande schema. Det var svårt att förutsäga hur lång tid varje barn behövde för 

att genomföra hela testet, så någon exakt tidsplan gjordes inte upp utan det fick flyta på och anpassas 

efter barnen. Testet genomfördes i en avskild lokal där utrustningen bestod av en dator och 

frågeformulär. Testet tog mellan 45 minuter till 1,5 timme beroende på barnets behov av raster och 

förmåga att koncentrera sig. En del barn fick dela upp testet i olika delar beroende på till exempel 

lunchrast eller på grund av att orken inte räckte till att genomföra allt i en följd. I test-materialet 

antecknades förutom barnens svar även val av strategier och om det var något speciellt som hände 

under testets genomförande som kunde påverka resultatet. 

C: Pilotstudie och intervention   

Avsikten var att undersöka om estetiska lärprocesser påverkar den matematiska förståelsen. För att 

kunna göra detta behövde det teoretiska matematiktestet omvandlas till praktisk handling. Estetiska 

lärprocesser är ett vitt begrepp som inte är helt lätt att avgränsa. I den här studien fokuseras därför 

framför allt på följande verktyg inom det estetiska området: lek, rörelse, puls, rytm och sång. Med 

dessa verktyg som redskap har interventionens matematikaktiviteter utformats för att lära ut 

matematik på ett lustfyllt sätt där så många sinnen som möjligt involveras. 
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Matematiktestet blir aktiviteter 

Vi analyserade testet och de olika matematiska områden som testet prövade ringades in. Vi 

brainstormade därefter kring olika aktiviteter, lekar och övningar som vi kände till och som vi ansåg 

innehöll dessa matematiska utmaningar. Vi skrev upp allt vi kom på. På en stor skrivtavla sorterades 

olika aktiviteter i spalter under respektive matematiskt moment. Där vi saknade ”färdiga”, redan 

befintliga, idéer utvecklade vi nya egna lösningar. Vi började således utarbeta och utveckla övningar 

där flera sinnen involverades i lärandet, anpassade för den aktuella åldersgruppen, med avsikten att 

integrera och förkroppsliga matematiska färdigheter genom musik och rörelse. Vi använde puls, rytm, 

rörelse/dans och ljud för att identifiera och öva de olika matematiska förmågorna inom främst 

talområdet 1-20. Många aktiviteter passade in på mer än en matematisk förmåga och kunde därför 

förekomma i fler än en spalt. Därefter fördelades aktiviteterna på de olika passen, totalt sex tillfällen, 

utifrån stegrande svårighetsgrad. Vi strävade efter att få en bra balans på passen så att många olika 

sinnen skulle involveras, att det blev en blandning mellan lugnare och mer fysiskt aktiva inslag och att 

övningar återkom för att befästa och repetera. Se beskrivning av de olika övningarna i Tabell 1 samt 

bilaga 6. 

Pilotstudiens och interventionens genomförande 

Vi kommer här att utförligt beskriva hur vi gick tillväga och vad som hände under pilotstudiens och 

interventionens genomförande. Avslutningsvis sammanfattar vi våra lärdomar.  

Vi genomförde våren 2012, terminen innan själva interventionen, en pilotstudie (se bilaga 6). 

Pilotstudien omfattade fyra elevgrupper på en skola, med motsvarande socioekonomisk status och 

storlek, som den skola vi senare skulle genomföra interventionen på. Tillstånd att filma erhölls via 

skolan och vi hade samtal med lärarna i de berörda klasserna inför vårt besök. Vi fick tillgång till en 

musiksal till några av passen och en idrottshall till några, vilket också påverkade vilka aktiviteter och 

övningar som valdes ut till respektive tillfälle och grupp.  Pilotstudien omfattade två grupper från år 1 

och två grupper från förskoleklass, sexårsgruppen, och det var totalt 68 barn i klasserna. Ramtiden för 

passen var 45 minuter. Varje vecka genomfördes fyra pass, ett pass per grupp, under totalt tre veckor. 

Totalt genomförde vi 12 pilotpass.  

Vår avsikt var att testa de olika övningarna som vi utvecklat, för att kunna sortera bort de som inte 

fungerade eller för att justera upplägg och instruktioner så att de skulle fungera bättre utifrån 

aktiviteternas syfte. Vi valde övningar som vi tänkt utföra under interventionspass 1 och 2 vid första 

tillfället, från pass 3 och 4 vid andra tillfället och från pass 5 och 6 vid det tredje och sista tillfället och 

avsikten var att testa de lite lättare övningarna på förskoleklassen och de som var lite svårare på 

eleverna i årskurs ett. Vissa av aktiviteterna genomfördes i båda grupperna. Passens innehåll 

justerades och korrigerades efterhand, vilket innebar att alla pilottillfällena såg lite olika ut rent 

organisatoriskt, men själva huvudinnehållet testades minst två gånger. För att kunna gå tillbaka och 

titta på passen, filmades samtliga pilotpass vilket var till stor hjälp när planeringarna senare skulle 

finjusteras. Filmerna sparades över på dator och ”back-upades”. 

Inför varje tillfälle träffades vi och repeterade vad och hur vi skulle göra samt fördelade ansvaret mellan 

oss. Det material som behövdes tillverkade och testade vi tillsammans direkt efter passen. Vi gick 

igenom vad som hänt och dokumenterade de ändringar vi enades om inför kommande tillfällen samt 

finjusterade följande veckas planeringar. Vi utgick från en gemensam grundplanering inför respektive 
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pass, men justerade upplägget något efter varje enskild lektion, dels utifrån de erfarenheter vi gjort, 

men också beroende på åldersgrupp samt vilken lokal passet hölls i.   

Sammanfattning av pilotpassen 

Tack vare att vi gjorde dessa pilotinterventioner kunde vi justera vårt upplägg inför den slutliga 

interventionsstudien. Vi insåg att vi inte skulle hinna med så många övningar, som vi först hade 

planerat under respektive pass samt att vi behövde bli tydligare med rollfördelningen oss emellan och 

mer effektiva i instruktionerna inför vissa delmoment. Vi bestämde också att sången ”Mattoteket”, 

som vi använt genomgående i pilotstudien, inte skulle användas i interventionsstudien. Anledningen 

var att vi inte ansåg att den bidrog till deras förståelse av matematiken. Vi valde istället att skriva nya 

texter såsom ”Udda-jämn sången”, vilken vi behövde för att förstärka lärandet av udda och jämna tal. 

Tabell 1: Övergripande planering över pilotstudien innehåll. Pilotstudien beskrivs ingående i bilaga 6. 

Pass 1 & 3  

Idrottssal 

Pass 2 & 5 

Rytmiksal 

Pass 4 & 6  

Idrottssal 

Samling i cirkel Samling i cirkel Samling i cirkel 

Mattesång 

Kom siffran X 

 

Mattesånger  

strumpmatte 

Udda - jämnt  

Klappramsa udda – jämn 

Fingermatte / 

Bilda olika former 

Göm ett tal (1-10) 

Motorikbanan, talet X och 

affären med sakerna 

 

Polisen spårar tjuven 

Nya gatan – tallinjen 

Brevbäraren ”posta brev” 

Tallinjen och alla sakerna Motorikbana + dela upp 

talet 

Näsan fram Räkna steg Vimsiga musikläraren o 

Formsången 

Raketen 10-0 Raketen 10-0/20-0 Tallinjen och tiotalsblues 

Discostopp 

  Motorikbana med 

instrument   
 Raketen 20-0 
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Resultat  
Resultaten kommer att presenteras i fyra olika delar, vilka motsvarar frågeställningarna som 

presenterades under syftet. I del 1 jämförs utvecklingen hos barn som arbetat med estetiska 

lärprocesser och barn som arbetat med numeriska lekar. Del 2 visar på sambandet mellan hur frekvent 

övandet av en matematisk förmåga förekommit i aktiviteterna och matematikresultat. Den tredje 

resultatdelen visar vilka relationer som finns mellan barns olika motoriska förmågor och de olika 

matematikmått som vi samlat in. I sista delen. I del 4 presenteras slutligen en översikt över de övningar 

och aktiviteter som slutligen valdes samt en sammanfattning av erfarenheterna från de sex 

interventionspassen, såväl innehållsmässiga som didaktiska.  

Del 1: Estetiska lärprocesser och numeriska lekar 
I nedanstående resultatpresentation visas hur de olika grupperna utvecklats vad gäller de matematiska 

måtten a) räkneramsan, b) räkna uppåt, c) räkna neråt, d) namnge siffror, e) tallinjen 0-10, f) addition, 

g) antalsjämförelse, h) subtraktion och i) tallinjen 0-100. Innan vi presenterar våra jämförelser visas 

alla medelvärden (M) för EL- och NL-gruppernas matematikmått på förtest (t1) och eftertest (t2) i tabell 

2. Medelvärdet beskriver vad gruppen presterat i genomsnitt medan standardavvikelse är ett 

spridningsmått som illustrerar vilken spridning som finns i gruppen som testats. (för standardavvikelser 

(SD) se tabell 2 i Bilaga 8) 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelser på förtest (t1), eftertest (t2) av matematikmått för EL och 

NL, samt differensen mellan eftertest och förtest. Fetade värden visar vilket medelvärde som var bäst. 

 
Vi ser här att gruppen EL visade på bättre resultat på samtliga matematiska mått, utom på 

antalsjämförelser, där NL fick ett bättre resultat. Negativa resultat på tallinjemåtten innebär att 

Resultat matematik gruppvis

Tabell 2 M SD Medelvärde    t2-t1 M SD Medelvärde   t2-t1

1. Räkneramsan               t1                      60,6 27,6 18,1 64 38 6,78

                      t2                                                        78,7 28,3 70,8 36

2. Räkna uppåt                 t1                           6,28 1,37 0,7 6,22 2,19 0,15

                              t2                                                        7 1,15 6,37 1,98

3. Räkna neråt                  t1                            5,48 1,66 0,5 5,04 2,12 0,18

                          t2                                                       6 1,73 5,22 2,19

4. Namnge siffror           t1  19,6 8,54 3,0 17,9 9,93 1

t2                                                        22,6 7,72 18,9 9,72

5. Tallinjen 0-10               t1                       1,8 0,72 -0,8 2 0,83 -0,28

t2                                                        1 0,37 1,72 0,92

6. Addition                        t1                                   10,7 6,29 3,1 10,6 5,33 0,44

t2                                                        13,8 4,81 11,1 6,63

7. Antalsjämförelse      t1                    70,5 11,3 3,9 72,2 13,1 4,42

  t2                                                      74,5 13,9 76,6 9,85

8. Subtraktion                  t1                            8,12 4,05 2,6 6,59 4,34 0,19

t2                                                        10,7 3,76 6,78 4,3

9. Tallinjen 0-100           t1                         21 16 -4,8 21,5 10,2 0,49

t2                                                     16,3 10,2 22 10,1

Estetiska lärprocesser (EL) Numeriska lekar (NL)
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avståndet minskade, vilket är positivt. (Ett högt negativt differensmedelvärde mellan första och andra 

testtillfället innebär att eleverna blev bättre på att gissa rätt på tallinjen.) 

I nedanstående diagram visas hur utvecklingen sett ut för den grupp som arbetat med estetiska 

lärprocesser och den grupp som arbetat med numeriska lekar vad gäller olika kunskapsmått i 

matematik. Det som är intressant att titta på är lutningen på respektive grupps kurva. Det är den som 

illustrerar utvecklingen. Brantast lutning betyder störst utveckling. Om vi har en signifikant skillnad på 

gruppernas utveckling över tid så är vårt p-värde <.05. Vi säger då att vi har en signifikant 

interaktionseffekt. Vi kan också ha huvudeffekter. Huvudeffekt över tid innebär att det finns en skillnad 

mellan första och andra mättillfället för båda grupperna. Huvudeffekt för grupp innebär att en grupp 

presterat signifikant bättre sammanlagt än den andra gruppen vid de två mättillfällena. 

Räkneramsan 

Diagrammet visar att barn som arbetat med estetiska lärprocesser har en brantare utvecklingskurva, 

vilket illustrerar att de utvecklats mer än de som arbetat med numeriska lekar. Dock visar vår analys 

att den skillnaden som kan ses i diagrammet inte är signifikant F(1,52)=2.73, p>.05. Över tid kan ses att 

båda grupperna ökar sitt kunnande och vi har en huvudeffekt av tid F(1,52)=13.18, p<.05. Däremot har 

vi ingen huvudeffekt beroende på grupp F(1,52)=0.07, p>.05, vilket innebär att det inte är någon 

skillnad mellan hur grupperna presterat totalt vid de två mättillfällena. 

 

Diagram 2. Utveckling vad gäller förmågan att återge räkneramsan 

Räkna uppåt 

När barnens förmåga att räkna uppåt analyseras framkommer det att de som arbetat med estetiska 

lärprocesser har utvecklats signifikant mer än de som arbetat med numeriska lekar F(1,52)=4.38, p<.05. 

 

Diagram 3. Utveckling vad gäller förmågan att räkna uppåt 
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Resultatet visar också på en signifikant huvudeffekt av tid F(1,52)=10.1, p<.05, däremot finns ingen 

huvudeffekt av grupp F(1,52)=0.55, p>.05. 

Räkna neråt 

När barn uppmanas att räkna neråt fås en huvudeffekt av tid F(1,52)=5.94, p<.05, emellertid fås ingen 

huvudeffekt av grupp F(1,52)=1.37, p>.05 och heller inte någon interaktionseffekt, det vill säga skillnad 

mellan grupperna över tid F(1,52)=1.34, p>.05.  

 

Diagram 4. Utveckling vad gäller förmågan att räkna neråt 

Namnge siffror 

Barn som har arbetat med estetiska lärprocesser har utvecklats signifikant bättre än de som arbetat 

med numeriska lekar när det gäller att namnge siffror: F(1,52)=4.48, p<.05. Analyserna visar att det 

också blir en signifikant huvudeffekt av tid F(1,52)=17.57, p<.05 samt en icke signifikant effekt av grupp 

F(1,52)=1.22, p>.05. 

 

Diagram 5. Utveckling vad gäller förmågan att namnge siffror 

Tallinjen 0-10 

Barnens förmåga att placera ut tal korrekt på tallinjen har också påverkats olika beroende av 

interventionseffekten. De som arbetat med estetiska lärprocesser har utvecklats mer än de som 

arbetat med numeriska lekar. Interaktionseffekten är signifikant F(1,52)=4.12, p<.05. Analysen visar 

också på en huvudeffekt av tid F(1,52)=12.53, p<.05, däremot får vi ingen huvudeffekt på grupp 

F(1,52)=1.45, p>.05. I nedanstående diagram kan ses att medelfelet vad gäller att placera ut tal på 

tallinjen sjunker för båda grupperna men det sjunker mest för gruppen som arbetat med estetiska 

lärprocesser. 
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Diagram 6. Utveckling vad gäller förmågan att placera ut tal på tallinjen 

Addition 

Analysen av barnens förmåga att lösa additionsuppgifter före och efter interventionerna visar en 

huvudeffekt av tid F(1,52)=8.6, p<.05 och en interaktionseffekt F(1,52)=4.84, p<.05. Det finns ingen 

huvudeffekt beroende på gruppens samlade resultat F(1,52)=0.86, p>.05. 

 

Diagram 7. Utveckling vad gäller förmågan att addera 

Antalsjämförelse 

Tittar vi i diagrammet nedan kan vi se att utvecklingslinjerna i princip är parallella vilket innebär att 

grupperna utvecklats på ett likartat sätt. Vi får således ingen interaktionseffekt, inte heller får vi någon 

gruppeffekt. Över tid kan vi dock notera en huvudeffekt F(1,52)=4.63, p<.05. 

 

Diagram 8. Utveckling vad gäller förmågan att göra antalsjämförelser 
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Subtraktion 

Barnens förmåga att utföra subtraktionsuppgifter har utvecklats signifikant mer för gruppen som 

arbetat med estetiska lärprocesser. Vi får en interaktionseffekt F(1,52)=7.43, p<.05. Analysen visar 

också att det blir en huvudeffekt av tid F(1,52)=9.9, p<.05, samt en huvudeffekt av grupp F(1,52)=6.49, 

p<.05. 

 

Diagram 9. Utveckling vad gäller förmågan att subtrahera 

Tallinjen 0-100 

Vårt sista test rörde barnens förmåga att sätta ut tal på en tallinje som gick från 0 till 100. Resultatet 

av analysen visar inte på några huvudeffekter, dock får vi en interaktionseffekt F(1,52)=4.79, p<.05. 

Det betyder att gruppen som arbetat med estetiska lärprocesser är signifikant bättre än gruppen som 

arbetat med numeriska lekar vad gäller förmågan att placera in tal på en tallinje. 

 

Diagram 10. Utveckling vad gäller förmågan att placera ut tal på tallinjen 

Sammanfattning 

Vi har ovan kunnat visa att barnen som arbetat med estetiska lärprocesser har utvecklats signifikant 

mer än den grupp som arbetat med numeriska lekar på ett antal matematiska mått. På följande mått 

har vi visat på signifikanta skillnader mellan grupperna: 

• räkna uppåt, namnge siffror, tallinjen 0-10 och 0-100, addition samt subtraktion 

På följande mått har vi inte visat på signifikanta skillnader mellan grupperna: 

• Räkneramsan, räkna neråt samt antalsjämförelser. 

 

Resultaten tyder således på att estetiska lärprocesser tycks underlätta, förbättra lärandet av 

grundläggande numeriska och aritmetiska färdigheter hos sexåringar jämfört med om de endast leker 

numeriska lekar. 
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Del 2: Samband matematisk utveckling och frekvens i aktiviteterna 
För att kunna se om det fanns något samband mellan förekomsten av det matematiska innehållet i 

aktiviteterna och det resultat som framkom i matematiktestet, skapade vi en matris där vi uppskattade 

matematikinnehållets förekomst i aktiviteterna med siffrorna 1 respektive 0,5. 1 poäng innebar 

förekomst med stor sannolikhet och 0,5 poäng innebar förekomst med mindre sannolikhet. Varje pass 

har analyserats för sig och varje förekommande aktivitet har värderats utifrån de nio ingående 

matematiska förmågorna som ingick i matematiktestet. Dessa förekomster bygger på vår uppskattning 

och är inte vetenskapligt testade. Det är en sammanvägd uppfattning av vad vi avsåg med aktiviteten 

när vi skapade den och också hur vi uppfattade att den faktiskt bidrog. Vi har båda, var och en för sig, 

uppskattat förekomsten och sedan diskuterat oss fram till en slutlig värdering. Här nedan visas en 

sammanställning från de sex interventionspassen, där vi summerat frekvensen.  

Tabell 3. Matrisen visar den uppskattade förekomsten av matematiska färdighetsmoment i de olika 

aktiviteter som genomfördes under pass 1-6. 0 innebär att ingen sådan matematisk färdighet tränades. 
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1 3 4 1 6 3 1 1 3 0,5 0 5,5 

2 4 4 1 3,5 2 0 2 0,5 1 3 7 

3 5 4 1 5,5 3 4 3 3,5 2,5 2,5 7,5 

4 4 4 2,5 1,5 0 4 2,5 3,5 0,5 2 6,5 

5 0 2 0 2,5 1 1 0 0 0,5 1 6 

6 3 4,5 2,5 1 4 0 1 0 3,5 0 5 

frekvens 19 22,5 8 20 13 10 9,5 10,5 8,5 8,5 37,5 

 

Om det ansågs att förmågan tränades tydligt sattes en etta, medan om det ansågs att den tränades 

indirekt eller kanske inte av alla barn, sattes en halv poäng. Därefter jämfördes frekvensen med 

resultaten av matematikstudien.  

Det som framkommer av sammanvägningen av dessa båda tabellers resultat, är att vår uppskattade 

frekvensanalys ganska väl sammanfaller med det resultat som matematiktestet visade på. De 

matematiska förmågor som var mest frekvent förekommande var räkneramsan, räkna uppåt och ange 

siffror, medan de som förekom mer sällan var räkna neråt, antalsjämförelser och tallinjen 0-100. Dock 

säger frekvenssammanställningen ingenting om hur kvalitén var på aktiviteten i fråga eller hur länge 

aktiviteten pågick. Därför kan en etta eller en halv poäng inte värderas kvalitativt, utan är endast en 
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frekvensmätning. Det betyder att det som går att utläsa är hur ofta momentet förekom, men alltså 

inte i vilken omfattning. 

I tabell 4 har vi sammanfört resultaten av frekvenstabellen och matematiktestet. Ett plus innebär ett 

signifikant säkerställt samband och 0 innebär inget signifikant säkerställt samband. Ramsräkning, 

vilken förekom ofta under interventionspassen, visar ingen interventionseffekt, vilket innebar att vi 

inte kunde se någon skillnad på gruppernas utveckling över tid.  

Interventionseffekt: plus innebär en signifikant skillnad på gruppernas utveckling över tid.  

Tid: plus innebär att det finns en huvudeffekt över tid, vilket innebär att det 

finns en skillnad vid första och andra mättillfället för båda grupperna.  

Grupp: plus innebär att en grupp presterat signifikant bättre eller sämre än den 

andra vid båda mättillfällena. 

 

Tabell 4. Sammanställning över de resultat som framkom av analysen av matematiktestet: + innebär 

signifikant säkerställt samband och 0 innebär inget signifikant säkerställt samband. Gråmarkerade fält 

är de fält där positiv interventionseffekt gick att utläsa. 
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Interventionseffekt 0 + 0 + + + 0 + + 

Huvudeffekt Tid + + + + + + + + 0 

Huvudeffekt Grupp 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Frekvens: 

Aktiviteter som 

tränade förmågan 19 22,5 8 20 13 10 9,5 10,5 8,5 

 

Den slutsats vi kan dra av ovanstående är att vi tränade samtliga matematiska förmågor vid flera 

tillfällen och att det finns ett samband mellan de aktiviteter som förekom ofta och de som gav 

utdelning i matematiktestet.  

Del 3: Motorisk förmåga och matematisk förmåga 
Ett syfte med denna studie var att analysera om det finns något samband mellan barns motoriska 

förmåga och grundläggande numeriska och aritmetiska förmågor samt att studera om det fanns några 

skillnader på hur barn med olika motoriska förmågor tog till sig det matematiska innehållet när de 

undervisades med EL som medel. På grund av att urvalet varit begränsat har vi inte kunnat visa på 

några signifikanta skillnader. Dock tycker vi oss se några intressanta tendenser vilka sannolikt skulle 

genererat signifikanta resultat om urvalet varit större. 
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Del 3.1: Samband motorisk förmåga och matematisk förmåga 

Vi får signifikanta samband mellan barnens motoriska förmåga och alla våra matematikmått utom 

subtraktionsmåttet. Ungefär 14 procent (r2) av variationen i matematisk förmåga kan förklaras av 

barnens motoriska förmåga. Det betyder att motoriken i snitt påverkar 14 % av barnens resultat på 

matematiktestet (medelvärdet av variationen i tabell 5, om vi inte räknar med subtraktionsförmågan). 

Resten påverkas av annat. I tabellen kan ses att det är ett negativt samband mellan barnens motoriska 

förmåga och deras förmåga att placera ut tal på en tallinje. Att det blir negativt beror på att vi 

korrelerat barnens motoriska förmåga med hur mycket fel de gör när de placerar ut tal på tallinjen, 

det vill säga ju bättre motorisk förmåga desto mindre fel prickar man i på tallinjen. (Se även Bilaga 8: 

Tabell 5) 

Tabell 5. Samband motorik och matematik för samtliga 53 barn, såväl EL som NL: Korrelationen (r) 

mellan motorik och matematiska förmågor. Resultatet i tabellen kan tolkas på följande sätt: Exempel: 

På räkneramsan framkommer att i förhållande till motorik är r2=0.402=0,16, d v s 16 %. Det innebär att 

i 16 % av fallen kan resultaten i räkneramsan förklaras av motoriken. * p<.05 innebär signifikant 

samband, ** p<.01 innebär högt signifikant samband 

Tabell 5: 

Korrelation (r) 

matematik 

och motorik   

samband    

r^2 

0.Motorik 1 100% 

1.Räkneramsan .40** 16% 

2.Räkna uppåt .39** 15% 

3.Räkna neråt .39** 15% 

4.Namnge siffror .32* 10% 

5.Tallinje 0-10 -.29* 8% 

6.Addition .37** 14% 

7.Antalsjämförelse .44** 19% 

8.Subtraktion .13 ej samband 

9.Tallinje 0-100 -.37** 14% 

 

Del 3.1: Olika motoriska förmågor och matematisk förmåga 

Vi inleder med att presentera medelvärden (för standardavvikelser Se även Bilaga 8: tabell 6) på våra 

för- och efter-test för grupperna a) inga motoriska svårigheter (IMS), b) mindre motoriska svårigheter 

(MMS), c) stora motoriska svårigheter (SMS). Resultatet visar här att de som har god motorik (IMS) 

utvecklas mest på sju av nio matematiska förmågor i förhållande till övriga; räkneramsan, räkna uppåt 

och neråt, namnge siffror, tallinjen 0-10 samt addition och subtraktion. 
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Tabell 6. Medelvärde på matematiktesten för de olika motoriska grupperna IMS (Inga motoriska 

svårigheter), MMS (Mindre Motoriska svårigheter) och SMS (Större Motoriska Svårigheter) som 

deltagit i den estetiska interventionen (EL). Fetade värden visar vilket medelvärde som var bäst. 

  

Räkneramsan: I tabellen kan vi konstatera att IMS gruppen ökat med 29,6 enheter medan MMS ökat 

med 6,2 och SMS med 8,8. Det tycks alltså som att barn utan motoriska svårigheter drar fördel av de 

estetiska lärprocesserna gentemot barn med motoriska svårigheter vad gäller att utveckla sin kunskap 

om räkneramsan. Följande mönster har noterats IMS>MMS>SMS. 

Räkna uppåt: Vad gäller förmågan att räkna uppåt så har barn med god motorik återigen utvecklats 

mest. Följande ordning har noterats IMS>MMS>SMS. Det är inga stora skillnader men visar ändå ett 

intressant mönster. 

Räkna neråt: Vad gäller förmågan att räkna neråt så har återigen de utan motoriska svårigheter 

utvecklats mest av den estetiska lärprocessen. Dock har barn med stora svårigheter utvecklats något 

mer än barn med mindre svårigheter. Följande mönster kan ses IMS>SMS>MMS. 

Namnge siffror: Vårt fjärde mått som testades var barnens förmåga att ange siffror. Återigen har IMS 

gruppen utvecklats mest med SMS gruppen som tvåa. Vi kan notera följande mönster IMS>SMS>MMS. 

Tallinjen 0-10: Barnens förmåga att placera in tal på en tallinje mellan 0 och 10 har utvecklats mest hos 

barn utan motoriska svårigheter.  Vi får följande mönster IMS>MMS>SMS. 

Addition: Återigen framträder samma mönster, det vill säga att barn utan motoriska svårigheter 

utvecklats mest samt att de med mindre motoriska svårigheter utvecklats mer än de med stora 

motoriska svårigheter. 

Subtraktion: Vad gäller barnens utveckling på förmågan att utföra enkla subtraktioner så upprepar sig 

mönstret, fast nu i annan ordning, IMS>SMS>MMS. Barn med god motorik utvecklas mest, därefter de 

med stora motoriska svårigheter och därefter de barn som skattats ha mindre motoriska svårigheter. 

För antalsjämförelser och tallinjen 0-100 är det gruppen Mindre Motoriska Svårigheter (MMS) som 

står för den största resultatförbättringen, medan gruppen med god motorik hamnar sist. 

Antalsjämförelse: Barnens förmågor att göra antalsjämförelser skiljer sig från de tidigare presenterade 

resultaten. Den grupp som utvecklats mest är de med mindre motoriska svårigheter. Intressant att 

notera är att barnens som inte har några motoriska svårigheter har blivit sämre efter interventionen. 

Vi får följande mönster MMS>SMS>IMS 

diff diff diff

IMS MMS SMS

Förtest Eftertest Förtest Eftertest Förtest Eftertest

M M M M M M

60,2 89,8 29,6 77,7 83,9 6,2 60,6 69,4 8,8

6,4 7 0,6 7,1 7,6 0,5 6,2 6,5 0,3

6,6 7,6 1,0 6,3 6,6 0,3 4,3 4,8 0,5

23,6 27,6 4,0 22 24 2,0 15,7 19,2 3,5

2 1 -1,0 1,66 0,9 -0,8 1,84 1,14 -0,7

10,4 15,2 4,8 13,6 16,7 3,1 8,45 10,8 2,4

75 71,4 -3,6 73,9 82,5 8,6 65,8 69,3 3,5

6,8 11,6 4,8 10,11 12,7 2,6 7 8,5 1,5

10,4 12,7 2,3 18,6 10,8 -7,8 27,8 22,4 -5,4

Inga Motoriska Mindre Motoriska Större Motoriska 

                    IMS                     MMS                     SMS
Tabell 6

7.Antalsjmf

8.Subtraktion

9.Tallinje 0-100

1.Räkneramsan

2.Räkna uppåt

3.Räkna neråt

4.Namnge siffr

5.Tallinje 0-10

6.Addition
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Tallinjen 0-100: På uppgiften att placera in tal på en tallinje mellan 0 och 100 kan vi notera samma 

mönster som för antalsjämförelse, MMS>SMS>IMS. 

Slutsats: På sju av våra nio matematikmått har de barn som inte har några motoriska svårigheter 

utvecklats mest. Därefter är det relativt lika mellan de med mindre motoriska svårigheter och de med 

stora motoriska svårigheter. 

Del 3.2: Motorisk förmåga och olika lärprocesser 

Ett annat syfte med denna studie var att studera om barn med olika motoriska förmågor drog fördel 

av någon av våra interventioner estetiska lärprocesser (EL) och numeriska lekar (NL). Återigen får vi 

inga signifikanta resultat men vi vill presentera en del intressanta tendenser. Vid ett större urval är det 

inte orimligt att tro att vi hade sett ett antal signifikanta skillnader. Vi inleder med att presentera 

medelvärde för barn som inte har några motoriska svårigheter (för standardavvikelser se även Bilaga 

8: tabell 7). 

Tabell 7. Medelvärde på matematiktesten för estetiska lärprocesser och numeriska lekar för barn utan 

motoriska svårigheter (IMS). Fetade värden visar vilken skillnad mellan medelvärde på för- och eftertest 

som var bäst. 

Tabell 7 IMS (EL)   IMS (NL)   

  
Förtest Eftertest diff IMS 

(EL) 

Förtest Eftertest diff IMS 
(NL) 

M M M M 

1.Räkneramsan 60,2 89,8 29,6 76,3 64,7 -11,6 

2.Räkna uppåt 6,4 7 0,6 7 6,2 -0,8 

3.Räkna neråt 6,6 7,6 1,0 5,7 5,7 0,0 

4.Namnge siffr 23,6 27,6 4,0 20,5 20,8 0,3 

5.Tallinje 0-10 1,97 1 -1,0 1,94 1,43 -0,5 

6.Addition 10,4 15,2 4,8 10,7 13,5 2,8 

7.Antalsjmf 75 73,9 -1,1 73,9 79,9 6,0 

8.Subtraktion 6,8 11,6 4,8 6,5 5,3 -1,2 

9.Tallinje 0-100 10,4 12,7 2,3 18,8 19,7 0,9 

  

Vi har tidigare kunnat visa att barn utan motoriska svårigheter tycks dra fördel av att arbeta med 

estetiska lärprocesser gentemot sina kamrater med mindre eller stora motoriska svårigheter när de 

ska lära matematik. En fråga som kan vara intressant att studera är om barn utan motoriska svårigheter 

utvecklas mer om de arbetar med estetiska lärprocesser (EL) än om de arbetar med numeriska lekar 

(NL). I ovanstående tabell kan ses att de barn som arbetat med estetiska lärprocesser utvecklats mest 

på åtta av nio matematikmått. Vi vill återigen poängtera att detta inte är statistiskt signifikant. Dock 

visar det på tendenser och ett intressant mönster. 

I nedanstående tabell presenteras medelvärde för barnen med stora motoriska svårigheter som ingått 

i de två interventionsgrupperna (För standardavvikelser se även Bilaga 8: tabell 8). 
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Tabell 8. Medelvärde på matematiktesten för estetiska lärprocesser och numeriska lekar för barn med 

stora motoriska svårigheter (SMS). Fetade värden visar vilken skillnad mellan medelvärde på för- och 

eftertest som var bäst.  

 

Vi såg tidigare hur barn med motoriska svårigheter missgynnandes av att arbeta med estetiska 

lärprocesser gentemot sina kamrater som inte hade några motoriska svårigheter. I ovanstående tabell 

kan dock konstateras att barn med stora motoriska svårigheter som arbetat med estetiska lärprocesser 

har utvecklats bäst på åtta av våra nio matematikmått jämfört med de barn med stora motoriska 

svårigheter som arbetat med numeriska lekar. 

Sammanfattning motorisk förmåga och olika lärprocesser 

Resultaten visar att såväl elever utan motoriska svårigheter som barn med stora motoriska svårigheter 

utvecklas bättre om de får arbeta med estetiska lärprocesser jämfört med de som ägnat sig åt 

numeriska lekar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8

Förtest Eftertest diff (EL) Förtest Eftertest diff (NL)

1.Räkneramsan 46,8 69,4 22,6 45,4 61,4 16,0

2.Räkna uppåt 5,5 6,5 1,0 5,4 5,9 0,5

3.Räkna neråt 4,3 4,8 0,5 4,3 4,4 0,1

4.Namnge siffror 15,7 19,2 3,5 15,4 16,1 0,7

5.Tallinje 0-10 1,8 1,1 -0,7 2,3 2,2 -0,2

6.Addition 8,5 10,8 2,3 9,4 8,7 -0,7

7.Antalsjämförelse 65,8 69,3 3,5 66,4 73,2 6,8

8.Subtraktion 7,0 8,5 1,5 5,5 6,3 0,9

9.Tallinje 0-100 27,9 22,1 -5,8 25,4 25,1 -0,3

SMS (EL) SMS (NL)
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Del 4: Matematikaktiviteter blir lekar 
Pilotpassen filmades och transkriberades. Erfarenheter som antecknats sammanfattades och 

användes som underlag för att besluta vilka aktiviteter och övningar som skulle väljas ut. I tabell 9  visas 

vilka aktiviteter som slutligen ingick i studiens sex interventionspass. Varje pass var 60 minuter långt 

och hela tiden utnyttjades. 

Tabell 9: Övergripande planering över interventionspassens innehåll 

       Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 

  Idrottssal Rytmiksal Idrottssal Idrottssal Rytmiksal Idrottssal 

1 
 Samling på en 

linje 

Samling längs 

tallinjen 

samling längs 

tallinjen 

Samling i cirkel - 

räkna 10-0 och sitt 

ner på 0 

Sång: 

Elefantsången 
Samling i cirkel 

2 
 Mattesång och 

fingermatte 

Sång: 

Tiotalsblues 

Hoppa udda - 

jämn 

Sång: Udda - jämna 

rörelser 

Klappa ditt 

namns 

stavelser 

Sång: Tiotalsblues 

3 Kom siffran X 
Jämna udda tal 

på mattan 

Sång: 

Tiotalsblues - 

med fingrarna 

Dela upp  ärtpåsar - 

genomgång 

Formen på 

instrumenten - 

orkestern 

Jorden runt 

(motorikbana)   

4 

Göm ett tal (1-

10)/  träden i 

skogen 

Udda-Jämn 

sången 

Brevbäraren i 

djungeln 

/motorikbana, 

Mattejakt: 

uppdrag  jämna tal 

(motorikstationer) 

Sång: 

Formsången 

Svara på knepiga 

frågor och vinna 

lekband 

5 

Hoppa längs 

tallinjen (gatu-

nummer) (0-20) 

Glada gubben 

på tallinjen 
Tallinjen "En har jag" Rytmrutan 

Sång: Elefantsången på 

tallinjen 

6 

Brevbäraren i 

djungeln 

/motorikbana, 

Legoland: 

”Sortera lego” i 

udda - jämna 

Udda-jämn 

sången 

Reflektion, Visa 

hälften! 

Tiokamrat med 

fingrarna 

Sång:1-100 sången 

(tiotalsblues) med 

förflyttning längs 

tallinjen  

7 Samlas i cirkel 
Discostopp med 

frågor 
Discostopp Sång: Tiotalsblues  Musikstopp 

Grodhopp - hur många 

behövs för att komma 

till 60? 

8 "En har jag" 

Sång: udda – 

jämnsången 

med rörelser till 

"En har jag" + 

klappramsa 
Raketen 20-0 

Sång: Udda - 

jämn 

Reflektion: samband 

tallinjen och talen. Var 

är 50? 

9 Reflektion Reflektion 
Sång: 

Tiotalsblues  
  

Tiotalslues 1-

100 
Raketen 20-0 

10 Raketen 10-0 Raketen 20-0 Reflektion   
Reflektion och 

Kittlas-leken 
  

11     
Raketen 20-0 

 
      

 

Summerande reflektioner av pass 1-6  

Vi sammanfattar här vad som hände under de sex interventionspassen. Våra iakttagelser bygger på 

det filminnehåll som analyserades och transkriberades efter genomförandet. För fullständig 

redogörelse av passens uppbyggnad och vad som hände, se bilaga 7. Avslutningsvis försöker vi 
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summera vad vi uppfattade som viktiga didaktiska inslag i en estetisk lärprocess av det här slaget, hur 

organisation och aktiviteter lämpade sig för och bidrog till ändamålet samt vad vi lärde oss av att arbeta 

på det här sättet. 

Under pass 1 anser vi att vi lyckades kombinera lek, motorik och matematik på ett sådant sätt att 

eleverna räknade och utmanades i matematiska operationer utan att de tänkte på det. De hade kul 

och de befann sig ofta i lekens värld under passet.   Vi tolkar det som att det var en lagom blandning 

av övningar där eleverna fick utlopp för sin rörelseenergi, såsom Djungelresan, och övningar som 

krävde mer koncentration, såsom Göm ett tal. Denna slutsats har vi dragit efter att ha sett på filmen 

från pass 1 och studerat olika elevers engagemang under hela passet.  

 

Det andra passet innehöll inget tydligt inslag av ”som om”, d v s att eleverna gick in i lekens värld, utan 

här anser vi mer att leken gestaltades i form av spel. Båda huvudaktiviteterna innehöll problemlösning, 

samarbete och kroppsligt aktivt deltagande. Barnens engagemang i övningarna tolkar vi som att 

övningarnas svårighetsgrad var väl anpassad. Barnen fick i spelen en chans att befästa kunskaperna 

genom att samarbeta och förklara för varandra. Sångerna med rörelser till tränade rytmkänslan, 

samtidigt som de tränade ramsräkningen.  

 

Vi arbetade med talordningen 1-20, samtidigt som vi arbetade mer ingående med talen 1-10. Barnen 

övade ramsräkning i sången och indirekt så lärde de sig den rätta ordningen, men därmed inte sagt att 

de förstod mängden som talen representerar. Begreppen udda och jämna tal introducerades. Sången 

och rörelserna till udda-jämn sången borde vi gått igenom grundligare, så som vi tolkade det i 

efterhand. Eleverna förstod inte riktigt hur rörelserna och texten skulle tolkas tillsammans, det vill säga 

syftet med sången, vilket vi tog till oss och blev tydligare med efterhand.  

 

Tredje passet innehöll sång, motoriska utmaningar och samarbete under lekfulla former. Det vi kanske 

inte lyckades förmedla fullt ut var känslan av djungeltemat. Vi uppfattade dock att barnen var i ”leken” 

där några ”befann” sig i djungeln och andra på en ”lekplats” eller ”ute på uppdrag”.  

 

Vårt syfte, att arbeta vidare med tallinjen och talområdet 1-20, anser vi att vi lyckades väl med under 

passet. Uppdragen utfördes i par, vilket gjorde att de fick förklara för varandra och kunde ta del av 

varandras matematiska operationer Likaså fick vi uppfattningen av att barnen över lag nu förstått 

begreppen udda-jämnt, vilka vi återkom till både i sånger och i uppdelningen av talen. Övningarna 

repeterade kunskaper samtidigt som barnen fick träna dessa i ännu ett sammanhang. 

 

Det fjärde passet byggde åter på sånger, lekar, att utföra med hela kroppen och att samarbeta. 

Matematikjaktens olika stationer innehöll samtliga motoriska utmaningar i kombination med 

samarbete och kognitiva utmaningar. Inledningen upplevde vi som fokuserad och med väl avvägd 

svårighetsgrad på frågeställningarna. Tallinjen var samlingsplats och återkommande inslag i olika 

aktiviteter, vilket vi strävade efter. Matematikjakten skulle vi kunnat skärpa upp genom att en av oss 

suttit vid ”lådan” och frågat hur det gått för dem samt stämt av att de visste vilket antal de skulle arbeta 

med inför nästa. Nu tror vi att detta framgick lite vagt för några barn. 

 

Rytm, puls och att identifiera och röra sig i takt till ramsor och stavelser var centralt i det femte passet. 

Barnen spelade på instrument och associerade samtidigt till olika former utifrån instrumentens 
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utseende. Båda dessa inslag anser vi vara centrala inslag i en estetisk lärprocess. Däremot är vi kritiska 

till att vi under detta femte pass lade så mycket fokus vid former och geometri, trots att detta inte 

ingick i testet.  

 

Under det sista och sjätte passet försökte vi knyta ihop säcken. Vi borde ha presenterat aktiviteten 

”Jorden runt”, sett ur ett lekperspektiv med tydligare koppling till resvägen och platserna som besöktes 

än vi gjorde nu. Barnen tränade dock många olika motoriska färdigheter under ”jorden runt” och de 

flesta ”reste” med en kompis som de pratade med. Även om vi anser att vi misslyckades att få till 

känslan av ”resa”, så tolkade vi det som om barnen skapade egna lekvärldar när de tog sig runt. På 

filmen hör man till exempel två pojkar som är inne i tv-spelsvärlden och intar olika rollfigurer. 

Dessutom borde vi ha skapat tydligare matematiska utmaningar på resvägen. Nu blev det för vissa barn 

mer en ”springa-runt- i-salen-lek”.  

 

Frågorna barnen fick vid frågestationen hade vi inte testat under pilotstudien, vilket ledde till att vi inte 

förutsett tidsåtgången så bra. Nu fick barnen vänta på sin tur, tid som kunde ha använts effektivare. 

Men även om barnen fick vänta, så kan väntandet också ses som ett sätt att vila. Vi uppfattade att det 

här passet jämfört med de tidigare präglades av en mer lugn stämning. Barnen satte sig i ledet när de 

blev trötta. Ingen sa åt dem. De hann två till tre frågor vardera. Det som var bra var att vi hann prata 

med en i taget. 

 

Själva frågornas svårighetsgrad och utformning fungerade bra. Vi fick under det här passet en möjlighet 

att utvärdera enskilda barns förmågor och förståelse, vilket, om vi skulle fortsatt interventionen, säkert 

skulle ha påverkat vilket innehåll vi skulle ha satsat mer på. Talen 1-10 var för de flesta inget stort 

problem, men vi upptäckte att några hade svårt för att överföra fingrarnas värde till tal och vice versa. 

Tiotalsbluesen och kopplingen till tallinjen 1-100 fungerade, även om det var svårt att fullt ut förstå för 

de som ännu inte var säkra på 1-10. Grodhoppen tolkade vi på samma sätt.  

 

Didaktiska erfarenheter från pilotstudien och interventionspassen 

Det vi framförallt lärde oss var vikten av att rikta barnens uppmärksamhet på det som var vår avsikt 

rent matematiskt i de olika aktiviteterna. Vi uppfattade annars att vissa barn inte reflekterade över 

vilka de matematiska momenten var utan istället ”bara gjorde”.  Men, genom att ställa frågor, 

uppmärksammade vi dem på vad det var som var klurigt eller utmanande och fick dem att i sin tur rikta 

uppmärksamheten åt att räkna högt eller fundera kring ”hur många de gjort” och ”hur många de hade 

kvar att göra”. 

 

Vi insåg också vikten av att inte ha med för många aktiviteter, då det innebar många 

instruktionstillfällen och avbrott. Vi strävade därför att få med många olika moment i varje aktivitet, 

där vår roll istället blev att mingla med barnen och rikta deras uppmärksamhet på vad det var som var 

den egentliga matematiska utmaningen. Vid ett par tillfällen uppmärksammade vi att barnen stått 

felvända i förhållande till tallinjen och att de därmed inte fått visuell förstärkning i att förstå hur den 

skulle tolkas. Det här var något vi missade vid några tillfällen även under själva interventionen, då det 

rent organisatoriskt inte alltid gick att lösa, men vår strävan var sådan. Målet var att talet ett skulle 

vara längst åt vänster och det högsta värdet längst åt höger, detta för att stämma överens med hur de 

olika talen representerades av fingrarna, där vänster lillfinger var siffran ett och höger lillfinger var 10. 
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Flera av barnen hade svårt med tal över tio. Några hade även svårt att förstå hur många delar tal över 

fyra innehöll, även om de kunde räkna till fyra. Detta uppmärksammades till exempel när de skulle 

dela upp tal mellan sig och ”göra hälften var”. Vi uppfattade det dock som att dessa barn fick hjälp av 

sin kompis när de utförde olika aktiviteter två och två, något vi tolkade som positivt för de som var 

osäkra. När dessa barn skulle utföra övningarna själv, avslöjades deras tillkortakommande gällande 

matematiken, vilket inte skedde när de samarbetade. Vi valde därför att organisera aktiviteterna i form 

av par-uppgifter i så stor utsträckning som möjligt för att fler skulle känna att de lyckades, samtidigt 

som de fick möjlighet att lära av varandra. Mycket av det vi arbetade med handlade om att räkna; gå 

och räkna, krypa och räkna, hoppa och räkna, med eller utan sång och rörelser. Vi insåg efter 

pilotstudiens slut att vissa delar i matematiktestet inte riktigt hade kommit med och att vissa inslag 

som vi gjort, egentligen inte bidrog till målet. Några sånger, t ex mattoteket, där syftet initialt varit att 

skapa lust och glädje inför passen, strök vi då vi uppfattade att texten inte tränade eller bidrog till något 

matematiskt tänkande. Andra texter utvecklades, t ex udda-jämn sången, som skulle förstärka 

förståelsen för vilka tal som tillhörde vilken grupp och varför. Aktiviteten ”Glada gubben” utvecklades 

också efter pilotstudien slut, detta för att vi insett att vi behövde fler övningar kring tallinjen, övningar 

som även skulle kunna utföras i en mindre sal.  

 

Under passen startade vi med aktiviteter som tränade att ramsräkna och att känna igen siffror upp till 

10 och senare upp till 20. Vi började med övningar som övade detta och byggde sedan på med 

innehållsförståelsen (att siffran fyra symboliserar antalet fyra) och inslag som övade att känna igen 

mängden. Därefter fick de arbeta med delar av och delmängder, där de skulle dela upp tal. Här kom 

även begreppen udda-jämn in. Vår målsättning var att befästa kunskapen med hjälp av hela kroppen 

och med flera sinnen involverade, vilket kunde ta sig olika uttryck. Avslutningsvis blev vi genom pilot- 

och interventionspassen mer och mer uppmärksamma på vilka instruktioner som var viktiga att ge när 

och på vilket sätt. Vi lärde oss ”varandra” och hur vi skulle fördela rollerna mellan oss lärare. Ibland var 

en av oss tvungen att fokusera på en enskild elev för att inte övriga gruppen skulle ”störas” och den 

andre fick då ta resten av gänget. Ibland kunde den ene av oss backa undan och studera vad som 

skedde ”utifrån”, det som inte alltid går att se när man som ledare har fullt upp med att organisera och 

instruera.  

 

Puls och rytm 

En sak som uppmärksammades var att flera barn hade svårt att räkna i samma takt som de gick eller 

klappade. Flera barn hade alltså, utifrån hur vi tolkade det, svårt att skilja på rytm och puls samt att 

hålla ett jämnt tempo när de räknade. De gick till exempel längs tallinjen, men räknade inte i samma 

puls som de rörde sig, varför de inte stannade vid samma position på tallinjen som de hade räknat till. 

Det här uppfattade vi som en viktig del för att utveckla förståelsen för hur tallinjen är uppbyggd. Att 

ett steg motsvarar en position på tallinjen hjälper barnet att förstå innehållsdelen av talet. Det 

vanligaste felet var att de räknade fortare än de rörde sig. De rabblade talen utan att känna 

förstärkning av kroppens rörelser när de förflyttade sig framåt. Vi tolkade det som att om de inte 

”upptäckt” pulsens betydelse, så hade de också svårt med innehållsförståelsen, d v s att talet fyra 

motsvaras av fyra steg. Därför valde vi att när så var möjligt att förstärka med klappar, trumslag och 

kroppsrörelser samt att räkna högt tillsammans för att hjälpa dessa barn. Vi noterade t ex att flera barn 

under mattetesten tog hjälp av att räkna med en tydlig puls och ”rytmiskt” röra kroppen när de 

ramsräknade. 
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Utifrån egna erfarenheter anser vi det viktigt att som pedagog anpassa aktiviteters tempo och puls till 

barnens storlek då de är mindre och rör sig snabbare än vuxna. Alltså bör man välja ett högre tempo 

och puls än man som vuxen normalt skulle välja, om man utgår ifrån sin egen känsla för vad en 

rörelsesekvens tar, för att det ska bli begripligt och användbart för barnen. 
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Diskussion  
Syftet med denna studie var att jämföra matematisk utveckling hos två grupper av sexåringar, en grupp 

(EL) som undervisats i matematik med estetiska lärprocesser som pedagogiskt medel, och en grupp 

(NL) som motsvarande tid deltagit i den ordinarie förskoleverksamhetens undervisning, i studien 

benämnd ”numeriska lekar”. Avsikten var också att studera hur barnens motoriska förmågor 

påverkade deras möjligheter att lära matematik med olika estetiska uttrycksformer som medel. I 

studien har resultaten tolkats och kommer här att diskuteras samt problematiseras utifrån huruvida 

estetiska lärprocesser som arbetsmodell kan ha påverkat respektive inte påverkat resultaten.  

Lindströms (2012) modell (figur 1) har beskrivits tidigare. Det finns inga exakta gränser mellan de fyra 

olika aspekterna av lärande, om, i, med och genom, utan vid en djupare analys skulle alla fyra 

aspekterna kunna anses inrymmas i den här studien. Det är dock främst de två nedre pusselbitarna, 

lärande med och lärande genom, som varit utgångspunkten i den här studien utifrån vårt sätt att tolka 

Lindströms modell.  

Lärande med estetiska lärprocesser kännetecknas av att flera olika estetiska uttryck är möjliga att 

använda för att nå ett mål men att det är ett annat ämne, i det här fallet matematik, som är målet. Det 

är specifika kunskaper som eftersträvas, så kallat konvergent lärande (Lindström, 2012). När 

aktiviteterna utformats i den här studien har medlen främst varit musik (takt, rytm och puls) samt 

rörelse (motoriska grundformer såsom åla, krypa, rulla, klättra, hänga och hoppa) och målet har varit 

matematiska förmågor.  

Lärande genom estetiska lärprocesser kännetecknas av att man vill nå övergripande mål, såsom ökad 

självkänsla, inre motivation och förståelse för sina egna strategier, i samband med 

kunskapsutvecklingen. Detta nås genom de insikter som eleven erfar genom egna upplevelser och 

reflektion, själv och tillsammans med andra. Lärandet är här divergent, det vill säga är svårt att 

förutsäga och kan leda till nya oväntade insikter (Lindström, 2012). Detta kan i den här studien 

beskrivas som att det syftat till att eleverna utmanats i andra kompetenser och färdigheter utöver 

matematiken. Motoriken har tränats och utmanats. Förmågan att röra sig i takt och hålla en viss puls 

är andra saker som är lätta att urskilja. Men, även andra kompetenser såsom samarbetsförmåga, 

lekkompetens (exempelvis turtagning, visa hänsyn, gå in i roll) och självkänsla kan ha påverkats och 

utvecklats. Dessa förmågor har dock inte varit i fokus och utvärderats, men kan ha lärts implicit. 

Diskussionsdelen som följer har vi valt att dela upp i tre delar med en avslutande sammanfattning kring 

studiens bidrag. Den första delen handlar om skillnader i matematikresultat mellan grupperna 

estetiska lärprocesser (EL) och Numeriskt lärande (NL). Den andra delen tar upp motorisk förmåga och 

matematikresultat och den tredje delen behandlar didaktiska implikationer kring att lära matematik 

med estetiska lärprocesser. Avslutningsvis lyfter vi det vi anser att studien bidragit med. 

Estetiska lärprocesser kontra Numeriskt Lärande  
Estetiska lärprocesser (EL) är, som tidigare nämnts, ett vitt begrepp som inte är helt lätt att avgränsa. 

I den här studien har det framförallt fokuserats på att använda lek, rörelse, puls, rytm och sång som 

medel för lärande. Med dessa verktyg som bas har interventionens matematik-aktiviteter genomförts 

och utvärderats. Numeriska lekar (NL) är den benämning som den ordinarie förskoleverksamhetens 

matematikaktiviteter getts i denna studie.  
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Skillnader i matematikresultat mellan EL och NL 

Resultatet av interventionen pekar på att matematikresultatet generellt förbättras mer för de barn 

som deltagit i interventionen Estetiska Lärprocesser (EL), jämfört med gruppen som deltagit i den 

ordinarie förskolegruppens aktiviteter, Numeriska Lekar (NL).  Resultaten är signifikanta vad gäller 

utvecklingen på flera av de undersökta matematikaspekterna och stämmer väl överens med de 

resultat som framkommit i de studier som vi redogjort för tidigare, såsom exempelvis Rasberry et al, 

2011; Donelly et al, 2012; Rauscher et al, 1997; National Council of Teachers of Mathematics, 2008; 

Hetland, 2000) 

I Donellys interventionsstudie, samt i de åtta studierna kring klassrumsbaserad fysisk aktivitet och 

skolresultat som ingick i Rasberrys litteraturstudie, visar resultaten på att ämnesundervisning, där 

klassrumsaktiviteter involverade fysisk aktivitet, bidrog till bättre skolresultat jämfört med 

kontrollgruppernas resultat (Rasberry et al, 2011; Donelly et al, 2012).  

Flera forskningsöversikter (Rauscher et al, 1997; National Council of Teachers of Mathematics, 2008; 

Hetland, 2000) visar också att tidig musikundervisning, med fokus på barns tonala och rytmiska 

utveckling, främjar deras matematiska progression. Musikträning i kinestetiska, auditiva och visuella 

färdigheter verkar leda till att barn presterar bättre vid uppgifter som kräver abstrakt 

slutledningsförmåga. Bilhartz menar att det således är klarlagt att aktivt deltagande i 

musikundervisning ökar yngre barns spatiala-temporala slutledningsförmågor (Bilhartz et al, 2000).  

Westendorps resonemang kring det eventuella sambandet mellan objektkontroll (utföra något fysiskt 

i förhållande till ett objekt) och matematisk förmåga skulle vara intressant att sätta in i detta 

sammanhang (Westendorp et al, 2011). Om det är den motoriska aktiviteten när man musicerar som 

är en bidragande faktor till den spatiala-temporala förbättringen eller om det är musicerandet i sig 

återstår att fundera kring. Då flera studier (exempelvis Rauscher et al, 1997; Gardiner, 2000; Hetland, 

2000) visar att aktivt musicerande ger mer långvariga spatiala överföringseffekter till skillnad från 

musiklyssnande, vilket är mer inaktivt och endast ger relativt snabbt övergående effekter, är det dock 

rimligt att fundera över just motorikens betydelse för utvecklingen av den spatiala-temporala 

förmågan.  

Även om estetiska lärprocesser eller uttrycksformer inte benämns med dessa termer i de refererade 

studierna kopplade till musik och motorik, så ingår i dem olika exempel på aktiviteter där kroppen 

involverats i lärandet. Estetiska lärprocesser uppmuntrar till olika tillvägagångssätt och val av strategier 

vid lärande i matematik. De så kallade fyra basstrategierna som barn använder när de löser aritmetiska 

uppgifter utgörs av fingerräkning, fingerstöd, verbal räkning och direkt framplockning (Geary & Hoard, 

2005) De tre första strategierna var centrala i det arbetssätt som tillämpades på EL-gruppen, 

exempelvis i sångerna och lekarna som utfördes tillsammans. Förutom att barnen fick utföra 

matematikoperationerna med kroppen som verktyg, fick de verbal förstärkning när de räknade högt 

tillsammans eller sjöng ramsor och sånger med matematiskt innehåll. Resultaten av matematikstudien 

kan förklaras med det som framkommit vid flera andra studier vilka visar att man vid musikutövande 

skapar och använder samma signalvägar i hjärnan som vid spatial problemlösning. Detta leder till att 

signalvägarna stärks vilket har betydelse även för den matematiska utvecklingen (Rauscher et al, 1997; 

Gardiner, 2000; Hetland, 2000). 
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Redovisning av matematiktestets enskilda moment 

Nedan kommer de enskilda moment som testades i matematiktestet att redovisas var för sig. 

Resultatet presenteras, förklaras och diskuteras med stöd i de studier och resultat som lyfts fram 

tidigare. 

Räkneramsan samt räkna uppåt och neråt:  

Det gick inte att påvisa en signifikant förbättring för EL-gruppen när det gällde räkneramsan och att 

räkna uppåt. Utvecklingskurvan visar dock att resultaten förbättrats mer för EL-gruppen som sådan på 

två av tre områden. Räkneramsan och att räkna uppåt och neråt tränades till exempel i sångerna, i 

samband med aktiviteter på tallinjen, när barnen räknade hur många gånger de utförde olika moment 

samt i ”raketen” som avslutade varje pass. Räkneramsan förstärktes med att barnen klappade rytmiskt 

eller gick i takt till talen som lästes upp. Flera av barnen valde att läsa räkneramsan med en tydlig puls 

när de hade svårt att memorera ordningen på talen. Ibland fick de hjälp att komma igång genom att 

pulsen förstärktes med en trumma eller genom att de fick klappa eller stampa med fötterna. Att vi får 

våra resultat kan förklaras med det National Council of Teachers of Mathematics (2008) belyser, 

nämligen att matematiskt lärande främjas av andra kontexter såsom exempelvis musik. Genom att 

arbeta med puls, tonhöjd och rytm kan såväl numeriska förfaranden som rumsuppfattning och 

antalsjämförelser förstärkas (a.a.). Även Gardiner (2000) har studerat förhållandet mellan tonal samt 

rytmisk utveckling och matematisk progression och påvisat tydliga överföringseffekter mellan dessa 

olika musikelement och lärande både i matematik och läsförmåga (a.a.). Dessa samband och tendenser 

återfinns även i vår studie. 

Namnge siffror 

Studien påvisade en signifikant förbättring för EL-gruppen när det gällde förmågan att namnge siffror, 

vilket också framgår av utvecklingskurvan. Att namnge siffror tränades i många olika aktiviteter; 

sånger, ramsor, räkna högt, identifiera, gestalta och känna igen talen på stationerna. National Council 

of Teachers of Mathematics (2008) belyser att flera matematiska områden (såsom exempelvis 

numeriska förfaranden) främjas av att räkna pulsslag, jämföra antal pulsslag, organisera ljudmönster 

och att använda olika tempon (snabbare, långsammare rytmer) (a.a.). I EL-gruppen användes i studien 

därför återkommande puls och rytm för att förstärka och organisera räknandet. Räkneramsorna 

förlorade snabbt struktur om ingen gemensam grundpuls fanns. Varje siffra eller tal har en egen 

naturlig rytmföljd beroende på antalet stavelser, exempelvis består siffrorna 1, 2, 3, 5, 6 och 7 enbart 

av en stavelse medan övriga har två eller fler. Det skapas då en tydlig rytm och genom att man klappar 

och/eller stampar rytmen får gruppen en gemensam puls att förhålla sig till (jämför ”raketen”: ti-o, ni-

o, åt-ta, sju-paus, sex-paus, fem-paus, fy-ra, tre-paus, två-paus, ett-paus, noll-paus). Det blev tydligt 

att användandet av puls och rytm i olika tempon tycktes förstärka det matematiska lärandet vilket 

stämmer överens med liknande studier på området (National Council of Teachers of Mathematics, 

2008; Gardiner, 2000). Även rörelser kopplades konsekvent in vid ramsräknande och namngivning av 

siffror vilket involverade fler sinnen, såsom visuellt, auditivt och kinestetiskt minne.  Ett liknande 

resultat återfinns i ”The Bead Memory subtest” (Bilhartz m fl, 2000). I testet mättes 

slutledningsförmågan av visuell analys, visuellt bildspråk, visuellt minne, sekvenser/ordningsföljd, 

klusterstrategier (skapa sammanhang), uppmärksamhet, flexibilitet, och fingerfärdighet/finmotorik. 

De barn som ingick i musikinterventionsgruppen hade högre medelpoäng jämfört med 

kontrollgruppen (a.a.). De förmågor i musik som tränades och testades i vår studie var just att hålla en 

stadig puls, att minnas och härma rytmiska mönster samt att minnas och härma vokal tonhöjd.  
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Tallinjen 

Tallinjen var ett återkommande tema som varierades och tränades specifikt varje interventionspass. 

Att placera ut tal korrekt på tallinjen testades dels inom talområdet 1-10 och till viss del inom 1-100. 

Här gällde det att få så få fel som möjligt.  För båda dessa områden visar resultaten på signifikanta 

förbättringar för EL-gruppen. Barnen fick till exempel hoppa fram i takt längs linjen och stanna på en 

bestämd position, gömma tal på tallinjen i leken ”glada gubben”, visa talens mängder genom att lägga 

x antal saker framför varje tal på tallinjen och hoppa rätt antal gånger fram och tillbaka över tallinjen 

för att ta reda på om talet var udda eller jämnt. Eftersom den mentala tallinjen är en viktig faktor för 

barns aritmetiska utveckling (Elofsson et al, 2016; Feigenson, Dehaene & Spelke, 2004; Piazza, 2010; 

med flera) såsom aritmetiska talfakta, aritmetisk estimering, basal addition och subtraktion, beräkning 

med flersiffriga tal, textuppgifter i matematik (Booth & Siegler, 2008; Geary, Bailey, & Hoard, 2009; 

med flera) lades i studien stor vikt vid att arbeta mentalt såväl som visuellt och kinestetiskt med just 

tallinjen. Booth och Siegler (2008) har också presenterat resultat som stöder detta antagande och 

Siegler och Ramani (2009) visar på att just en visuell tallinje kan vara ett effektivt didaktiskt redskap då 

den realiserar den linjära mentala tallinjen. Att enbart sätta ut starttal (0) och sluttal (ex 100) är dock 

inte tillräckligt detaljrikt för att understödja aritmetiken, utan det viktigaste är att eleverna får tillgång 

till en så korrekt visuell tallinje som möjligt oavsett hur den genereras (Booth & Siegler, 2008). Det 

hade varit intressant att utvärdera barnens förmågor på matematiktestet genom att de hade fått välja 

egna strategier för att besvara frågor relaterade till tallinjen. Då hade kanske några valt att hoppa fram 

längs en tallinje utlagd på golvet, istället för att kryssa på en linje på ett papper?  

Addition och subtraktion 

När det gäller såväl addition som subtraktion visar våra resultat att EL-gruppen utvecklades signifikant 

bättre. Addition och subtraktion övades bland annat i banorna när barnen skulle samla poäng, dela 

upp saker mellan sig (upprepad subtraktion) eller addera hur många ”poäng” de fått tillsammans, dela 

upp i udda och jämnt, addera antalet gånger de utförde olika moment eller i lekar som övade 

tiokamraterna. Barn använder, som tidigare nämnts, fyra bas-strategier när de löser aritmetiska 

uppgifter, vilka förändras i takt med utvecklingen av deras matematiska förmågor: fingerräkning, 

fingerstöd, verbal räkning och direkt framplockning. (Dehaene, 1992; Geary & Hoard, 2005). Den 

sistnämnda, vilken är den mest avancerade strategin, används när barnet har etablerat färdiga svar för 

enkla aritmetiska uppgifter i långtidsminnet (Ashcraft, 1992; Dehaene, 1992). Alla dessa strategier 

utnyttjades i olika utsträckning av barnen vid matematiktesten.) I EL-passen ingick moment med 

fingerräkning, men inte i den utsträckning som kanske hade behövts för de barn som ännu inte knäckt 

koden. Möjligtvis hade resultaten blivit annorlunda gällande uppgifterna i addition och subtraktion om 

detta uppmärksammats och tränats i större utsträckning.  

Antalsjämförelse 

Det område som inte visade på någon effekt av interventionen var att jämföra antal. Här utvecklades 

grupperna likartat, där båda grupperna visar på bättre resultat vid testtillfälle två. Antalsjämförelser 

tränades indirekt i många olika aktiviteter såsom när barnen delade upp ärtpåsar i olika högar eller 

valde rätt hög med legobitar i ”glada gubben”. Dessa aktiviteter problematiserades inte i samtal mer 

än i aktiviteten musikstopp, där barnen fick ta ställning till ”fler än” jämfört med ”färre än”. Då flera 

studier (National Council of Teachers of Mathematics, 2008, med flera) påvisar att man genom att 

exempelvis jämföra antal pulsslag (fler än, färre än) och tempo (snabbare, långsammare rytmer) 

främjar samma typ av tänkande och problemlösning på motsvarande matematiskt område, kanske 
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förmågan att göra antalsjämförelser hade förbättrats mer om vi använt dessa verktyg i större 

utsträckning i aktiviteterna. 

 

Motorikens betydelse 
Ett syfte med denna studie var att analysera om det finns något samband mellan barns motoriska 

förmåga och grundläggande numeriska och aritmetiska förmågor. Ett annat syfte var att studera om 

barn med olika motoriska förmågor drog fördel av interventionen med estetiska lärprocesser jämfört 

med numeriska lekar (NL). Här följer de frågeställningar som rör samband med motorisk förmåga och 

skolprestationer av olika slag. 

Vilka relationer finns det mellan barnens motoriska förmågor och deras matematikresultat? 

Vi valde i studien att undersöka sambandet mellan motorisk förmåga och matematikresultat. 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan motorisk förmåga och matematisk förmåga, vilket är 

statistiskt säkerställt i vår studie. Upp till 16 procent av variationen i matematisk förmåga kan förklaras 

av barnens motoriska förmåga. Motsvarande slutsats kom Ingegerd Ericsson (2003) fram till i sin 

studie. Hon konstaterade också att barn med god motorisk förmåga lyckades bättre på matematiktest 

än barn med mindre motoriska svårigheter, vilka i sin tur lyckades bättre än barn med stora motoriska 

svårigheter (a.a.). Samma resultat visade sig i Lopes studie, där den grupp som uppvisade motoriska 

svårigheter också hade lägre resultat på skolprestationer (Lopes et al, 2012). Westendorp et al (2011), 

som i sin studie jämförde sambanden mellan motorik och skolprestationer hos såväl barn med 

inlärningssvårigheter som normalpresterande barn, kom också fram till att ju sämre motorik desto 

sämre skolresultat. Där framkom även tendenser på att låg objektkontroll, det vill säga komplexa 

rörelser där ett objekt ska hanteras såsom förmågan att kasta-fånga, sparka och överhandskast, hade 

samband med låg matematisk förmåga (a.a.). Moser (2002) varnar för att dra alltför stora slutsatser av 

att förbättrad motorisk funktionsnivå automatiskt leder till en högre kognitionsnivå, då detta enligt 

honom är svårt att bevisa (a.a.). Det är heller ingen slutsats som kan dras på grundval av det som 

undersökts här då den motoriska utvecklingen över tid inte studerats. 

Vilka skillnader i resultat finns det mellan barn som undervisats genom estetiska lärprocesser och 

som inte har motoriska svårigheter (IMS) jämfört med barn som har mindre motoriska (MMS) eller 

stora motoriska svårigheter (SMS)? 

Då gruppen elever med motoriska svårigheter var begränsad till antalet har vi inte kunnat statistiskt 

säkerställa resultat vad gäller sambandet med estetiska lärprocesser och matematikresultat. Det 

framkommer dock, när vi studerar resultatet, att det finns tendenser som vi tror skulle kunnat ge 

signifikanta resultat om gruppen varit större. 

Det som vi sett är att gruppen elever med god motorik (inga motoriska svårigheter, IMS) har tagit till 

sig innehållet i interventionen i större utsträckning än de som uppvisar mindre motoriska svårigheter 

(MMS) eller stora motoriska svårigheter (SMS). En fråga som lyftes efter genomförandet av 

interventionspassen var om vi nått alla elever eller om vissa gynnats mer än andra av det här 

arbetssättet. Den stora utmaningen var att få till samtal som leder till djupare reflektion och autentiska 

frågor från elever. Först vid det sista interventionstillfället upptäckte pedagogerna till exempel att 

några elever endast hade en begränsad förståelse för hur tallinjen relaterar till talen. Slutsatsen blev 
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då att det skulle ha krävts mer individuellt stöd för flera av elever, och att det sätt som studien lagts 

upp på troligtvis gått för fort fram för dem. Det visar att det inte räcker med en modell att utgå från 

när man undervisar utan att det är viktigt att kombinera olika tillvägagångssätt.   

När det gäller antalsjämförelser förbättrades resultatet mer för de elever med mindre respektive stora 

motoriska svårigheter, än för de med god motorisk förmåga. Ett försök till tolkning här är att dessa 

elever kan ha försökt att räkna antalet prickar istället för att uppskatta mängden, detta på grund av att 

de förstått uppgiftens syfte i större utsträckning. Vi tror att detta kan ha bidragit till att de hamnat i 

tidsbrist, eftersom de hade begränsad tid per ”bild”. Övningen hade, så som vi tolkar det, underlättats 

om de bara intuitivt uppskattat antalet ”utan att tänka” istället för att räkna prickarna. En annan 

tolkning kan vara att utmaningarna i uppgifterna som ingick i EL var av sådan svårighetsgrad att de 

endast främjade utvecklingen hos de elever som inte kunde så mycket vid interventionens början, 

medan de svårighetsmässigt inte lyfte de som redan var relativt duktiga på antalsjämförelser. 

Vilka skillnader i resultat finns det mellan barn som undervisats genom estetiska lärprocesser och 

som inte har motoriska svårigheter (IMS) jämfört med motsvarande grupp barn i numeriskt 

lärande-gruppen? 

Vid en jämförelse mellan de elever som hade god motorik i grupperna EL och NL och 

matematikresultat, så kan vi på grund av gruppernas storlek inte att dra några statistiskt säkerställda 

slutsatser.  Studien visar dock på tendenser att de barn som deltog i EL och som tillhörde gruppen inga 

motoriska svårigheter (IMS) förbättrade sina resultat mer på uppföljningstestet jämfört med 

motsvarande grupp inom NL-gruppen.   

Vilka skillnader i resultat finns det mellan barn som undervisats genom estetiska lärprocesser (EL) 

och som har mindre eller stora motoriska svårigheter jämfört med barn som undervisats med 

numeriska lekar (NL) och som har mindre eller stora motoriska svårigheter?  

Det går inte heller att dra några statistiskt säkerställda slutsatser vid jämförelse av 

matematikresultaten mellan barnen i de två grupperna som uppvisade motoriska brister.  Studien visar 

dock även här på tendenser att de barn som deltog i EL-gruppen och som tillhörde gruppen mindre 

motoriska svårigheter (MMS) respektive stora motoriska svårigheter (SMS), förbättrat sina resultat 

mer på uppföljningstestet jämfört med motsvarande grupp inom NL-gruppen.  

Den sammanfattande slutsats som vi kan dra av frågorna kring motorikens betydelse är att det oavsett 

barnets motoriska förmåga är fördelaktigt att bedriva undervisning i matematik där estetiska 

lärprocesser tillämpas. Det vi kan konstatera är att de elever som har god motorik verkar ha bäst 

förutsättningar att lära sig matematik med estetiska lärprocesser som medel. Det som inte går att svara 

på är varför det blir så då detta inte går att utläsa av studien. Det som skulle kunna vara en orsak till 

varför de med motoriska svårigheter inte kan tillgodogöra sig undervisningen genom estetiska 

lärprocesser lika bra som de med god motorisk förmåga, kan vara att innehållet anpassats till de elever 

som har högre ingångsnivå. Det i sin tur har i så fall lett till att de svagare eleverna inte kunnat bygga 

på tidigare erfarenheter i samma utsträckning utan hamnat i situationer där de inte kunnat 

tillgodogöra sig det som Lindström benämner ”lärande med” (Lindström, 2012). De har utfört 

övningarna med estetiska inslag som medel, men inte förstått målet; ökad matematisk förmåga.  

Studien pekar på att estetiska lärprocesser är viktiga även för denna grupp, men svårighetsgraden på 
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uppgifterna måste troligtvis individanpassas mer för att dessa grupper ska kunna förbättra sina resultat 

i större utsträckning. Pramling Samuelsson et al (2011) belyser just vikten av att möta eleven på rätt 

nivå och att de behöver vägledas för att förstå sin kunskap och förstå vad de faktiskt kan (a.a.). För att 

nå dessa barn bättre skulle vi pedagoger därför behövt individanpassa svårighetsgraden på uppgifterna 

i aktiviteterna ännu mer än vad som skedde. En annan tänkbar förklaring är att eleverna varit aktiva i 

olika grad när de deltagit i aktiviteterna. Detta kan jämföras med flera studier som visar att aktivt 

musicerande, det vill säga att eleven självt är fysiskt och psykiskt aktivt, kan ge långvariga spatiala 

vinster i kontrast till att enbart ”lyssna” till musik då effekten på de spatiala förmågorna blir mer 

kortvarig, även om även detta leder till en viss sorts ”hjärngympa” (Rauscher et al, 1997; Gardiner, 

2000; Hetland, 2000). De elever som hade goda motoriska färdigheter har troligtvis haft lättare att 

aktivt delta i aktiviteterna, vilka involverade musik såväl som rörelse.  

Möjligtvis kan det även ha att göra med koncentrationsförmågan hos enskilda individer. Vissa 

aktiviteter har krävt längre stunder av koncentration än andra. Ett arbetssätt där man i större 

utsträckning arbetar med riktadhet, det vill säga att ännu tydligare rikta elevens uppmärksamhet mot 

det som man vill att de ska utveckla kompetens i, (Pramling Samuelsson et al, 2011) kunde eventuellt 

bidragit till ökad koncentration i vissa av övningarna. En annan faktor som hade kunnat påverka 

resultatet är tidsaspekten. Gardiner (2000) menar att överföringseffekterna och vinsterna av aktivt 

musicerande på sikt blir större för barns matematiska färdigheter ju längre tid man ägnat sig åt det. Då 

denna studie var relativt begränsad, om man jämför med liknande studier på området, kunde en mer 

tidsomfattande intervention möjligtvis ha gett ännu tydligare resultat.  

Ericsson (2003) och Lopez (2012) menar båda att det är viktigt att fånga upp barn med motoriska 

svårigheter tidigt och erbjuda dem riktad träning för att utveckla motoriken. I deras studier framkom 

det att den grupp av barn som fått riktad motorisk träning bättre kommit ikapp kunskapsmässigt 

jämfört med den grupp som inte fått hjälp (a.a.). Ericsson kunde också i en uppföljningsstudie påvisa 

att förutsättningarna för att komma in på nationella program på gymnasiet ökade för den grupp som 

fått riktad motorisk träning i skolan jämfört med kontrollgruppen (Ericsson, 2011). Detta pekar på 

vikten av att inte endast specialanpassa undervisningen i matematik, utan också sätta in riktade 

åtgärder när det gäller motoriken. En teori skulle kunna vara att de rörelser som ännu inte 

automatiserats kräver uppmärksamhet från ett barn med motoriska svårigheter för att kunna utföras, 

uppmärksamhet som begränsar den övriga kognitiva aktiviteten. Hos ett barn där automatiseringen är 

”klar” kan all energi ägnas åt de kognitiva utmaningarna (Ericsson, 2003).  

Det som samtliga presenterade studier rörande fysisk aktivitet och motorik kunde påvisa var att 

skolresultaten i övriga ämnen inte försämrades trots att tid togs från dessa och ägnades åt 

motorikträning, estetiska lärprocesser eller fysisk aktivitet (Ericsson 2003; Donelly et al, 2011; 

Westendorp et al, 2011; Lopes et al, 2012; Moser 2002; Rasberry et al, 2011). Dessa snarare 

förbättrades, vilket är intressant. Orsaken till förbättringen går dock inte att svara entydigt på då denna 

inte är vetenskapligt belagd. I den här studien har tid tagits från ordinarie förskoleverksamhet och 

motsvarande effekt har uppnåtts. 

Didaktiska implikationer av Math-in-Action  
Det tillvägagångssätt, att lära matematik med estetiska lärprocesser (främst med musik och 

motorik/rörelse som verktyg), som använts i denna studie har vi valt att benämna “Math-in-Action” 

(MiA). Det står för att lära matematik på ett lustfyllt sätt, genom estetiska arbetsformer och med 
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estetiska uttryckssätt som medel där så många sinnen som möjligt involveras. Vi kan, med facit i hand, 

konstatera att detta arbetssätt har positiv inverkan på lärandet.  

Utgångspunkten för studien var att arbeta med estetiska lärprocesser för att främja barnens 

matematiska förmåga och förståelse. Målet har varit att förena lärande i matematik med ingredienser 

som syftar till koppling mellan teori och praktik såväl som mellan sinnlig och logisk kunskap samt att 

involvera både fantasi och förnuft. Det innebär i praktiken att vi försökt skapa lärsituationer där strävan 

varit att involvera flera sinnen i lärandet (det sinnliga), att utgå från varje barns förmåga samt att ha 

den pedagogiska leken som ram (fantasi, lek och skapande) för att uppmuntra matematiskt 

utforskande (Greenes et al, 2004; Grahn, 2005). Centralt har också varit att rikta barnens 

uppmärksamhet på de matematiska operationer eller utmaningar som varit i fokus, d v s det Pramling 

Samuelsson et al (2011) benämner som riktadhet.   

Beroende på lärarens ideologiska utgångspunkt blir uppfattningen om vad matematik är olika. Detta 

leder i sin tur till att det som läraren menar är matematik blir det man riktar elevernas uppmärksamhet 

mot. Den mer elevcentrerade undervisningsstrategin, av Ernest (1991) kallad Progressive Educator, 

stämmer bäst överens med det arbetssätt som använts vid interventionerna i denna studie. 

Pedagogens roll är då, förutom att vara uppmärksam på barnens känslor, motivation och attityder till 

matematiken, att uppmuntra och underlätta matematikarbetet genom att låta undervisningen ske i 

varierande miljöer och låta eleven både undersöka, upptäcka och leka såväl som att diskutera och 

samarbeta under lektionerna (a.a.). 

Vårt upplägg utgick från detta arbetssätt, men anpassades till de förutsättningar som gällde för den 

aktuella förskolan. Att nå upp till samtliga kriterier för en estetisk lärprocess har inte varit möjligt då 

det skulle kräva mer sammanhållen tid till förfogande. I studien har istället eftersträvats att få med 

ingredienser från det som kännetecknar estetiska lärprocesser, fast då i modifierad form för att passa 

in på studiens förutsättningar. Lärarens uppgift är att skapa förutsättningar för lärande genom att 

förhålla sig till vars och ens nivå och ägna tid åt det som ska läras. För att göra detta får man använda 

sig av olika arbetsformer och uttryckssätt samt kunna anpassa sig till de situationer som uppstår 

(Greenes et al, 2004; Grahn, 2005).  

Math-in-Action bygger således på ett förhållningssätt där barnen arbetar med matematik samtidigt 

som de är aktiva och många sinnen involveras med hjälp av rörelse-, sång- puls- och rytmaktiviteter 

under lekfulla former. Valet av matematiskt innehåll tog sin utgångspunkt i matematiktestets innehåll 

och anpassades till barnens förväntade matematikerfarenheter. Detta innebar att det inte bara fanns 

en lösning på hur studien skulle läggas upp. De aktiviteter som valdes skulle säkert inte bli desamma 

eller se likadana ut om projektet gjordes om en gång till. Barnens reaktioner och lokalernas utformning 

krävde att upplägget hela tiden omprövades och var flexibelt.  

Reynolds & Muijs (1999) resonerar kring effektiv undervisning i matematik och menar att det finns 

faktorer som inverkar på lärandet. Det rör sig om de antal timmar eleven får matematikundervisning, 

kvaliteten på lärarens arbete i klassrummet och den tid som eleverna faktiskt sitter och arbetar med 

matematik under lektionerna. Det stämmer även in på några av Greenes et al ´s (2004) principer om 

att man ska ägna tid åt de matematiska aktiviteterna samt reflektion av dem, underlätta utvecklandet 

av komplexa matematiska idéer och uppmuntra matematiskt tänkande (a.a.). Enligt Brophy & Good 

(1986) Griffin & Barnes (1986), Lampert (1988) och Cooney (1994) blir undervisningen effektiv när 

lärare skapar ett klassrum där man fokuserar på ämnet utifrån hur det är konstruerat. Det är även 
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betydelsefullt att det förekommer så lite störande beteenden i klassrummet som möjligt (Evertsson et 

al., 1980; Brophy & Good, 1986; Lampert, 1988; Secada, 1992). Viktigt är också att läraren har höga 

förväntningar (Borich, 1996; Clarke, 1997) och ger innehållsrik återkoppling till eleverna (Brophy, 1986; 

Brophy & Good, 1986; Borich, 1996). 

Utifrån detta kan man säga att vi på vissa punkter, såsom att ha fokus på ämnet, ge gemensamma 

instruktioner följt av individuellt övande och prövande, ge eleverna tid att ägna sig åt matematik och 

lägga vikt vid undervisningens kvalitet har bidragit till en effektiv matematikundervisning. Störande 

moment kan vi inte utvärdera, då vad som är störande är en individuell upplevelse. Vår uppfattning 

var att barnen inspirerade varandra, men att det också självklart fanns tillfällen där de distraherade 

varandra. 

 Säljö (2000) menar att barnets sätt att tänka och dess förväntningar på sig själv och sina kunskaper 

kan begränsas av en plats, till exempel ett klassrum (a.a.). Lokalerna som valdes har av barnen inte 

tidigare förknippats med matematik, och arbetsformerna ligger nära barnets eget sätt att närma sig 

ny kunskap. Studien kan på dessa sätt ha bidragit till att barnens självkänsla och egenvärde i 

förhållande till matematik stärktes (Ernest, 1991; Björkqvist, 1993). Kontexten i vilken lärandet sker 

påverkar alltså vad som är möjligt att lära (Boalers, 1999, 2002; Granström, 2006; Szczepanski, 2008; 

Säljö, 2000).  Genom att i studien välja andra lokaler än ”klassrummet” för att arbeta med matematik, 

minimerades dessa förväntningar relaterade till tidigare erfarenheter av misslyckanden i matematik. 

Då interventionerna genomfördes i salar som skapade förväntningar på rörelse fick vi ett nytt 

utgångsläge för undervisningen. Positiva aspekter av detta var att barnen inte tänkte på att de tränade 

matematisk förmåga såsom aritmetik, tallinje och så vidare och att de därför inte nödvändigtvis tänkte 

kring de matematiska uppgifterna på ett inövat sätt utan fick möjlighet att testa nya strategier för att 

lösa matematiska uppgifter (Säljö, 2000). En negativ bieffekt av salsbytet var att barnens 

uppmärksamhet ibland fick konkurrens av de förväntningar de hade på den sal vi var i 

(rörelsesal/idrottssal). Viktigt blir då att arbeta med uppmärksamhetsfokusering genom att aktivt ställa 

frågor som riktar elevernas uppmärksamhet mot det man önskar träna.  

Målet har varit att skapa aktiviteter som upplevdes som helheter för barnen (Wiessenrieder, 2008), 

därför arbetade vi med olika teman som utgångspunkt och använde leken som pedagogiskt kitt. För 

att eleverna skulle få en holistisk upplevelse strävade vi efter att uppnå en balans mellan handlandet 

och reflektionen av detsamma, vilket stämmer överens med det Pramling Samuelsson et al (2011) 

benämner erfarande. Genom att uppleva och utöva får eleverna med sig erfarenheter, men det är 

genom att reflektera och därmed medvetandegöra vad de gjort som det blir ett erfarande (a.a.).  I 

analysen av vad som hände kom det hela tiden fram nya insikter och perspektiv att begrunda som 

utmanade angreppssättet. Det som kan konstateras är att det här sättet att arbeta passade den här 

åldersgruppen väl och gav pedagogerna stor tillfredställelse tillbaka. 

Självkänslan 

Lillemyr (2002) menar att hela barnet lär och att barnet påverkas som person, vilket betyder att lärande 

därför får “konsekvenser för barnets känsla av egenvärde och utveckling av identitet. Lärandet 

bekräftar barnets självuppfattning som i sin tur inverkar på barnets intresse och lärande” (a.a. s. 60). 

Det kan tolkas som att erfarenheterna från upplevelserna och aktiviteterna under interventionen kan 

ha påverkat barnens inställning till och sin syn på sig själva när det gäller matematik, förhoppningsvis i 

positiv riktning.  Lillemyr menar att ”lärande och identitet har en ömsesidig inverkan på varandra” (a.a. 
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s. 61), vilket vi tolkar som att när undervisningen lyckas bidrar det till att eleverna bygger upp en positiv 

och god självbild. Detta är också ett av skolans viktigaste uppdrag (Skolverket, 2011) och det var också 

något som var en del av studiens intention även om det inte var ett uttalat syfte. 

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) under ”Kunskaper” skrivs det fram att skolan ska stärka 

elevernas vilja att lära och deras tilltro till den egna förmågan (a.a.). Att verka för att elever tror på sig 

själva och att de kan, är ett viktigt mål för skolans lärare. I de övningar och aktiviteter, som 

genomfördes under EL-passen, var positiv förstärkning och utmaningar som låg inom möjligheternas 

gräns viktiga utgångspunkter.  Det som barnen redan kunde förstärktes genom att de fick tillämpa 

kunskaperna på ett för dem nytt sätt. Barnen fick i de flesta övningar samarbeta med en kompis, för 

att på så sätt ha någon som stöttade och förklarade det som var svårt. De fick då även chansen att 

själva förklara och sätta ord på vad de gjorde och hur. Många av de frågor som dök upp löste barnen 

tillsammans utan att involvera pedagogerna. Detta menar Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) 

är en uppgift alla lärare har, nämligen att ställa barn inför problem för att de ska utmanas i sitt 

tänkande och sin förståelse av något. Att ge dem uppgiften att lära andra barn, som att visa eller 

förklara något, bidrar till att barnet måste fundera över vad och hur den ska göra detta, men det blir 

också synligt om de har förstått själva (a.a.)  

Bilden av sig själv som duktig eller inte i ett ämne är något som skolan förstärker, vilket kan bli ett 

problem om det hindrar individer att se möjligheter. Genom att arbeta med ett ämne i en ny 

inramning, som vi diskuterat under föregående rubrik, elimineras lite av de förväntningar som 

klassrummet och matematikboken byggt upp. Även om dessa barn kanske inte ser sig som 

matematiker har de ändå en bild av hur man är när man är bra i matematik. Redan vid frågan “Kan du 

räkna till tio?”… till hundra?” väcks prestationsförväntningar. När de i en lek eller i ett rollspel räknar, 

gör de det utan att reflektera över vad de är bra på eller inte (Lillemyr, 2002), vilket var ett motiv till 

varför vi lade stor vikt vid att använda lek som pedagogiskt medel. 

Elevens roll som aktiv medskapare 

Utgångspunkten för upplägget var att eleven skulle vara aktiv och ses som medskapare (Wiklund, 

2009). Pedagogerna ansvarade för valet av aktiviteter som skulle ingå samt hur de skulle utföras. 

Eleverna var i den meningen inte medskapare av själva innehållet eller formen. Men, de var aktiva 

tolkare av instruktioner och i rollen som aktörer kunde de påverka utförandet. I leken finns det inget 

rätt eller fel och de olika roller som eleverna som aktörer kunnat gå in i har genom upplägget gjort dem 

till medskapare, även om det skulle kunna beskrivas som indirekt. Det kan handla om hur de skulle 

förflytta sig, på vilket sätt de skulle samarbeta och lösa uppgifter samt vilken imaginär tolkning de 

gjorde av olika “roller” som presenterades. Wiklund menar att genom att elevers egen roll i lärandet 

får större plats i en estetisk lärprocess lär de sig knyta samman sina känslor, upplevelser, kunskaper, 

erfarenheter och analys till en helhet (a.a.). En estetisk lärprocess, som tar sin utgångspunkt i lärande 

med och genom estetiska lärprocesser, skulle då kunna beskrivas som ett medvetet, elevaktivt lärande 

där de kognitiva aspekterna involveras på ett lustfyllt, utforskande sätt och att reflektionen kring vad 

som görs hela tiden är central (Lindström, 2012). Detta är också kännetecknande för det som i studien 

benämns Math-in-Action. 

Visuell feedback 

Enligt Wiessenrieder (2008) skapas förutsättningar för kopplingar mellan personliga erfarenheter och 

föreställningar, men också av andras förståelse av liknande sammanhang när man till exempel 
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använder bilder, musik och gestaltningar av alla dess slag (a.a.). I och med att eleverna hela tiden 

utförde matematikoperationer fysiskt, fick pedagogerna omedelbar visuell feedback vad gäller 

barnens tolkning och förståelse. Om en elev till exempel fick talet tolv och uppdraget att ställa sig på 

talets plats på tallinjen, blev det väldigt tydligt när det fanns tvekan eller oförmåga. Den visuella 

feedbacken gav pedagogerna en chans att omedelbart kunna individanpassa, genom att till exempel 

korrigera eller utmana barnen med olika svåra tal anpassade efter deras förutsättningar. Det var inte 

bara pedagogerna som fick ta del av den visuella feedbacken utan barnen kunde också följa vilka 

strategier kamraterna tillämpade och de lärde sig genom att titta på varandra. Genom att uppgifterna 

löstes konkret underlättade det sedan att samtala kring de kunskaper barnen utmanats i. 

Wiessenrieder (2008) menar att genom att använda och erbjuda en mångfald av uttrycksformer och 

variation kan fler saker bli sagda (a.a.). Genom att eleverna i studien praktiskt visade och utförde de 

matematiska utmaningar de ställdes inför, bidrog detta till att de kunde dela intryck och upplevelser 

med kamraterna, vilket då även bidrog till att öppna upp för gemensamma samtal kring det som övats. 

Motivationens betydelse 

Målet var att eleverna skulle motiveras till att delta i aktiviteterna för sin egen skull och inte tvingas 

utföra något, vilket vi uppfattade att vi uppnådde väl. Lillemyr (2002) kallar detta inre motivation (a.a.) 

Om ett barn ville dra sig undan var detta inte något som ägnades mycket uppmärksamhet, utan eleven 

fick själv avgöra när hen ville vara med igen. Det var några incidenter i samband med gemensamma 

genomgångar, där vissa elevers uppmärksamhet inte var riktad åt ”rätt håll” och att de även påverkade 

resten av gruppen, men det hörde till undantagen. I de fall aktiviteterna utfördes på ett ”icke planerat 

sätt” utmanades eleverna med frågor eller förtydligande instruktioner. Eftersom vi var två pedagoger 

kunde en av oss fokusera på de som behövde ”fångas in” och den andre fokuserade på gruppen som 

helhet. Den svåraste utmaningen var att få en del av barnen att avbryta aktiviteterna när vi skulle 

avsluta och samlas. 

I de aktiviteter som tillämpades i studien, deltog barnen, för att de själva ville, vilket stöds av Lillemyrs 

(2002) resonemang kring motivation. Barn i den här åldern tycker om att röra på sig och aktiviteterna 

liknade den lekvärld som de ofta själva väljer att skapa när de får möjlighet. Målet var att utgå från 

barns naturliga sätt att tillägna sig kunskap, det vill säga mer på muntlig grund än från logiska 

bildningsstrategier. I samband med aktiviteter som att sjunga, klappa, röra sig rytmiskt och dansa 

kunde språk och begrepp efterhand förtydligas och lekens handlingar och innehåll förklaras (Uddén, 

2004). 

Avslutande diskussion 

I många av de studier som refererats till här (såsom exempelvis Rauscher et al, 1997; Gardiner, 2000; 

Hetland, 2000) återfinns den spatiala-temporala slutledningsförmågan som länken mellan progression 

i matematiskt lärande och andra kontexter. Träning i kinestetiska, auditiva och visuella färdigheter, 

oavsett hur, verkar leda till att barnen presterar bättre vid uppgifter som kräver abstrakt 

slutledningsförmåga (Bilhartz et al 1999).  

 

Vi vet dock inte hur det här arbetssättet står sig när det handlar om mer komplexa matematiska idéer. 

Liedman (2001) ger flera exempel på hur framstående forskare genom att gå omvägar och att använda 

sin fantasi, lyckats lösa komplexa frågor kring samband på olika områden (a.a.). Frågan är hur vi i 

framtiden formar dessa kreativa människor? Att vänja barnen vid att se konkreta, greppbara 

tillämpningar på matematiska frågor, kanske bidrar till att utveckla de kreativa förmågorna. Det vi vet 
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är att skolan ska möjliggöra för eleverna att utveckla förmågor kopplat till skapande där olika 

uttrycksmedel används (Skolverket, 2011). 

 

Greenes et al (2004) lyfter, för framtida forskning, bland annat fram frågan: Vilken sorts kompetens 

kan barn utveckla i en matematikrik kontext? Målet är att hitta former för detta i den traditionella 

undervisningen i skolan, något även styrdokumenten för grundskolan lyfter (Skolverket, 2011). Att 

skapa rika lärandemiljöer där barn får möjlighet att gå från erfarenhet till erfarande och utveckla 

komplexa matematiska idéer är en framtida utmaning. Kan estetiska lärprocesser fylla funktionen att 

vara en sådan rik kontext där barnen får utveckla sina kompetenser oavsett ämne?  Deasy (2002) 

påvisar exempelvis att kopplingarna mellan lärande i olika kontexter inte någon annanstans är så starka 

som exempelvis mellan lärande i musik och rumsuppfattning. Det finns även starka belägg för 

motorikens betydelse för lärandet och det är tydligt att matematiska färdigheter, såväl som 

språkutveckling, direkt främjas av de färdigheter man har gällande rumslig (spatial) 

slutledningsförmåga (a.a.). Mycket tyder således på att de aktiviteter som främjar kognitiva förmågor, 

problemlösning och spatiala-temporala färdigheter inte bryr sig om ämnesgränser utan arbetar brett 

och gränsöverskridande oavsett hur vi lärare ser på saken.  

Studiens bidrag – en sammanfattning  
Vi kan, efter att ha sammanställt resultaten från denna studie, konstatera att det finns flera motiv till 

att undervisa matematik med estetiska lärprocesser i de yngre åren. De motiv som studien framförallt 

ger belägg för är att: 

• barnen lär sig matematik med estetiska uttrycksformer som medel 

• motoriken stimuleras vilket främjar utvecklingen av barnens matematiska förmåga  

• olika matematiska områden påverkas inte automatiskt på samma sätt av interventionen, utan 

måste utvärderas var för sig 

 

I de studier vi tagit del av, och som visat på ett positivt samband mellan fysisk aktivitet/motorisk 

förmåga och skolprestationer, har inte de olika matematiska aspekterna utvärderats var för sig eller 

synliggjorts i resultaten. Detta är något som vår studie bidrar med. De områden som framförallt visade 

på säkerställda samband var: addition, subtraktion, namnge siffror och tallinjen. Räkneramsan visade 

bättre resultat på två av tre områden medan området antalsjämförelser inte visade på någon effekt av 

interventionen.  Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultaten visar på statistiska 

samvariationer mellan olika fenomen vilka bygger på de korrelationer som vi fått fram.  

 

Det finns även motiv för att använda estetiska lärprocesser vid lärande i matematik, här benämnt 

Math-in-Action, som får stöd i teori och aktuell forskning nämligen att:  

• musikaktiviteter gynnar den spatiala-temporala slutledningsförmågan 

• matematikinlärning främjas av god motorisk förmåga 

• matematiken blir konkret och greppbar, vilket gynnar yngre barns lärande  

• barnens självkänsla stärks 

• barnen får en positiv inställning till matematik 

 

Vi har i denna studie inte dokumenterat den undervisning eller de aktiviteter som genomfördes 

parallellt i gruppen Numeriskt Lärande (NL). De barnen fick kanske mindre, eller mer, matematisk 

stimulans jämfört med gruppen Estetiska Lärprocesser (EL). Det vi dock kan konstatera är att det 
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betydligt högre resultatet på matematiken som EL-gruppen presterade, uppnåddes genom endast sex 

extra undervisningstillfällen fördelat på åtta veckor. Vi kan också konstatera att oavsett grupp, så var 

det barn med god motorik som nådde bäst resultat i matematikutvärderingen. Studiens resultat pekar 

alltså på att barn med god motorik tar till sig matematikundervisning i större utsträckning än barn med 

sämre motorik. Av detta kan vi dra slutsatsen att det kan vara viktigt att arbeta med såväl barns motorik 

som med det matematiska lärandet. Gör vi något som främjar båda dessa når vi kanske dubbelt så 

långt. Att lära matematik med estetiska lärprocesser, med hjälp av uttrycksformerna musik och 

rörelse/motorik, är sannolikt en sådan lösning.  
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Bilaga 1: Motoriktest 
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Bilaga 2: info till föräldrar o barn 
 

Information till föräldrar som har barn i förskoleklass 

Linköpings universitet driver sedan flera år forskning om barns matematikutveckling. Just nu pågår ett 

projekt där avsikten är att följa barns tidiga matematikutveckling över flera år om de ägnar sig åt olika 

typer av matematiklekar i förskoleklass. Studiens syfte är att studera vilken metod som stöttar barns 

utveckling av kvantitativa och numeriska färdigheter bäst. Genom att studera detta är det bland annat 

möjligt att finna metoder som kan förberedda barn för skolans matematikundervisning. 

Det här forskningsprojektet som vi, Kicke och Anna, ska genomföra nu, innebär att barn i grupper 
kommer att ägna sig åt lekar med bland annat med musik och rörelse som medel. Först testas varje 
barns matematiska färdigheter med hjälp av ett dataprogram, som de får utföra en och en tillsammans 
med en av oss. Vi kommer också att utföra ett motoriktest på samtliga barn. Detta genomförs i mindre 
grupper och är som ett ”gympapass”. Barnen kommer därefter att slumpvis delas in i olika grupper, 
vilka kommer att arbeta på tre olika sätt. Dessa grupper kommer att träffa oss 2ggr/vecka under en 
treveckorsperiod. Därefter testas barnen matematiskt igen. Detta test upprepas en sista gång efter ca 
3 månader igen för att kunna studera långsiktiga effekter. Barnen kommer under mattetesten att få 
visa att de kan siffror, räkna framlänges och baklänges, placera tal på tallinjer etc. Svaren kommer att 
behandlas konfidentiellt och resultaten kommer att presenteras så att inga enskilda barn eller skolor 
kommer att kunna identifieras. Planeringen och genomförandet av undersökningen sker i samarbete 
med lärare i Ditt barns förskoleklass och rektor har samtyckt till undersökningen. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du eller Ditt barn har rätt att när som helst avbryta deltagandet utan 

att motivera detta och det kommer inte påverka den övriga verksamheten. Vi vill nu fråga Dig om Du 

tillåter att Ditt barn deltar i undersökningen? Om Du godkänner att Ditt barn deltar skriv då under 

bifogad svarstalong (Se svarstalongen på nästa sida). Svarstalong önskas åter till klassläraren inom en 

vecka.  

Om Du har några frågor angående undersökningen är Du välkommen att kontakta oss. 

 

Med detta brev följer också ett brev som vänder sig till Ditt barn. Vi skulle uppskatta om Du kunde 

läsa upp brevet för Ditt barn så han/hon får information om vad projektet handlar om. 

Med vänliga hälsningar från oss testledare i projektet, 

Anna och Kicke (Catarina) 
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Information till barn i förskolan/förskoleklass 

 

Vi som skriver det här brevet heter Anna Englund Bohm och Catarina ”Kicke” Jeppsson och vi arbetar 
på Linköpings universitet. Vi är intresserade av hur barn leker och räknar och undrar om barn blir bättre 
på att räkna om de leker olika lekar samtidigt. För att försöka ta reda på detta kommer vi att komma 
till din förskoleklass och pröva olika sätt att lära sig att räkna. 
 

Om du vill så får du vara med i den här undersökningen och då kommer du få träffa oss ett par gånger 
under året i förskolan. Vi kommer bland annat att komma till din skola och leka med dig och dina 
kamrater två gånger varje vecka i ungefär en månad. Vi kommer också att låta dig köra ett mattespel 
på en dator där du får svara på olika frågor. 

 

Du väljer själv om du vill vara med. Om du väljer att vara med, men ångrar dig, så kan du när som helst 
säga ifrån. Hur du räknar kommer vi att hålla hemligt. Det är bara vi och du som ser resultatet. Om dina 
lärare vill veta hur du räknar så är det dina föräldrar som bestämmer om de ska få veta det. 

 

När undersökningen är klar och vi berättar vad vi kommit fram till så kommer ingen att veta hur just 
du svarat på våra frågor. 

 

Har du frågor kan du ringa eller be någon vuxen ringa till oss som ansvarar för undersökningen (se 
telefonnummer nedan).  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Kicke & Anna 
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Bilaga 3: brev till skolan 
Hej! 

Vi heter Anna Englund Bohm och Catarina Jeppsson och arbetar som universitetsadjunkter i musik 

respektive idrott vid Linköpings universitet. I samarbete med Joakim Samuelsson (docent i 

matematikdidaktik) ska vi till hösten göra en interventionsstudie om matematik i förskoleklass. Syftet 

är att använda och studera estetiska lärprocesser som medel för att stärka barns aritmetiska och 

geometriska begreppsutveckling. Vi ser också detta som ett spännande samarbetsprojekt mellan 

universitetet och skolan och hoppas att det ska generera praktisk-pedagogiska erfarenheter som 

kommer skolan till del (exempelvis som framtida läromedel).  

Vi håller just nu på att genomföra en pilotstudie, för att pröva vårt upplägg. I höst har vi planerat att 

påbörja ”den riktiga” studien. Vi söker därför efter tre förskoleklasser som vill delta i studien i sin helhet 

med start i augusti 2012. 

Hur? 

• Vi kommer att genomföra ett matematiskt test där vi sitter enskilt med varje barn ca 

1 timme per barn. Detta test genomförs vid tre tillfällen. 

• Vi gör ett motoriskt test i storgrupp (ca 10-12 barn åt gången). 

• Vi genomför musik- och rörelsepass med 2/3 av barnen och 1/3 av barnen får en annan 

aktivitet. Detta sker 2 ggr/v under 3 veckors tid. 

Lokalbehov 

Vid för- och eftertesterna behöver vi sitta avskilt med ett barn i taget (t ex ett grupprum) och vid 

interventionerna behöver vi tillgång till en gymnastiksal, musiksal eller liknande där vi får plats att röra 

oss tillsammans. 

Omfattning 

Vi önskar träffa barnen för att göra förtestet så snart som möjligt efter skolstart. Att vi behöver komma 

igång tidigt på terminen är för att vi inte vill att barnen ska ha hunnit arbeta för mycket med 

förskoleklassens matematik. Därefter önskar vi träffa barnen gruppvis (ca 10 st/grupp) ca 30 minuter 

åt gången två gånger per vecka under tre veckors tid. Eftertestet (ma-test) görs sedan, så snart som 

möjligt, efter avslutad intervention samt ytterligare en gång under våren.  

Ni får givetvis ta del av det vi kommer fram till samt vara med som observatörer vid interventionerna 

om så önskas. På följande sidor finns mer ingående information om projektet. 

Kontakt 

Vi skulle vilja träffa er innan sommarlovet för att diskutera eventuellt deltagande, svara på frågor och 

för att få era synpunkter på hur vi bäst kan organisera genomförandet så att det blir bra för alla 

inblandade. Vi kommer att kontakta er inom kort för att boka ett eventuellt möte.  

Vill ni kontakta oss nås vi på följande sätt:…… 
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Bilaga 4: foto o filmtillstånd 
Intyg i samband med matematikstudie 

Vi kommer under hösten 2012 att göra en studie om matematik, musik o motorik i 

förskoleklass. Vi arbetar under tystnadsplikt och visar givetvis inga inspelningar 

utan er tillåtelse.  

Vi garanterar att ert barn är anonymt i allt material som ingår i studien.            Ja Nej 

Jag tillåter att_________________________________deltar i studien. 

Jag tillåter att_________________________________får fotograferas/videofilmas i samband med 

studien. 

Jag tillåter att film/bilder får visas:   Ja Nej 

för berörd skolpersonal __ 

för handledare och kollegor __ 

vid konferenser/föreläsningar__ 

Jag tillåter att film/bilder får publiceras i: 

Forskningsrapporter __ 

Tidskrifter  __ 

Läromedel  __ 

Jag tillåter att ni får ta del av & använda mitt barns resultat från: 

Skolans skrivtest __ 

Skolans mattetest __ 

Målsmäns underskrift_____________________ ___________________ 

Namnförtydligande _____________________ ___________________ 
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Bilaga 5: Interventionspassen, planering 

Pass 1  v.  41 on Interventionsstudie  idrottssal 
Förbered: Tejp o nummerlappar/brev 1-20/tallinjen fastklistrad/koner med tal på(1-20), 

motorikbana (koner, nummerkoner, rockringar, bollar). Djungelmusik! 

Innan passet startar: Alla får en nummerlapp/ett brev  

Samling på en linje 

Händerna på golvet framför sig, lyft ett finger i taget när talet nämns nämns i sången. 

Fingersång 5 och 5 och 10 (mel: Blinka) 

1,2,3,4,5 små fingrar har jag på min ena hand. 

1,2,3,4,5 små fingrar har jag på min andra hand. 

1 o 2 o 3,4,5 - 6,7,8,9,10. 

”Kom siffran X” 

”Jag heter ett! Kom siffran två!”. Barnet med talet ”ett” börjar och allteftersom, ställer sig barnen i 

nummerordning. Klappa talet som du ”kallar på”. 

Göm ett tal (1-10)  

o Vänd ett barn i taget mellan 1-10. 
o Gruppen får visa vilket tal som är vänt med fingrarna.  
o Tillsammans med trumman klappar gruppen talet. Är det rätt svar vänder sig 

barnet tillbaka i ringen. 
Nya gatan – tallinjen (sätt ut koner för 5/10/15/20) ”Hoppa längs tallinjen”. 

o Ni är brevbärare (Indiana Jones)! 
o Presentera nya gatan i djungeln 
o Men de har glömt att sätta ut siffror på hyddorna! 
o Hjälp oss att få ordning – vilket nummer ska vara vart?  
o Läraren hoppar husen – barnen ropar ett, två och så vidare… 
o Läraren hoppar och barnen räknar tyst – visar med fingrarna, säger sen 

siffran/talet. 
Brevbäraren i djungeln 

Alla barn har ett brev med en siffra  (1-20) på ena sidan och samma antal prickar på 

baksidan i ett snöre tunt halsen. Gå gemensamt igenom banan (låt gärna elev visa) 

Genomför motorikbanan/den strapatsfyllda resan i djungeln utifrån din siffra/ditt tal, ex: 

o Krypa förbi x antal koner (köttätande växter) 
o Svinga dig med lian x ggr över ”floden”  
o Hoppa över träsket med krokodiler x ggr 
o Hoppa på ett ben i och ur rockringar ( på klippor) x antal ggr 
o Studsa en boll x antal ggr i en rockring (skrämma giftspindlar) 
o Åla och passera koner x ggr (trång passage) 
o Runda 1) 

▪ Hämta din kon 
▪ Hoppa fram till ditt hus på tallinjen och ställ konen där.  
▪ Knacka (klappa knä/hand) x antal ggr för att komma in i huset. 

o Ställ dig i kö o få en ny siffra – börja om! 
o Runda 2)  

▪ Hämta din kon om den finns kvar  
▪ Hoppa fram till ditt hus på tallinjen och ställ konen där eller hoppa 

fram till din siffra/tal 
o Posta ditt brev i rätt brevlåda (rätt siffra på ribbstolen) 
o Hämta nytt brev… 
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Samlas i cirkel  

”En har jag” 

En har jag, två har du, vilken summa får vi nu? 

Barnen svarar genom att visa med fingrar på golvet – sedan svara. 

Reflektion  

Låt barnen sammanställa vad vi gjort: 

Vad har vi gjort idag? Vad gjorde vi när vi…? Har vi räknat nåt idag? Var det lätt/svårt att 

räkna hoppen och så vidare? Vad var roligast? Vad var svårt/lätt?  

Raketen 10-0  
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Pass 2  v. 42 to  Interventionsstudie  

 rytmiksal  
Förbered: Tallinjen ordnad o fastklistrad, påsar m lego (1-10), laminerade 

sifferlappar/glada gubbar, kuvert med siffror 1-10, lappar med udda/jämna gubbar 

rockringar, discomusik. 

Alla barn får en nummerlapp och uppmanas att ställa sig längs den upptejpade tallinjen.  

Sjung tillsammans: 

10-talsblues 

1,2.3.4.5.6.7,8,9 och …10! 

11,12,13,14 etc 

…100!! 

o varje gång ett nytt tiotal nämns så lyfter barnen tio fingrar upp i luften 
 

Hur många är vi idag? Räkna som en ramsa i rätt ordning 1, 2, 3,4 och så vidare. 

o Barnen samlas i en cirkel runt en rund matta vända inåt.  Var och en i turordning får 
sedan hoppa ”sin” siffra in o ut på mattan (=fram och tillbaka). När de var klara fick de 
sätta sig ner. Varannan hamnade på mattan och varannan utanför – varför?  

Sång udda – jämn (mel: Vyss lull) 

Udda talet ensam kvar, ett, tre, fem, sju nio. 

Jämna talen kompis har två, fyra, sex åtta tio 

Dela in i två grupper: 

Alla med udda tal samlas på ett led och jämna på ett. En grupp går till glada gubben och en grupp 

till affären med var sin lärare. 

Klappramsa udda – jämn 

Udda talet ensam kvar 

Jämna har en kompis 

 

Rörelser: Peka på..: 

Näsa, haka, mage, navel 

Öron, axlar, knä och kramas. 

 

Glada gubben på tallinjen ☺ 

• Tallinjen 1-20 ligger utlagd. Sifferlappar ligger neråtvända på ”sin” plats. 
• Varje par får en glad gubbe i ”var sin” färg som de byter ut mot ”den ☺ +siffra” som tas 

upp.  
• Siffran lämnas till kompisen som ska räkna ut var deras glada gubben ligger.  
• När man hittat rätt är det den andres ur att byta en siffra mot en glad gubbe och så vidare. 
 

Affären på legoland ”Sortera lego”: 

• Det har kommit in massa lego till affären, nu vill butiksägaren ha ordning. Hon vill veta 
hur många det är i varje rockring och om det är udda eller jämnt antal.  

• I varje rockring ligger x antal legobitar (1-10). Dessa ska räknas o sedan sorteras i två 
högar – går det att få lika många i båda högarna? Placera siffran med som motsvarar 
antalet i rockringen på er lapp: om det var udda antal = på udda-gubben. OM det var jämnt 
på jämna-gubben. Udda gubben= ett ansikte med1 näsa och 1 mun och så vidare. Jämna 
gubben = ett ansikte med 2 ögon och 2 öron.  Dags för en ny rockring… 
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Discostopp  

Lägg ut x antal rockringar. När musiken stannar springer man till första bästa rockring. 

Läraren säger påståenden och elever som instämmer räcker upp handen: 

”I vår ring är vi…..”: 

➢ Udda antal sitter/jämnt antal står 
➢ fler än två  
➢ flest 
➢ lika många som i en annan ring 
➢ minst antal personer 
➢ och så vidare 

 

Klappramsa udda – jämn 

Udda talet ensam kvar 

Jämna har en kompis 

Rörelser: Näsa, haka, mage, navel 

Öron, axlar, knä och kramas. 

Reflektion  

Samlas i ring och låt barnen sammanställa vad vi gjort: 

Vad har vi gjort idag? Kan ni ge något exempel på något som vi har räknat idag? Vilket av det 

vi gjorde idag var roligast? Svårast/lättast?  

 

Raketen 20-0  
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Pass 3  v. 43 ti Interventionsstudie idrottssal 
Förbered: Tejp o nummerlappar/brev 1-20/tallinjen fastklistrad, motorikbana (koner, 

nummerkoner, rockringar, bollar). Djungelmusik! 

Samling på tallinjen  

– Alla får en nummerlapp på väg in och ska sedan ställa sig på ”rätt” plats på tallinjen. 
– Tiotalsblues – Anna sjunger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… och barnen fyller i tiotalet (upp till 

hundra). Räkna ental på fingrarna! Man kan avsluta med att räkna endast tiotalen för att 
förstärka dom. 

– Udda/jämna - En ”siffra” i taget hoppar fram och tillbaka över tallinjen. Hm, varför 
hamnade en del framför och en del bakom linjen? Jo udda/jämna tal! 

– Alla bildar sedan par med en udda och en jämn-kompis och ställer sig i kö och lämnar sin 
nummerlapp till läraren. 

Nya gatan i djungeln– tallinjen  

- Ni är brevbärare (Indiana Jones)! 
- På nya gatan i djungeln har de glömt att sätta ut siffror på hyddorna! 
- Hjälp oss att få ordning – vilket nummer ska vara vart?  
- Varje par får varsitt brev med en siffra/ett tal och ska först räkna prickarna på 

baksidan av kuvertet, sedan hoppa i o ur rockringen så många ggr – udda el jämnt? 
- Sedan får de parvis ge sig ut på den strapatsfyllda färden.  
- Varje par ska dela upp talet mellan sig så jämnt det går och göra ”hälften” var på varje 

station. 
Brevbäraren i djungeln 

Byt nummerlapp mot varsitt brev med en siffra (1-20) 

Genomför motorikbanan/den strapatsfyllda resan i djungeln utifrån din siffra/ditt tal, ex: 

o Krypa förbi x antal koner (köttätande växter) 
o Svinga dig med lian x ggr över ”floden”  
o Hoppa över träsket med krokodiler x ggr 
o Hoppa på ett ben i och ur rockringar (på klippor) x antal ggr 
o Studsa en boll x antal ggr i en rockring (skrämma giftspindlar) 
o Åla och passera koner x ggr (trång passage) 
o Runda 1) 

▪ Hämta din kon 
▪ Hoppa fram till ditt hus på tallinjen och ställ konen där.  
▪ Knacka (klappa knä/hand) x antal ggr för att komma in i huset. 
▪ Posta ditt brev i rätt brevlåda (rätt siffra på ribbstolen) 
▪ Ställ dig i kö, lämna tillbaka brevet o få en ny siffra – börja om! 

o Runda 2)  
▪ Hämta din kon el siffra i ringen 
▪ Hoppa fram till ditt hus på tallinjen och ställ konen där eller hoppa 

fram till din siffra/tal 
Samlas i ring : Udda-jämn-sången 

Discostopp: de fick ställa sig i en ring när musiken slutade och notera om de var udda/jämna och 

så vidare. 

Klappramsa ”En har jag”: 

o En har jag, två har du, vilken summa får vi nu? 
o Klappa följande samtidigt som du säger ramsan ovan: 

Klappa knän, höger hand på vänster axel, klappa knän, vänster hand på höger 

axel, klappa knän, korsa armarna klappa axlar, klappa knän, handklapp! 

o Barnen svarar genom att visa med fingrar på golvet – sedan svara. 
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Reflektion: Låt barnen sammanställa vad vi gjort: Vad har vi gjort idag? Vad gjorde vi då då…? 

Kan ni ge exempel på ngt vi räknat idag? Var det lätt/svårt att räkna hoppen och så vidare? Vad 

var roligast? Vad var svårt/lätt?  

Raketen 20-0  
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Pass 4  v. 45 to   Interventionsstudie  idrottssal 
Förbered: Tallinjen fastklistrad, påsar m saker (kapplastavar), sifferlappar, glada gubbar/siffror 1-

20, hinderbanan, stora gula lappar med 1-10, plocka fram redskapsstationer, sätt ut lappar i olika 

färger samt placera ärtpåsar i olika antal på golvet vid samlingsplatsen. 

Samling i en cirkel – räkna 10-0 ”Sitt ner på 10!” 

Udda-jämn sången 

Sång udda – jämn (mel: Vyss lull) 

Udda talet ensam kvar, ett, tre, fem, sju nio. 

Jämna talen kompis har två, fyra, sex åtta tio 

Mattejakt: Uppdrag jämna tal  

Håll upp en ärtpåse och sa ”det här är talet 1 – är det ett udda eller jämnt tal?” "Det kan inte 

delas upp i två högar med lika många/har ingen kompis. Lyft därefter upp två ärtpåsar och så 

vidare.. 

Barnen bildar par. Den ena kamraten hämtar en siffra och visar sedan vilken siffra/tal det är 

genom att 

a) studsa en boll i en rockring  
b) hoppa på ett ben i o ur en rockring 
c) hoppa hopprep 

…..lika många ggr som talet. 

Vid rätt svar ger de sig ut på motorikbanan: ställ frågor till barnen under tiden de är ute på 

banan: ”Hur många prickar har du rört vid? vilket tal har ni tillsammans? Hur många har ni 

kvar?” 

(Alternativ: Vid varje station drar paret en lapp och utför sedan tiokamraten till siffran.) 

o Klättra genom x antal rockringar fastbundna under ribbstolen. 
o Kasta ärtpåsar x antal ggr stående på plinten genom basketmålet och 

kompisen ska fånga i en hink 
o Rulla stock x antal ggr på mattan 
o Klättra upp på en bänk lutad mot ribbstol, klättrar och rör vid x antal 

lekband som är fastsatta på ribbstolarna och glider sedan ner på nästa bänk 
o Hoppa på ett ben i en slalombana 
o Kasta matteboll (boll med en massa tal på) över ett hopprep som sitter fast 

i två rockringar 
o Gå balansgång uppför en bänk och svara på en mattefråga och svinga sedan 

dig med linorna till en matta. 
Räkneramsa 

Samla alla på ett långt led och bilda sedan en gemensam cirkel. Repetera hur ramsan går till och 

låt sedan barnen arbeta parvis. 

o ”En har jag, två har du, vilken summa får vi nu?” 
o Barnen svarar genom att visa med fingrar på golvet – sedan svara. 

Reflektion  

Samlas i ring och låt barnen sammanställa vad vi gjort: 

Vad har vi gjort idag? Vad gjorde vi när vi…? Har vi räknat nåt idag? Var det svårt att räkna 

hoppen och så vidare? Vad var roligast? Vad var svårt/lätt?  

Repetera genom att läraren ropar ett tal och barnen visar hur mycket hälften är genom att 

visa med rätt antal fingrar i luften. (råd: Förenkla genom att kasta upp en viss mängd 

ärtpåsar) 

Tiotalsblues 1-100 

Raketen 20-0: Räkna baklänges från 20 ner till 0 och klappa i takt. Skicka iväg raketen på 0. 
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Pass 5  v. 46 ti Interventionsstudie  rytmiksal 
Förbered: pulsmusik, instrument (inkl marschtrumma?) hopprep, sifferkort (1, 2 4 8) o 

formkort. 

Elefantramsan 

Gör alla rörelser i puls (4 slag på varje) HopPa x 2 BlinKa x 2 NicKa x 2 JogGa x 2 och så 

vidare) 

En elefant stod o hoppade, sen kom nummer två 

Två elefanter blinkade, sen kom nummer tre 

Tre elefanter nickade, sen kom nummer fyra 

Fyra elefanter joggade, sen kom nummer fem 

Fem elefanter klappade, sen kom nummer sex 

Sex elefanter marscherade, sen kom nummer sju 

Sju elefanter balanserade, sen kom nummer åtta 

Åtta elefanter vinkade, sen kom nummer nio 

Nio elefanter trummade, sen kom nummer tio 

Tio elefanter flirtade, sen kom nummer elva 

Elva elefanter knäppte fingrarna, sen kom nummer tolv 

Tolv elefanter bockade, sen kom nummer tretton 

Tretton elefanter gungade, sen kommer nummer fjorton 

Fjorton elefanter tutade, sen gjorde de allting! 

 

När man gjort allting så avslutar man med att bilda en cirkel 

Fjorton elefanter stannade, sen bilda´ de en cirkel! 

Ta i varandras händer, forma linjen till en cirkel runt mattan. 

Namnklapp 

Säg alla namn i puls o klappa två slag mellan varje: 

Ex: Anna (klapp, klapp), Kicke (klapp, klapp) 

Musikläraren  

Den vimsiga musikläraren har tappat takten och alla sina instrument. För att hjälpa henne 

gör vi: 

Formsången 

Barnen får en i taget :                                                                              

1) Dra en formlapp ur påsen. 

2) Visa formen med kroppen. 

3) Leta upp det instrument som har samma form som den på din lapp. 

4) Sätta/ställa sig tillsammans med den grupp som har samma instrument som sitt eget.  

Alla sjunger sedan tillsammans ”Formsången” och spelar samtidigt 

på sina instrument tillsammans med sin grupp, när instrumentets form nämns i sången. 

Avsluta med att hela gruppen går på led och spelar på sina instrument i takt till trumman, 

som läraren spelar på. ”Lämna instrumentet när du passerar bordet.” 

Rytmrutan 

1) Rummet är indelat i fyra rutor. Lägg en lapp i resp ruta med siffran för hur många 

steg man ska gå per takt, d v s 1/2/4/8 = dubbelt så många (till skillnad från 

hälften så många som vi gjorde på förra passet) 

2) Vi hjälps åt att hitta pulsen i låten, sedan går man medsols från ruta till ruta. 

(Förövning: klappa o räkna hur man ska gå i vardera ruta) 
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3) I första rutan går man helnoter (räkna 1 234, 1 234 - gå på ettorna) 

4) I andra rutan går man halvnoter (räkna 1 2, 3 4 – gå på ett o tre) 

5) I tredje rutan går man fjärdedelar (1234 – gå på alla slag) 

6) I fjärde rutan går man åttondelar (1å2å3å4å – jogga på alla slag) 

 

(Rörliga rutan (denna gjorde vi inte) 

Alla ställer sig sedan på rad typ tre o tre. 

Man ska kunna hålla ut armarna åt sidorna utan att krocka. 

När musiken sätter igång går man på stället fyra slag, sedan vänder sig alla åt höger 2 3 4, 

höger 2 3 4 o fortsätter tills jag säger stopp.) 

Marschera på led o sätt alla i cirkeln på mattan. 

 

Musikstopp form  

När musiken stannar säger ledaren (alternativt visar) en form. Bilda formen med:  

- Kroppen ensam 

- Tillsammans med en kompis 

- Allihop tillsammans 

- Och så vidare 

 

Sång udda – jämn (mel: Vyss lull) 

Udda talet ensam kvar, ett, tre fem, sju nio. 

Jämna talen kompis har två, fyra, sex åtta tio 

Rörelser: Näsa, haka, mage, navel, Öron, axlar, knä och kramas.  

 

Tiotalsblues 1-100 

Reflektion och ”kittlasleken”  

Samlas i ring och låt barnen sammanställa vad vi gjort: 

Vad har vi gjort idag? Kan ni ge något exempel på något som vi har räknat idag? Vilket av det 

vi gjorde idag var roligast? Svårast/lättast?  

 

Avsluta eventuellt med att en elev kittlas och gruppen får gissa hur långt de kommer att hinna 

räkna innan kompisen som kittlas skrattar... 
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Pass 6  v.47 må Interventionsstudie  idrottssal 
Förbered: musik, sifferkort( 0-10 x 2)(10,20,30….100) (1-20), lekband, 2 bollar, tallinje (1-20), 

10-talslinje =11 koner, 2 stora tärningar, gem 

Förbered innan: 

• Sätt ut tallinjen 
• Ställ ut koner 
• Surra fast rockringar vid ribbstolarna 

 

Samling i cirkel – Läraren håller upp olika figurer och barnen svarar: vilken form? 

Tiotalsblues på tallinje med 10-tal utplacerade (0-100) 

a. Alla barn ställer sig på en linje  
b. Vi sjunger 10-talsbluesen och förflyttar oss framåt längs 0-100 talen. Vi 

hoppar till så vi står på tiotalet när de nämns i sången. 
c. Alla samlas på ”startlinjen” för Grodornas olympiad: 

”Hur många grodhopp behöver du för komma till ”30”?...till 

”60”?...till ”100”? (Vi börjar om på startlinjen mellan varje ny 

uppgift)  

Jorden runt! 

a. Beskriv banan samtidigt som redskapen plockas fram.  
b. Alla barn utför hinderbanan med motoriska utmaningar. Barnen får i uppgift 

att resa iväg ut i världen och köra runt jorden två varv innan de ska gå till 
någon av lärarna för att svara på frågor.  

c. Efter varje varv får de en individuell uppgift (10-kamrater) som de måste lösa 
för att få köra ett varv till . Varje avklarat varv = belöning (lekband) 

d. Räkna alla lekband och berätta att de har arbetat med lika många tal, som 
antalet lekband. I slutet vid samlingen får barnen byta ut sina lekband mot det 
tal som motsvarar antalet lekband . Svara på följande frågor: Vilken är 10-
kamraten till ditt ”tal”? 
 

Barnen får individuellt svara på frågor. De får dra en lapp med ett tal och visa talet med 

fingrarna. Röda tal är inom talområdet 1-10 och det gröna inom 1-100 och de får själva 

välja talområde.(Alternativt att läraren väljer). Därefter får de berätta vilken 

tiokamraten/hundrakamraten är och visa var på tallinjen talet ska placeras. Fråga vilket 

tal som är på mitten av den valda tallinjen (0-10 = 5, 0-100 = 50) och återkoppla till detta 

i samband med reflektionen i slutet av passet.   

Elefantsången 

Gör alla rörelser i puls (4 slag på varje) HopPa x 2 BlinKa x 2.NicKa x 2 JogGa x 2 och så 

vidare)  Ett barn i taget med aktuellt tal, kommer fram och ställer sig längs tallinjen. Alla 

övriga utför rörelserna samtidigt.  Läraren har talet 1 och börjar visa. 

En elefant stod o hoppade, sen kom nummer två 

Två elefanter blinkade, sen kom nummer tre 

Tre elefanter nickade, sen kom nummer fyra 

Fyra elefanter joggade, sen kom nummer fem 

Fem elefanter klappade, sen kom nummer sex 

Sex elefanter marscherade, sen kom nummer sju 

Sju elefanter balanserade, sen kom nummer åtta 

Åtta elefanter vinkade, sen kom nummer nio 

Nio elefanter trummade, sen kom nummer tio 
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Tio elefanter flirtade, sen kom nummer elva 

Elva elefanter knäppte fingrarna, sen kom nummer tolv 

Tolv elefanter bockade, sen kom nummer tretton 

Tretton elefanter gungade, sen kommer nummer fjorton 

Fjorton elefanter tutade, sen gjorde de allting! 

 

Tiotalsblues på tallinje med 10-tal utplacerade (0-100) 

a. Alla barn ställer sig på en linje  
b. Vi sjunger 10-talsbluesen och förflyttar oss framåt längs 0-100 talen. Vi 

hoppar till så vi står på tiotalet när de nämns i sången. 
”Tallinjen blir nu baslinjen i nästa övning där 10 konor ställts ut längs salens mittlinje. Nu 

var det dags för tiotalsbluesen. ”Kommer ni ihåg när vi körde tiotalsbluesen i början på 

lektionen. Kolla här – här är alla tiotalen utställda med hjälp av koner och hopprep”. 

Läraren går längs konerna och barnen säger tiotalen som passeras. Läraren visar också 

hur man tar myrsteg mellan tiotalen och hoppar till på tiotalen. Alla förflyttar sig därefter 

tillsammans på en linje sjungandes sången och vid varje tiotal hoppar de och väntar in. 

När de kommit till 100, ropar de för full hals. Därefter springer de tillbaka till "noll".” 

 

Grodhopp - hur många behövs för att komma till 60? 

Alla samlas på ”startlinjen” för Grodornas olympiad: 

”Hur många grodhopp behöver du för komma till ”30”?...till ”60”?...till ”100”? (Vi börjar om 

på startlinjen mellan varje ny uppgift)  

Nu förvandlas barnen till grodor och ska hoppa ut i världen. ”Hur många grodhopp 

behöver de små grodorna för att komma till 60?” Läraren visar hur ett grodhopp ser ut. 

Barnen hoppar och räknar. När de stannat får de svara på frågor. ”Var det någon som hade 

mer är fem hopp? Var det någon som hade färre än femton?” och så vidare. Spring tillbaka 

till noll.  Upprepa med andra tal. 

Reflektion: samband tallinjen och talen. Var är 50? 

Läraren säger ett tal och en elev i taget får springa ut på tallinjen och visa var respektive 

tal finns på tallinjen 

 

Raketen 20-0  

               Räkna baklänges från 20 ner till 0 och klappa i takt. Skicka iväg raketen på 0. 
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Bilaga 6: Pilotpassens utformning och genomförande 
Pass 1  

Vid första tillfället träffade vi fyra grupper, åk 1 (2 grupper) i musik- och dramasalen samt 

förskoleklassen (två grupper) i idrottssalen.  

Mattoteket: Vi började med att samla alla elever i en cirkel och presentera oss. Vi berättade om 

varför vi var där och vad vi skulle göra när vi sågs dessa tre tillfällen. Vi frågade hur en cirkel ser ut 

och eleverna fick hjälpa till att göra samlingsringen till en cirkel, vilket föranledde samtal om hur en 

cirkel blir till. Därefter sjöng vi sången Mattoteket, vilken vi inledde respektive avslutade samtliga 

pass med. Den fyllde funktionen av att ge lektionen en tydlig början och ett tydligt slut. Sångens text 

berörde dessutom delar av det vi gjorde under passen.  

Kom siffran X: Lärare A tog sedan fram sin mattepåse, ur vilken var och en fick dra en siffra. Lappen 

skulle hållas hemlig och inte visas för någon annan. Om man exempelvis hade siffran fyra skulle man 

säga: ”- Jag heter fyra – kom siffran 5”. För att förstärka siffran klappade man i händerna rätt antal 

gånger efter att man sagt siffran. Efterhand stod alla i ringen i nummerordning.  Reflektion: Det blev 

lite rörigt när eleverna klappade fel antal gånger och inte i takt.  Därför spelade Lärare B på trumman 

för att förstärka antal klapp till siffran.  

Fingermatte: Fingermatte utfördes på golvet i cirkeln med första gruppen. När alla fingrarna hölls in 

(knuten hand) betydde det noll. Lärare A sade en siffra och alla fick visa siffran genom att hålla upp 

rätt antal fingrar framför sig på golvet. Vi vidareutvecklade övningen genom att Lärare A sade ett tal 

(exempelvis 2+3) och barnen visade summan med fingrarna. Reflektion: Det var svårt för många att 

rent motoriskt få upp de fingrar de önskade. Genom att gruppen stod formerad i en cirkel, blev det 

inte tydligt vilka fingrar som representerade vilket tal, utan talen visades på ”många olika sätt”.   

Göm ett tal: Barnen representerade en siffra var och stor i nummerordning i cirkeln. Alla blundade. 

Vi gömde en ”siffra” i taget, Göm ett tal, genom att vända på en elev i taget. När alla tittade igen 

skulle de gissa vilken siffra som ”var bortvänd” och visa ”siffran” med fingrarna utan att säga det 

högt. Lärare B spelade sedan svaret på trumman (rätt antal slag). Barnen klarade övningen bra och 

de som ”vändes” fick hålla räkningen på trumslagen och säga om svaret var rätt. Reflektion: Övningen 

lämpar sig inte på grupper större än 10. 

Tallinjen ”Nya gatan”: Barnen stod i en cirkel och alla fick ta tag i en lång lina på de ställen vi 

markerat. Vi drog sedan ut cirkeln till en linje. Det blev således en tallinje med siffran ett längst till 

höger och högsta talet till vänster, sett framifrån. Barnen lade sedan ner tallinjen och vi tejpade fast 

linjen på golvet. Efter att alla fått ett brev med sin siffra på, fick var och en hoppa sin siffra jämfota på 

stället fram och tillbaka över tallinjen. Även här förstärkte läraren med trumman när de hoppade 

siffrorna för att ”hjälpa till med pulsen” och ge stöd åt rörelserna. Varannan elev hamnade således 

framför respektive bakom tallinjen när de hoppat klart. Vi resonerade med eleverna kring varför det 

blev så för att uppmärksamma dem på udda och jämna tal. ”Det är för att några är udda och då kan 

man inte dela jämnt med dom”, var en av kommentarerna. 

Posta brevet: Den elev som hade talet som Lärare A ropade upp fick sedan hoppa sitt tal på ett ben, 

springa och ”posta” sitt brev i andra änden av salen, där brevlådan utgjordes av öppningen i en 

stolsrygg. Därefter fick de krypa under stolen och plocka upp brevet igen och springa tillbaka till sin 
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plats på tallinjen. När alla elever fått posta sina brev, fick alla elever med ”udda” tal utföra 

”brevpostningen” samtidigt och därefter alla jämna. Reflektion: Viktigt att banan medger att många 

arbetar samtidigt, för att inte köbildning ska uppstå, vilket kan vara svårt att åstadkomma i mindre 

salar. I förskoleklassen utvecklade vi övningen med brevbäraren till en motorikbana, då vi hade bättre 

möjligheter i idrottssalen för detta. 

Näsan fram och Raketen: Vi samlades sedan på tallinjen för en sång kallad Näsan fram, vilken 

behandlar begrepp såsom fram, bak, upp, ner, sidan och så vidare. Sången fungerade även bra till att 

samla ihop gruppen.  

Vi avslutade med att eleverna fick sätta sig i en cirkel igen och göra ”Raketen”, där de räknade 

baklänges från 20 till 0. Vi frågade hur man räknade då, om det var på något särskilt sätt? Eleverna 

svarade genom att räkna och vi frågade då om de räknade framlänges eller baklänges för att 

medvetandegöra om begreppen. De sa då att ”det var baklänges de räknade”. Reflektion: Viktigt att vi 

riktar uppmärksamheten på det som vi vill träna eller medvetandegöra om. 

Kort reflektionsstund: Efter raketen sjöng vi Mattoteket som avslutning och tog en kort 

reflektionsstund i storgrupp. Vi frågade vad vi gjort under passet samt vad som varit kul respektive 

svårt. Nästan alla svarade att brevbäraren var kul och att ”det var kul att springa och posta brev”. De 

tyckte inte direkt att något hade varit svårt, men en elev lyfte att ”alla borde vänta på sin tur när man 

skulle posta breven”.   

Bilda olika former: I några grupper genomförde vi inte fingermatte, utan vi testade istället att de fick 

hålla varandra i händerna och ändra form på cirkeln som vi samlades i. Vi lade fram ett formkort 

(triangel, kvadrat och så vidare) som de tillsammans skulle forma utan att prata. Vi fick 

uppmärksamma barnen på hur formen såg ut och vad som behövde justeras ytterligare för att nå 

fram till resultatet. ”Hur många hörn har den här formen? Jämför med er form – hur många hörn har 

ni nu?....”  Det var några som tog ledarskapet, men det var inte lätt att få alla med på noterna. 

Barnen var engagerade och försökte, men det inte var så lätt för dem att samordna allas förslag. 

Denna övning tog vi inte med framöver. 

Vi lärde oss…: Det vi lärde oss av första ”pilotdagen” var att det var svårt att fästa sifferlapparna på 

kläderna. Vi satte därför nästa gång snören på breven som vi hängde runt halsen på eleverna istället. 

De kunde då ha med sitt brev ut på banan och bara ta av det när de skulle posta det. Vi insåg även att 

en del moment tog onödigt lång tid, framförallt då gruppen blev större än tio och alla skulle göra allt, 

vilket vi rationaliserade bort inför interventionsstudien. Vi använde även trumman i större 

utsträckning för att förstärka puls, antal och rörelser (såsom hopp, klapp och så vidare). 

Pass 2 

Vid andra tillfället hade vi förberett en motorikbana.  

Strumpmatte och udda/jämnt: Av erfarenhet från första passet samlade vi nu ihop allas strumpor 

innan vi började, så att ingen skulle halka på golvet. De fick ta av sig strumporna och lägga dem 

framför sig. Vi passade sedan på att räkna och ställa frågor kring detta, exempelvis: Hur många 

strumpor har vi tillsammans? Om det är tjugo strumpor, hur många är vi då? Hur kan det bli så? (vi 

har ju två fötter, men är en person).  Är det udda eller jämnt antal? Om vi tar bort en strumpa vad 

händer då?  För att förstärka detta med udda och jämna tal räknade vi tillsammans hur många vi var 
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och klappade varannan gång på knäna och varannan gång i händerna. Det vill säga knäklapp för 

jämna tal och handklapp för udda (1 = hand, 2 = knä, 3= hand, och så vidare). Vi upplevde då att det 

blev lättare för barnen att räkna och hålla pulsen, samtidigt som det blev en större motorisk 

utmaning. Vi prövade även att bara säga de udda talen högt respektive enbart de jämna, men klappa 

alla. Det var inte helt lätt för alla till en början vilket ledde till att vi inför interventionspassen skapade 

en sång och en ramsa om udda och jämna tal som förstärkning. 

Motorikbanan och talet X och affären: Efter att vi demonstrerat hur motorikbanan gick till fick var 

och en ge sig ut och göra ”sitt” tal på banan. Hade man talet 7 skulle man först krypa förbi 7 koner, 

hoppa i och ur en rockring 7 ggr (antingen på ett eller två ben), kasta ärtpåsar 7 ggr (ca 3 decimeter 

högt) och fånga med antingen en eller två händer, gå balansgång (mellan två hopprep alt på en upp- 

och nervänd bänk) och plocka upp 7 saker (lego/klossar). Därefter fick de hämta ett kort hos Lärare B 

med siffran 7, lägga ut det på rätt ställe på tallinjen och lägga de saker de plockat upp som en stapel 

på andra sidan tallinjen (se bild). I f-klassen fick de arbeta två och två och då dela upp siffran mellan 

sig vilket gjorde att de blev varse om talet var udda eller jämnt (huruvida det gick att dela på mitten 

eller ej) samt hjälpte varandra att räkna vid varje station.  

Tallinjen och alla sakerna: Slutligen samlade vi alla framför tallinjen och ”rättade” den. Det blev 

visuellt tydligt att exempelvis talet tjugo var mycket mer/många fler än talet ett (se bild) då staplarna 

med saker blev högre och högre ju längre upp på tallinjen vi kom. Lärare A ställde frågor om vilken 

siffra tallinjen började och slutade med, vad som var i mitten på tallinjen och förklarade att tallinjen 

ibland kan vara 1-10, ibland upp till tjugo, hundra och till och med en miljon, men just idag är den 1-

20.  

Sånger: Framåt-bakåt, Mattoteket: Vi avslutade med att göra Framåt-bakåt-sången, Raketen (10-0 

respektive 20-0) och Mattoteket. Vi prövade att göra framåt-bakåt-sången på två sätt; dels att Lärare 

B stod vänd mot eleverna och gjorde rörelserna spegelvänt, dels att Lärare B stod med ryggen mot 

eleverna och de följde efter henne. Att göra det spegelvänt ger fördelen att man får ögonkontakt 

med eleverna, att göra det med ryggen mot ger fördelen att det blir lättare för eleverna att härma.  

Räkna steg: Slutligen delade vi ut allas strumpor igen och så fick de räkna hur många steg de 

behövde för att komma ut ur salen. 

Pass 3 

Åk 1 

Udda jämnt: Vi gjorde inte samtliga övningar med båda grupperna, utan beskriver nedan det 

sammanlagda innehållet i detta pass. Vi började med Mattoteket och gick igenom vad de tecken, 

som Lärare B använde i sången, betydde. Hur många är vi idag? Vi räknade alla i cirkeln och sedan 

vände Lärare A vartannat barn i cirkeln och frågade varför hon gjort så. Hur många är vända bakåt 

och hur många är vända framåt? Hur skulle det talet se ut i er mattebok (exempelvis 5+6)? Eleverna 

kom fram till att ”det hade med udda och jämna tal att göra”. 

Polisen spårar tjuven: Därefter fick var och en dra ett formkort ur mattepåsen och visa den form de 

fått med hjälp av kroppen. Vi hade lagt ut formkort (triangel, kvadrat, rektangel, oval och cirkel) i 

olika färger utspridda på golvet och eleverna fick först var och en springa ut i rummet och vidröra det 

antal av ”sin tilldelade” form som Lärare A ropade ut. Det kunde till exempel vara ”fyra trianglar”. Vi 
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lekte därefter tjuv och polis på liknande sätt, vilket innebar att eleverna fick arbeta två och två, där 

den ene var tjuv och den andre polis (spårhund). Tjuven fick först ges sig iväg ut bland 

”formlapparna” och röra vid 4 ”platser” (trampa på den form och färg var och en fått tilldelat sig, till 

exempel gröna cirklar) och återvända till polisen. Polisen skulle därefter försöka minnas vägen och 

springa till samma platser i rätt ordning. En koncentrations- och minnesträning. 

Motorikbana och ”dela upp talet”: I nästa övning fick paren ge sig ut på en motorikbana, där de vid 

varje station skulle kasta en tärning och dela upp antalet de fick mellan sig på valfritt sätt (ex 5= 4+1 

eller 3+2 och så vidare). De olika stationerna var 1) hoppa i och ur en rockring med fötterna (sittande 

på rumpan) 2) hoppa igenom en rockring (som ett hopprep), 3) krypa igenom en rockring som den 

andre håller i, 4) rulla rockringen mellan sig, 5) kasta ärtpåsar mellan sig.  Därefter avslutade vi med 

att eleverna fick samla ihop de former/färger som Lärare A bad om. 

Vimsiga musikläraren o Formsången: Vi samlades sedan i en cirkel där Lärare B berättade att hon är 

en ”virrig” musiklärare som tappat bort alla sina instrument. ”Och vi som skulle ha orkester!”. Hon 

visade hur instrumenten såg ut med händerna och eleverna ropade: triangel, oval, kvadrat och så 

vidare. Plötsligt hittade Lärare A instrumenten under en filt och varje elev fick dra ett formkort och 

hämta ett instrument som såg likadant ut (eller hade liknande form). De fick sedan sätta sig 

tillsammans med de som hade samma form på sitt instrument. Lärare B berättade att man har en 

dirigent när man spelar orkester och visade vad de olika tecknen betydde (spela starkare, svagare, 

avslag= sluta spela och så vidare). När Lärare B sjöng Formsången , så skulle de spela på sitt 

instrument när Lärare B sjöng om just den formen; ”Cirkeln är rund som solen, ovalen är formad som 

ett ägg och så vidare”. De fick sedan byta instrument med varandra och så sjöng vi sången en gång 

till. 

Discostopp: Avslutningsvis blir det discostopp med rockringar utlagda i rummet. När musiken 

stannade skulle de ställa sig i en rockring och sedan ställde Lärare A frågor/påståenden till eleverna, 

såsom exempelvis: ”Ni som är färre än fyra/fler än två räck upp en hand”. ”Ni som är lika många som 

talet 3-1 räck upp en hand”, ”ni som är udda/jämnt antal räck upp en hand”, ”ni som är fler än sju 

räck upp en hand”, ”ni som är lika många som i någon annan rockring räck upp en hand”. ”Ställ er så 

ni blir lika många i alla rockringar – hur gör ni då?” ”Bilda den form jag säger och så vidare”. 

Raketen: Slutligen gjorde vi raketen 20-0 från sittande (tyst) till stående (starkt). 

F-klass  

Tallinjen och tiotalsblues: I f-klassen fokuserade vi på tallinjen denna gång och hade satt ut koner 

parallellt med tallinjen så att vi kunde gå tallinjen tillsammans i bredd. Vi började med att gå tallinjen, 

och varje kon var en siffra (0-10), sedan började vi om och gick tallinjen 0-20. Då var mitten på 

tallinjen 10 istället. Slutligen gick vi tallinjen 0-100 och då var varje kon ett tiotal så vi fick gå myrsteg. 

Vi hoppade jämfota vid varje tiotal för att förstärka dem. Denna övning blev till interventionsstudien 

sången ”Tiotalsblues” då vi märkte att de behövde hjälp att ytterligare förstärka tiotalen och få 

struktur på hur många steg de skulle gå mellan tiotalen.  

Motorikbana med instrument: Därefter gjorde vi en variant på det vi gjorde med åk 1. De fick göra 

motorikbanan, men med vissa förändringar då vi nu hade tillgång till idrottssalen. De fick 1) klättra 

upp i ribbstolen och röra vid x antal band, 2) hoppa igenom en rockring, 3) kasta ärtpåsar mellan sig 

ståendes i varsin rockring, 4) välja samma instrument som en form de dragit ut mattepåsen och spela 
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så många slag som tärningen visat, 5) röra vid alla former som är likadan som den de dragit ut 

mattepåsen och sedan lägga ut det tal de dragit på rätt ställe på tallinjen. 

Sammanfattning av pilotpassen 

Tack vare att vi gjorde dessa pilotinterventioner kunde vi justera vårt upplägg inför den slutliga 

interventionsstudien. Vi insåg att vi inte skulle hinna med så många övningar, som vi först hade 

planerat under respektive pass samt att vi behövde bli tydligare med rollfördelningen oss emellan och 

mer effektiva i instruktionerna inför vissa delmoment. Vi bestämde också att sången ”Mattoteket”, 

som vi använt genomgående i pilotstudien, inte skulle användas i interventionsstudien. Anledningen 

var att vi inte ansåg att den bidrog till deras förståelse av matematiken. Vi valde istället att skriva nya 

texter såsom ”Udda-jämn sången”, vilken vi behövde för att förstärka lärandet av udda och jämna tal. 
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Bilaga 7: Interventionspassens utformning och genomförande 
 

Pass 1 

Våra intentioner med passet? 
Det första tillfället fokuserades på talen 1-20 samt att introducera tallinjen och konkretisera hur den 
fungerade. Avsikten var att eleverna skulle befästa talen genom att utföra samma antal aktiviteter som 
talet motsvarade, t ex genom att gunga över ett dike så många gånger som talet motsvarade. Vi ville 
även synliggöra för eleverna hur talen kan representeras av fingrarna, vilket mattesången tränar. 
Centralt var att presentera aktiviteterna som lekar där vi utnyttjade fantasin genom att beskriva dem 
i termer av ”som om”. Vår intention var att försöka rikta elevernas uppmärksamhet på talen och deras 
ordning när så var möjligt samtidigt som vi var i lekens värld. 

Vad hände? 
Innan eleverna släpptes in i salen samlade vi dem i omklädningsrummet, hälsade på var och en och gav 
dem var sitt brev med ett tal på att hänga runt halsen. Vi samlade dem sedan inne i id-hallen i en cirkel. 
Vi var noga med att använda korrekt matematiskt begrepp, såsom cirkel och inte ring. När alla satt sig 
ner fick eleverna sjunga en sång, där de skulle visa talet med fingrarna. De placerade händerna framför 
sig vända mot golvet, där vänster lillfinger var talet 1 och höger lillfinger talet 10.  
 
Vi upptäckte här att det inte var så bra att sitta i en ring, eftersom de som tittade på lärarens fingrar 
såg talen spegelvänt, och vi tror att det försvårade för dem. Vi bestämde att vi nästa gång skulle placera 
dem längs en linje och att läraren skulle stå vänd med ryggen mot dem, för att på så sätt visa så att 
eleverna kunde se talen/fingrarna från rätt håll alternativt visa spegelvänt. En knuten hand var noll. 
 
Efter att alla sjungit med och försökt lyfta rätt fingrar, så frågade Lärare B, som ledde sången, om någon 
kände igen melodin. En elev svarade att ”det är samma som Blinka lilla stjärna…”. Lärare B riktade här 
deras uppmärksamhet på melodin, för att de lättare skulle kunna återkomma till den.  Alla fick därefter 
träna att lyfta ett finger i taget och Lärare B frågade ”Var är sex? Var är tio?” och eleverna visade med 
fingrarna innan sången upprepades en gång till. Lärare B avslutade med att vi tillsammans sjöng och 
utförde fingerlyften en gång till. Eleverna instämde när Lärare B avslutningsvis sa ”Tänk att vi har tio 
fingrar!” Lärare B riktade här deras uppmärksamhet på antalet fingrar samt var de olika 
fingrarna/talen var i förhållande till varandra. 
 
Vi visade nu att den elev som hade talet 1 skulle säga ”Jag heter ett - kom siffran 2”. Eleven med siffran 
två sa ”Jag heter två – kom siffran tre” och så vidare. Det flöt på bra, även om några elever, som fått 
tal större än tio, var osäkra på vad som kom efter deras tal och behövde hjälp för att lösa det. Vi 
avslutade med att vi stod i en stor cirkel och klappade så många vi var, 14 stycken, och räknade högt. 
En elev fortsatte med ”och du är femton och du är sexton” och pekade på oss lärare, vilket vi höll med 
om.  

Lärare A satte sig därefter inne i ringen och berättade att nu skulle alla blunda för vi skulle gömma ett 
tal. Alla elever blundade och läraren vände en elev så den stod med ryggen inåt ringen. Eleverna skulle, 
när de fick titta, visa svaret (talet som den elev som vi vänt representerade) med sina fingrar. Eleverna 
fick i uppgift att inte svara rakt ut, vilket visade sig svårt, men efter ett par gånger så gick det bättre. 
Här syntes tydligt vilka elever som inte kunde räkna fram till talet som saknades. För att hjälpa dem, 
övergick vi från att låta enskilda elever svara, till att räkna tillsammans från ett, för att sedan stoppa 
på ”talet” som stod med ryggen vänd inåt ringen. När vi utförde denna övning med andra gruppen, 
grupp U, valde vi att istället beskriva övningen som ”Träden i skogen”, där skogsvaktaren ska hålla koll 
på träden, men där ett träd hade ramlat – ”vilken (siffra) saknas?”  Detta för att skapa en ”som om”-
situation.  
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Tallinjen introducerades genom att eleverna fick ställa sig bredvid varandra längs med tallinjen. 
Eleverna stod placerade så att de hade noll till vänster och 20 till höger, för att på så sätt läsa tallinjen 
från rätt håll. Lärare A gick och ställde sig vid tallinjens nollpunkt och berättade att detta var en magisk 
linje som kunde ändra sig. ”Idag står talen 5, 10, 15 och 20 utställda längs linjen! Den räcker ända till 
20!”  Lärare A hoppade sedan längs tallinjen och eleverna räknade högt i takt. Alla elever lyckades inte 
räkna i takt och Lärare B förstärkte därför med trumslag för att hjälpa dem. 

Därefter hoppade Lärare A längs tallinjen igen och eleverna räknade tyst. Lärare B slog på trumman 
och eleverna uppmanades att ”lyssna på trumman”. När Lärare A stannade räckte eleverna upp 
handen och en elev fick svara. Lärare A frågade om det var någon som hade talet som hon hoppat till 
och den eleven fick gå fram och ställa sig på rätt position på tallinjen. Nästa gång Lärare A hoppade 
frågade hon igen efter vilken elev som hade talet som hon stoppat på. Samtliga elever fick nu alltså 
försöka identifiera talet, genom att titta på kompisarnas nummerskyltar/brev. Den som hade talet som 
efterfrågades ställde sig på tallinjen. Efter ett par exempel fick samtliga resterande elever själva hoppa 
fram till sin plats på tallinjen. Vi hjälpte eleverna att hålla takten. Några av eleverna hade en tendens 
att räkna fortare än de hoppade. Vi upplevde att vi under den här övningen tappade bort ”som om” 
situationen och att fokus istället hamnade på att hoppa och räkna i takt, vilket också var det vi riktade 
uppmärksamheten på. Tanken var annars att de skulle vara brevbäraren som hoppade fram längs gatan 
för att lämna brev vid rätt hydda i djungeln. Men, detta tema återkom i nästa övning… 

Brevbäraren i Djungeln var den huvudaktivitet som vi ägnade mest tid åt under första passet. Redan 
när eleverna kom in i salen var redskapen framme, bortsett från linorna, och när vi visade vad som 
skulle hända lyssnade de uppmärksamt. Lärare B visade hur man skulle utföra banan och Lärare A 
berättade till.  

När vi efter passet med första gruppen reflekterade kring upplägget, valde vi att inför grupp Y istället 
låta en elev visa samtidigt som Lärare A instruerade. Detta eftersom vi upplevt att första genomgången 
tagit lite lång tid och att vi spontant uppfattat att eleverna hade svårt att följa med. Detta visade dock 
inte filmen när vi senare tittade på den.  Vår uppfattning kan ha påverkats av att vi själva upplevde 
situationen med en elev, som använde redskapen under genomgången, som mer störande än den var 
för eleverna. 

Vi inledde brevbärarens resa med att alla elever fick ställa sig på ett led framför Lärare A. En elev i taget 
fick räkna högt och klappa sitt tal innan resan kunde påbörjas. Ledet tömdes ganska snabbt och alla 
elever var ute på banan. När eleverna kört första varvet fick de ett nytt brev. Här försökte vi se till att 
de elever som haft höga tal under första rundan fick ett lägre tal på andra rundan. Lärare B fanns ute 
på banan och stöttade och ställde frågor och uppmärksammade dem på att räkna högt. 

På filmen kan man till exempel se att när eleverna är vid linorna och står och väntar på att en lina ska 
bli ledig, så pratar de om och jämför sina tal. Där var det enligt vår tolkning hög status att ha ett högt 
tal. Det var några elever som kom tillbaka till oss lärare och frågade om sitt tal ”Hur många var det nu 
igen?” och vi räknade då högt och klappade tillsammans. Att hitta rätt på tallinjen och att hitta sin 
brevlåda (ribbstolarna var numrerade) var det som vi fick hjälpa till mest med. Vi uppfattade det som 
att alla eleverna var aktiva under hela aktiviteten.  De åtta stationerna som eleverna besökte var: 

o Krypa förbi x antal koner (köttätande växter) 
o Svinga dig med hjälp av linorna x ggr (lian över ”floden” ) 
o Hoppa över hinder x ggr (träsket med krokodiler) 
o Hoppa på ett ben i och ur rockringar (på klippor) x antal ggr 
o Studsa en boll x antal ggr i en rockring (skrämma giftspindlar) 
o Åla och passera koner x ggr (trång passage) 
o Hoppa fram på tallinjen och ställ konen där eller hoppa fram till din siffra/tal 

(Hoppa fram till ditt hus) 
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o Leta upp ribbstol med samma tal som brevet (Posta ditt brev i rätt brevlåda)  
 

Under lektionen hann vi inte uppfatta i vilken omfattning eleverna ägnade sig åt matematiken eller om 
de ”bara lekte”. Men, när vi studerade filmen slogs vi av vilket myller av räknande som hördes. 
Filmkamerans placering gjorde att vi självklart inte kunde uppfatta allt som sades, men vi hörde ändå 
en hel del. Vi kunde också på filmen följa en enskild elev och se om han eller hon ”räknade rätt” genom 
att räkna hur många gånger de olika uppdragen utfördes. Vi tolkade det som att eleverna tog uppgiften 
på allvar och försökte ”göra rätt” och inte fuska, såsom att göra ”tråkiga saker” för få gånger och roliga 
för många gånger. 

Vi avslutade lektionen med att Lärare B samlade alla eleverna på tallinjen och ställde lite frågor om vad 
vi gjort. Eleverna svarade spontant ”en hinderbana”, ”vi har lekt”, ”vi har haft kul”, ”vi har hängt i lianer 
och varit i djungeln, ” vi har hoppat över diken och skrämt spindlar”. När Lärare B frågade vad som var 
lättast svarade någon ”sju!” och en annan svarade ”svinga i lianerna” och på vad som var svårast 
svarade en elev ”krypa mellan växterna” (=åla). Lärare B frågade också om de räknat något? och fick 
svaret: ”Den största siffran var 20, den minsta var 1.” Eleverna berättade främst om allt de varit med 
om och de nämnde inte själva matematiken och räknandet förrän vi specifikt frågade efter det. 
Däremot återberättade de om de olika ”som om”– aktiviteterna. Pass 1 avslutades med att alla 
tillsammans körde ”raketen” där vi klappade och räknade ner från 10 till 0. 

Pass 2 

Våra intentioner med passet? 
När vi planerade innehållet i passen så tog vi hänsyn till lokalernas möjligheter. Det rum som vi hade 
till vårt förfogande under det andra och femte passet var inte så stort. Det hade tidigare varit ett 
mindre klassrum. Mitt på golvet fanns en stor rund matta och längs långsidan stod två soffor, som vi 
inte kunde bära ut. Syftet med det här passet var att fortsätta träna på tallinjen inom talområdet 0-20 
samt att föra in begreppen udda och jämna tal. Vårt fokus när vi utformade övningar till detta pass var 
att försöka utveckla spel och aktiviteter som kunde sysselsätta många och som involverade kroppen 
men som inte krävde så stort utrymme. Innan lektionen hade vi tejpat upp tallinjen och ställt fram 
materialet längs väggarna, men kunde inte förbereda mer än så på grund av det begränsade utrymmet. 
Vi hade delat upp övningarna mellan oss. Vi skulle arbeta parallellt med var sin grupp som fick utföra 
olika uppdrag och sedan byta grupper.  Samtliga barn fick ett ”brev” att hänga runt halsen innan vi 
började med att be dem ställa sig i nummerordning längs tallinjen. 
 

Vad hände? 
Alla elever fick först en nummerlapp och sedan i uppdrag att ställa sig längs tallinjen. De saknade vissa 
tal och ”ropade” efter dem. Trean ville inte infinna sig och det uppstod nu en diskussion om hur detta 
skulle lösas.  Vi löste det genom att ge trean till en elev som kom sent istället. ”Jag står ju inte på min 
plats” sa en pojke, som hamnat fel på tallinjen. Alla eleverna var engagerade och hjälpte varandra. Vi 
uppmärksammade de tal som stod fel genom att repetera när någon sa ”var är sjuan” – ”Ja, var är 
sjuan – var ska den vara? Vi räknar tillsammans… 1-2-3-4-5-6…!” 

”Vad ska vi göra idag---här är ju inget”, sa ett av barnen lite besviket och syftade på att vi inte hade 
några redskap framme. Vi berättade kort vad som skulle hända utan att gå in på detaljer. När tallinjen 
var klar sjöng vi tiotalsbluesen; ”10-20-30….”.  Barnen sjöng med och visade tio fingrar i luften varje 
gång ett nytt tiotal nämndes. Det är svårt att veta om de förstod sambandet mellan talens benämning 
och fingrarna, men de tränade på ramsräkning.  Lärare B tog därefter eleven med nummer ett i handen 
och bad samtliga att följa efter, hållandes i varandras händer. Vi samlade dem i en stor rund cirkel runt 
runda mattan. 

Lärare A berättade att det fanns jämna och udda tal och vi skulle ta reda på vilket av dessa deras tal 
var. ”Om jag har talet 4 och hoppar – kommer jag tillbaka på samma plats… då är det… jämnt!.” Vi 
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hoppade tillsammans två tal innan vi körde varvet runt. ”Var hamnade du? Udda eller jämt?” Barnen 
fick här träna sig att hoppa i takt och räkna en och en. Några barn hade svårt att hoppa rytmiskt och 
några visste inte när de skulle sluta hoppa. Sista talet var tretton varpå ett barn avslutade med: ”Min 
storebror är 13!” varpå en kör föll in:” Min är…” o s v. Var och en fick avslutningsvis bekräfta om de var 
ett jämt eller udda tal. Under resten av lektionen uppmärksammade vi att eleverna benämnde udda 
tal som ojämnt tal istället, något vi valde att inte korrigera. Vi avslutade med att tillsammans sjunga 
”Udda–jämn sången”. Barnen kunde inte rörelserna, men de försökte och sjöng med så gott de kunde. 
Lärare B och Lärare A pekade på de elever som hade talet när det nämndes i sången.  

Alla barn med udda nummer fick ställa sig upp och följa med Lärare B till ”Glada Gubben”-uppgiften. 
Vad kommer innan ett? Barnen fick hjälpa till att lägga ut siffrorna längs tallinjen. Lärare B justerade 
talens placering och barnen räknade högt.” Titta här är ett streck – det är 10!…….ända till talet 20.”  

De utplacerade gula, runda lapparna hade siffrorna vända nedåt. Eleverna fick därefter parvis varsin 
glad gubbe, en motsvarande rund lapp med en glad gubbe (olika färg till respektive par) på ena sidan, 
men med samma baksida som talen på tallinjen.  

Lärare B visade med hjälp av en elev hur den ena i paret vände sig bort och blundade, medan den 
andre gick till tallinjen och bytte ut ett tal mot sin glada gubbe. Talet som tagits från tallinjen lämnades 
över till kompisen, som nu skulle vandra längs tallinjen fram till det aktuella talet. Om allt fungerade 
så skulle ”rätt” glada gubbe finnas där. Alla paren arbetade samtidigt med uppgiften. Utifrån filmen, 
så verkade barnen ta uppgiften på allvar och de samarbetade bra. Efter ett tag så ser vi att några elever 
verkar tröttna och vi misstänker då att de även flyttat kompisars lappar. Ett problem var också att 
lapparna inte lades tillbaka på exakt rätt ställe, vilket gjorde att avstånden mellan lapparna varierade. 
Vi försökte rätta till efterhand. 

På den andra stationen fick eleverna hjälpa till att lägga ut rätt antal legobitar i respektive ring där varje 
ring motsvarade ett tal mellan ett och tio. Barnen missuppfattade dock instruktionen och placerade 
en legobit i varje rockring, så Lärare A fick justera. ”Är där fem? Ja och där är fem. Ok, vilka saknar vi?” 
Barnen involverades i framplockningen. ”Här är bara nio! Här är en till… Bra, nu är det 10 ringar med 
olika många i varje!” Lärare A visade med hjälp av två elever hur övningen gick till.  Paren valde ett tal, 
letade upp rockringen med det antalet legobitar, delade upp legobitarna i två högar och hoppade 
tillsammans talet in och ut ur rockringen. De avslutade med att gå tillbaka till sitt stora ark och lägga 
det aktuella talet på antingen udda (näsa och mun) eller jämna (två ögon) gubben.  

Genom att ställa frågor uppmärksammade vi eleverna på vad de skulle göra; ”Blir det lika många var 
om ni delar upp dem?”, ”Kan ni hoppa udda-jämt?”, ”Hur många blev det i varje hög?”. Eleverna 
svarade; ”Det här blev ojämnt! Jag fick tre och du fick 4”,”Oh, det där är svårt! Vi delar först i två 
högar… det blir… åtta!”  Vi uppfattade också att eleverna hjälpte till att uppmärksamma varandra på 
vad som var viktigt; ”ni måste blanda ihop dem så att de andra paren också får träna!” sa ett barn och 
syftade på legobitarna som låg i rockringarna. Den här ”stationen” innehöll fler moment än Glada 
gubbe-stationen och det tog längre tid att utföra den. Eleverna tog uppgiften seriöst och räknade högt 
och diskuterade lösningarna med varandra. Eleverna fick avslutningsvis lägga talen de inte hunnit 
hoppa på antingen udda eller jämna gubben. Grupperna bytte plats genom att följa efter och härma 
Lärare A:s rörelser. Samma sak upprepades med andra gruppen. 

Vi plockade gemensamt undan allt material. Legobitarna lämnades in snabbt ihopbyggda i diverse 
kreativa skapelser. På golvet spred vi ut ännu fler rockringar och eleverna uppmanades att kliva in i en 
rockring. Om det blev fler än ett barn i varje gjorde ingenting. Lärare A bad sedan alla som var udda 
antal i ringarna att sätta sig ner och eleverna som stod fick berätta vad de var – ”jämnt antal”. När 
musiken började skulle alla dansa utanför ringarna och när musiken tystnade, skulle de hoppa in i 
ringarna. Ringarna plockades bort allteftersom. Barnen dansade och svarade på frågor genom att sätta 
respektive ställa sig upp i ringarna: ”alla ringar som har färre än fyra barn sätter sig ner”, ”alla som har 
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fler än tre ställer sig upp.” Här tränade vi på begreppen udda, jämnt, fler än och färre än. Barnen var 
engagerade men det märktes att några nu var trötta och lite okoncentrerade. Vi samlade avslutningsvis 
alla i en ring och sjöng udda-jämnsången tillsammans. Nu var det fler som sjöng med, men rörelserna 
var fortfarande svåra. Vi tolkade det som att vi borde ha övat på dem separat och tydligare förklarat 
vad som symboliserade de udda respektive de jämna rörelserna. Raketen klappades som avslutning 
och den här gången började vi på 20 och räknade ner. Barnen var över lag duktiga på att följa med i 
ramsan. När vi avslutningsvis frågade vad de gjort idag svarade de: ”dansat”, ”hoppat i ringar”, ”vi lärde 
oss jämna tal” varpå Lärare B förstärkte med ”ja, ni lärde er udda och jämna tal.” Slut för idag och 
lunch! 

Pass 3 

Våra intentioner med passet? 
Under det tredje passet var vi åter i idrottssalen, där vi i förväg plockat fram redskapen. Detta pass 
påminde om pass ett, vilket också var vårt syfte. Vi ville här repetera och förstärka innehåll från pass 1 
och 2.   

Vad hände? 
Barnen fick en nummerlapp innan de gick in i salen och fick i uppgift att ställa sig på rätt plats på 
tallinjen, vilket de också gjorde. En elev saknades och alla började spontant ropa i kör ”Kom siffran två. 
Kom!!”. Några elever med tal större än tio behövde lite hjälp att hitta sin plats. Vi gick då tillsammans 
från 0 fram till rätt plats. Därefter repeterade vi udda-jämnt. Barnen skulle hoppa fram och tillbaka 
längs tallinjen i turordning. Alla barn förstod ännu inte innebörden av udda och jämnt, men de visste 
att de ska hoppa och sätta sig när de räknat färdigt. Det som var bra med övningen var att de tränade 
att hoppa i takt och vi fick en tydlig bild av vilka som klarade av uppgiften. 
  
Lärare B sjöng därefter tiotalsbluesen och eleverna sjöng med för full hals. Lärare B sjöng ”1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9…” och barnen fyllde i tiotalen, ända upp till hundra. Entalen visades med fingrarna. Barnens 
energi när de sjöng tolkar vi som att de gillade aktiviteten och vi noterade att de klarade av rörelserna 
bättre för varje gång vi upprepade dem. Vi berättade sedan att vi skulle resa till djungeln igen, samma 
som under pass ett, men att de idag skulle arbeta i par. ”Det tal ni får ska ni dela med er kompis. Om 
det är ett jämnt tal får ni lika många var och är det ett udda får en av er göra en mer än kompisen.” Vi 
tolkade det som att barnen upplevde det positivt att få arbeta i par. De var ivriga på att komma igång 
och de hade svårt att vänta på att vi visat och instruerat banan samt förklarat hur de skulle räkna.  

 

Alla arbetade intensivt och, precis som under pass ett, hörde vi ett frenetiskt räknande när vi lyssnade 
på filmen. De diskuterade uppdelningen och de höll reda på varandra så att de utförde övningarna rätt 
antal gånger. Några hann flera varv och andra färre, beroende på hur höga tal de fick och på hur snabbt 
de arbetade. ”Du gjorde en för mycket”, ”vi har gjort lika många” var kommentarer som hördes. 
Eftersom alla hade ”olika uppdrag” så kunde inte paren jämföra sig med varandra, utan var och en 
kunde lugnt arbeta i sin egen takt. Vi uppfattade det som att övningarna motoriskt sett var väl 
anpassade för gruppen och att alla kunde utmana sig. Antingen kunde de öka tempot eller hoppa högre 
respektive längre, beroende på övningens utformning. Vi upplevde att de utförde övningarna korrekt 
motoriskt, det vill säga ålade, kröp, hoppade och så vidare på rätt station, men ibland hittade de andra 
lösningar på själva uppdraget. Istället för att krypa förbi sju koner, kröp de hela sträckan 7 gånger. 
Istället för att bara klättra upp för ribbstolen med rätt nummer, så klättrade de längs med alla 
ribbstolarna tills de kom till rätt ribbstol. Detta var inte något vi lade oss i, då det inte inverkade negativt 
på resultatet utan, tvärtom, blev ännu en utmaning för eleverna. Vi försökte fästa deras 
uppmärksamhet på att dela upp talet, på om talet var jämnt eller ojämnt samt på att räkna högt. De 
hade lite olika strategier när de delade upp talen. En del räknade varannan siffra (jag 1, du 2, jag 3, du 
4). En del delade upp talet med hjälp av prickarna på baksidan av nummerlapparna. De udda talen var 
minst populära då eleverna inte fick lika mycket var att göra på banan. När tiden var slut stängde vi av 
djungelmusiken och alla fick i uppgift att återvända till tallinjen och sätta sig på samma tal som de hade 
när lektionen började. Vi sjöng tillsammans udda-jämn sången, men denna gång långsammare och 
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med överdrivet tydliga rörelser, där barnen inväntades. Talen visades med fingrarna i luften. Alla 
barnen följde med bättre i sången nu och rörelserna utfördes av de flesta. 

Här på följde ”Discostopp” där Lärare A ropade ut olika uppdrag när musiken tystnade: ”alla som är 
udda antal sätter sig ner.” För att hjälpa till fick de instruktionen: ”alla som kan dela upp sig i jämna 
par i ringen är jämna.” Barnen räknade då 1-2, 1-2 och så vidare, för att komma fram till lösningen. 
Andra uppgifter var ”vilken grupp har flest i sin ring? Räck upp en hand!”, ”alla som har lika många i 
sin ring som en annan ring - ropa hej!” Även om vi försökte använda korrekta benämningar, så slank 
begreppet ring in när vi arbetade med rockringarna.  

Efter detta skulle de sätta sig i en cirkel, vilket tog en stund. De var trötta och okoncentrerade nu, men 
till sist gick det. Vi introducerade: ”en har jag, två har du, vilken summa har vi nu?” där talen byttes ut 
efterhand. Eleverna fick i uppdrag att svara genom att lägga rätt antal fingrar framför sig på golvet. Vi 
kontrollräknade tillsammans. De hade svårt för att inte svara rakt ut. Att visa fingrarna kräver 
koncentration och finmotorik, vilket några fick kämpa med. Vi repeterade svaren och räknade högt för 
att bekräfta. Klappramsan, som vi planerat till övningen, utförde vi inte. Istället avslutade vi med 
samma sång som vi inledde lektionen med, tiotalsbluesen, vilken än en gång fyllde hallen. ”Hundra” 
vrålade de, när vi kom så långt. 

Innan vi avslutade passet med raketen från 20 ner till 0, så frågade vi vad de lärt sig från dagens pass. 
Svaren haglade; ”Vi räknade, gjorde hinderbana, lianerna var roligast, allt var kul, räknat med siffror, 
vi postade brev, hämtade siffror, udda/jämna…” Vi frågade då om någon kunde förklara vad ett udda 
tal är för något? Vi bad dem prata med kompisen bredvid sig först för att se om de tänkte likadant. 
Efter en stund frågade vi igen om de hade några förslag. Vi fick flera redogörelser och alla lyssnade nu 
ordentligt på varandra. En flicka sa: ”Om man har ett så är det ensamt och två har en kompis.”. En 
annan sa; ”om man har tre så blir det en halva till dem och det är inte bra.” och ytterligare en elev 
förklarade avslutningsvis: ”om man tar bort en så blir det ett jämnt tal.”  

Pass 4 
Det hade gått tre veckor sedan förra passet och vi var nu en bit in i november (8/11), första veckan 
efter höstlovet. Vi upplevde att några barn hade mer attityd och testade gränserna mer, vilket vi borde 
ha mött med ett tydligare ledarskap, än vi nu hade. Vi var åter i idrottssalen och vi hade förberett 
genom att plocka fram redskapsstationer, satt ut lappar i olika färger samt placerat ärtpåsar i olika 
antal på golvet vid samlingsplatsen. 

Våra intentioner med passet? 
Passet fokuserade på att förstärka talen 1-14 och på att kunna skilja på jämna och udda tal. Motoriska 
grundformer hoppa, klättra, rulla, kasta och fånga tränas speciellt. Samarbete krävs för att utföra 
stationerna, vilka till viss del liknar tidigare pass men det mesta är nytt. Vi hjälps åt, men Lärare A har 
huvudansvar för instruktionerna av banan. 

Vad hände? 
Vi samlade barnen genom att räkna ner från 10 till 0. ”När vi kommer till 0 ska ni sitta ner i cirkeln”. 
Efter en del ytterligare infångningsförsök kom vi igång. En flicka sjöng själv udda-jämn sången varpå vi 
sjöng den tillsammans. De kunde både sång och rörelser nu. 
 
Lärare A höll upp en ärtpåse och sa ”det här är talet 1 – är det ett udda eller jämnt tal?” Eleverna 
svarade udda och Lärare A förstärkte genom att säga ”Ja, det är udda, eftersom det inte kan delas upp 
i två lika stora högar, eller hur?”, eleverna instämde. Därefter höll hon upp två ärtpåsar och frågade 
om det blev udda eller jämnt och så vidare upp till fyra ärtpåsar. ”Nu ser ni att vi har en väldigt speciell 
bana och idag ska vi arbeta med speciella tal. OM vi får talet 8 hur många får jag och min kompis i varje 
hög om vi delar upp det i två lika högar?” Därefter sa hon; ”Nästa tal man kan få är alla de här 
ärtpåsarna” och pekade på en större hög. ”Är det någon som vill pröva att dela upp alla de här?” 
Eleverna räknade och svarade genom att visa med fingrarna. Lärare A förstärkte: ”det är lika många 
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som ni har fingrar på handen.” Andra exempel var: ”nästa tal – där räcker inte fingrarna till. Sex och 
sex, vad blir det tillsammans?” och ”OM ni nu skulle få talet fjorton – hur många blir det i varje hög 
då? Är det någon som kan ta reda på det?” Två pojkar har glidit undan och sitter utanför ringen, men 
man ser på filmen att de deltar genom att visa med fingrarna. 
 
Därefter inledde vi nästa övning, dagens huvudaktivitet, med: ”nu ska ni allihop få ge er ut på en 
mattejakt. Ser ni att det sitter en massa lappar på redskapen, lappar i olika färger.” Vi gick igenom alla 
färgerna. I en låda fanns det sedan ett antal lappar i olika färger med en siffra på baksidan. ”Om man 
får en röd lapp med siffran 6 – hur många gånger ska man då utföra övningen?” Barnen svarade ”sex 
gånger! ”Nej, ni ska göra hälften var. Vad är hälften av sex?” Vi delade därefter in dem i par och 
utmanade dem i att sitta still och vänta ett litet tag till medan vi visade banan. Aktiviteten startade och 
alla barn var aktiva direkt. Vi ser på filmen att vissa barn periodvis endast utförde de sju stationerna 
och inte hämtade lappar, men att de återkom till lapparna efter en stund. En del barn tog uppgiften på 
största allvar och kommunicerade. På filmen uppmärksammar vi följande kommentarer: ”jag hoppar 
och jag ska hoppa fyra gånger!” efter en stund svarar kompisen: ”jag har också gjort fyra nu. Nu är vi 
klara.” ”Ja, och jag gick balans på linjerna under tiden”. Under tiden barnen arbetade ställde vi frågor 
till dem, såsom; ”hur många prickar har du rört vid? Vilket tal har ni tillsammans? Hur många har ni 
kvar?” och oftast fick vi svar som visade på att eleverna gjorde som vi hade tänkt oss. 
 
Ljudnivån var ganska hög, men alla var aktiva. Vi avbröt aktiviteten och sa att: ”nu hinner ni gå till en 
station till innan vi ska avsluta” och alla passade på att hämta ett tal till. Vi plockade undan tillsammans, 
även om lärarna var mest aktiva. Det var en annan lektion direkt efter vårt pass, så vi var tvungna att 
få undan sakerna fort. När vi plockat undan det mesta fick eleverna i uppgift att ställa sig på ett led 
bakom Lärare B vilket tog en stund. Det var först när vi fått undan alla bollar och rockringar som vi 
lyckades fånga in de sista. Ledet formades om till en cirkel och Lärare B frågade: ”Vad kallar man den 
formen som vi står i nu?  Kan vi göra en helt rund cirkel?” Eleverna hjälpte till att justera cirkeln, men 
den blev aldrig riktigt rund.  

Vi bad först eleverna, var och en, svara med hjälp av fingrarna på uppgifter liknande ”Fem har jag, tre 
har du? Vilken summa har vi nu?” När de kommit igång fick de arbeta två och två och vi gick runt och 
stöttade. Vi bad dem därefter att fundera på vad de gjort och lärt idag och fick olika exempel från 
mattejakten i svar. Lianerna var som vanligt den mest populära aktiviteten förutom att kasta 
ärtpåsarna i hinken. Någon nämnde även udda tal som dagens lärdom. Lärare A utmanade dem då 
genom att säga: ”Då ska vi se vad ni kommer ihåg! Om jag ropar ett tal så ska du svara genom att sätta 
upp hälften så många fingrar i luften!” Barnen visade fingrar och svarade i kör. Vi avslutade med att 
tillsammans räkna tiotalen högt och visa med tio fingrar innan vi körde raketen 20 till 0 och sade hej 
då.   

Pass 5 
Vi var denna gång i rytmiksalen. Vi hade förberett genom att gömma instrumenten under en filt, för 
att eleverna inte skulle lockas att använda dem. Salen är liten och vi hade försökt att anpassa 
övningarna därefter. Lärare B hade huvudansvar för rytmikövningarna och sångerna. 

Våra intentioner med passet? 
Fokus för pass 5 låg på former, puls och takt samt tio-kamraterna.  
 

Vad hände? 
Barnen satte sig automatiskt i cirkeln och vi körde igång sången utan att i förväg berätta hur vad som 
skulle hända. Den oroliga stämningen byttes till koncentration. Först sjöng vi elefantsången och gjorde 
rörelser till och ett barn i taget fick flytta sig närmare Lärare B, för att symbolisera en elefant. Barnen 
hängde på och vi upprepade den direkt fast nu sjöng vi inte utan rappade, vilket också gick bra. 
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Vi gick sedan över till namnleken och var och en fick säga sitt namn varefter alla klappade två gånger, 
det vill säga varje namn följdes av två klapp. Vi höll alltså en puls där vi räknade till fyra; namn 1-2, 
klapp 3,klapp 4.) Det gick bra och alla var med i aktiviteten. Vi avslutade med att säga allas namn i kör 
och klappa gemensamt till. Så fort det blev minsta paus började ett gäng grabbar ”småbrottas” med 
varandra och vi upplevde att de var trötta och okoncentrerade. Det gällde att hela tiden ha ett par 
ögon i nacken och försöka fånga deras uppmärksamhet. 
 
Lärare B inledde därefter formövningarna med att fråga -”vad heter formen som vi sitter i?”, -”Cirkel!” 
svarade alla i kör. Lärare B hämtade olika former gjorda i papper och placerade dem i mitten av cirkeln. 
Barnen kunde formernas benämningar: cirkel, rektangel, kvadrat, triangel och elips. Vi var imponerade. 
Barnen fick sedan reda på att den vimsiga musikläraren tappat bort sina instrument och behövde hjälp 
med att få ordning på sin orkester. De fick en och en dra en lapp ur en påse, visa lappens form med sin 
kropp och sedan hämta ett instrument som hade samma form som lappen hos Lärare B (cirkel = 
trumma, elips = ägg, triangel = triangel o s v). 
 
Eleverna var inledningsvis varsamma med instrumenten medan de väntade på att alla skulle få ett 
eget, även om ljudet och aktiviteten tilltog lite efterhand. Lärare B visade hur dirigenten visade när 
orkestern skulle vara börja, när de skulle spela ett starkare och svagare ljud och när de skulle tystna. 
Alla som hade samma form på sina instrument fick sätta sig tillsammans: -”Alla som har den här formen 
sätter sig här! ”Orkestern” fick öva tillsammans en stund tillsammans med dirigent Lärare B. Därefter 
startades Formsången och eleverna instruerades att: -”du ska bara spela när din form nämns i sången.” 
Vi tolkade det som att alla var koncentrerade på uppgiften och tog uppdraget på allvar. Några tittade 
mer på kompisarna än på dirigenten, men Lärare B förstärkte med rösten och fick på så sätt alla att 
samarbeta. De olika instrumentgrupperna fick avslutningsvis spela och gå i takt efter varandra bort till 
bordet där de lämnade tillbaka instrumenten. Vi upprepade inte sången, vilket kanske skulle varit bra, 
men å andra sidan var det inga barn som önskade så heller. Vi kände att vi behövde hålla högt tempo 
för att inte tappa deras uppmärksamhet. 

Vi delade efter detta in den stora mattan i fyra olika bitar med hjälp av hopprep. På varje fjärdedel av 
mattan placerade vi en kon med talen 1, 2, 4 och 8 på. Barnen instruerades sedan i att gå i olika puls i 
de olika sektionerna: heltakt, halvtakt, fjärdedelstakt och åttondelstakt. Det var svårt även om musiken 
var taktfast. Vi gick runt tillsammans flera varv och barnen försökte. Vi överdrev rörelserna med 
fötterna för att vara riktigt tydliga och till slut upplevde vi att de flesta hade förstått hur de skulle göra. 
Vi hade tänkt avsluta med att barnen själva skulle gå runt och byta takt, men vi valde att inte göra det. 
Vi tolkade det som att de var alltför osäkra för att klara det på egen hand.  

Vi samlades åter på mattan, satte oss i en cirkel och frågade om de visste hur många pris Zlatan hade 
fått på gårdagens fotbollsgala. ”Om han har fått sex priser – hur många priser behöver han för att få 
10?” Barnen fick visa svaret med fingrarna i luften. Lärare A förklarade att fyra vara tiokamraten till sex 
eftersom fyra och sex tillsammans blev tio. Barnen fick sedan i uppgift att två och två utmana varandra 
i en tiokamrat.  Om kompisen visade fel skulle man klappa på sina knän och visa talet med fingrarna 
igen. När kompisen visade rätt klappade båda sina handflator mot varandra. Övningen var svår för 
några och Lärare B och Lärare A hjälpte de som var mest osäkra. Barnen fick i uppgift att dansa till 
musiken och, när den tystnade, hitta en kompis och göra en” tiokamrat”. Då paren behövde olika lång 
tid på sig, blev musiken inget som bidrog i den här övningen, utan vi skulle nog ha nöjt oss med att så 
här första gången bara övat parvis. För de elever som klarade övningen utan problem var musiken 
funktionell, för de andra stressande, så som vi tolkade det. 

Nästa uppgift var att visa med sin kropp den form som Lärare B visade upp med pappersformerna när 
musiken stannade. Barnen var uppspelta och det blev stökigt, varför vi istället direkt övergick till att 
bilda en gemensam cirkel och utifrån den tillsammans forma figuren. Det krävdes stöd av oss lärare: -
”Vem kan vara det här hörnet? Vem kan det vara det andra hörnet?” Det hade kanske varit bättre att 
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de fått göra detta i gruppen om fyra. Nu blev många passiva i den stora gruppen och vi lärare fick ta 
för stort ansvar. 

Därefter fick barnen härma olika rörelser med inslag av klappar (puls), koordination och korsrörelser. 
Eleverna härmade Lärare A och, som utan att förvarna, övergick vi till att sjunga och utföra udda-
jämnsången. Direkt efter sjöng vi tillsammans tiotalsbluesen (ett till hundrasången) där eleverna fick i 
uppgift att hoppa upp med armarna i luften på varje tiotal. 70 och 80 var de lite tveksamma inför, men 
övriga tiotal kom direkt. 

Vi avslutade med att fråga vad vi gjort idag och fick svaret: ”Jag fick hämta plåster!” Lärare B kontrade 
då med: ”Ja, just det, du hade ett sår.”  ”Hur många plåster fick du hämta? ”Ett” svarade hon. Det blev 
istället vi lärare som sammanfattade allt det övriga de varit med om; vi har varit orkester, vi har 
marscherat, lekt tiokamrater o s v. Innan de fick lämna salen frågade vi klassen hur långt de trodde att 
de skulle hinna räkna innan en av pojkarna började skratta ifall Lärare A kittlade honom, vilket blev en 
rolig avslutning på ett intensivt pass. De hann till elva. 

Pass 6 
Det sjätte passet var vi i idrottssalen och det hade nu gått nio veckor sedan första passet.  

Våra intentioner med passet? 
Då detta var vårt sista pass ville vi stämma av barnens förståelse av det vi tränat under de tidigare 
passen. Vi ville också bearbeta tiokamraterna lite mer.  

Vad hände? 
Innan lektionen började hade vi plockat fram alla redskap till ”Jorden runt”. En del stationer liknade de 
vi haft med tidigare, medan andra var nya varianter, såsom krypa i tunneln och klättra genom 
rockringarna. Tallinjen var fastklistrad på golvet, längs salens kortsida. 

Barnen samlades i en cirkel och Lärare B inledde med att fråga vilken form figuren som hon höll upp 
hade.  Barnen svarade korrekt cirkel och Lärare B frågade om de kom ihåg vilka andra figurer vi arbetat 
med under förra passet och de namngav några. Därefter sjöng alla tiotalsbluesen och vi väntade 
medvetet in vid tiotalsövergångarna. Vi hade noterat att vi annars inte fick någon känsla för om de 
kunde benämningarna eller inte. De fick på så sätt även betänketid. Det gick sådär och det märktes att 
många var osäkra. Men de försökte och de sjöng med för full hals när de kunde. Vi noterade än en 
gång att barnen snabbt lärde sig sånger och rörelser.  

Utan att förklara närmre visade Lärare B hela banan ”Jorden runt” och förklarade att barnen efter varje 
varv skulle svara på frågor som lärarna ställde vid en av stationerna. Barnen fick i uppgift att resa iväg 
ut i världen och köra ”runt jorden” två varv innan de satte sig hos någon av lärarna vid 
”mattekluringen” för att svara på frågor. Det blev ganska snart alldeles för långa köer vid 
mattekluringen och barnen ombads då att köra ytterligare varv istället för att sitta i kön och vänta. Vid 
mattekluringen fick de dra en lapp med ett tal och sedan visa talet med fingrarna. Röda tal var inom 
talområdet 1-10 och det gröna inom 1-100. Barnen fick välja talområde och några enstaka valde 1-100. 
Därefter fick de berätta vilken tiokamraten/hundrakamraten var och visade var på tallinjen talet skulle 
placeras. Tallinjen var ritad på ett rött papper respektive grönt papper. Vi gick igenom vad som var på 
mitten av tallinjen (0-10 = 5, 0-100 = 50) och detta återkopplade vi även till under reflektionen i slutet 
av passet. Barnen hann i snitt tre frågor och desto fler varv på banan. 

Vi upplevde att vi misslyckades med att skapa upplevelsen av att resa jorden runt, men barnen var 
ändå fullt sysselsatta med att ta sig runt varv efter varv, var och en utifrån sin egen tolkning av 
sammanhanget. Vi la oss inte i om något barn uppehöll sig på en plats en längre stund utan, om vi såg 
det, utmanade vi dem med till exempel: - ”Hur många sådana hopp klarar du i rad? Räkna dem!” Vi var 
dock mest sysselsatta med att ställa frågor till ett barn i taget vid stationen ”mattekluringen”. Barnen 
tog uppgifterna på fullaste allvar och det tog i snitt 2-3 minuter per barn vid stationen, så tidvis var kön 
lång. Men, barnen löste det genom att ta ett varv till på banan och sedan komma tillbaka till sin plats. 
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Några barn återkom oftare än andra. Vi uppfattade det som att de, när de satt i kön, även lyssnade på 
kamraten som för tillfället löste frågor. Vi avslutade med att tillsammans plocka undan alla saker, vilket 
för några blev ytterligare lektid och för andra städtid.  

När det mesta var undanplockat, ställde Lärare B sig mitt på golvet och visade med kroppsspråket att 
hon ville ha ett led framför sig. Hon berättade att de nu skulle sjunga elefantsången och att hon 
efterhand skulle placera ut ett barn i taget på tallinjen. Det fungerade bra och alla barn, även de som 
placerades på tallinjen, utförde rörelserna som Lärare B sjöng. ”Oh, vilken fin tallinje från 0 till 13 ni 
gjort” berömde Lärare B i slutet. 

Tallinjen blev nu baslinjen i nästa övning där tio koner ställts ut längs salens mittlinje. Nu var det dags 
för 1-100-sången eller tiotalsbluesen, som vi valt att kalla den. ”Kommer ni ihåg när vi körde 
tiotalsbluesen i början på lektionen. Kolla här – här är alla tiotalen utställda med hjälp av koner och 
hopprep.” Lärare B gick längs konerna och barnen ropade tiotalen efterhand som hon passerade dem. 
Lärare B visade hur myrstegen mellan tiotalen skulle se ut och hur de skulle hoppa till på tiotalen. Alla 
förflyttade sig därefter tillsammans på en linje sjungandes 1-100 sången och vid varje tiotal hoppade 
de och väntade in. Även om inte alla utförde myrstegen exakt i takt, så uppfattade vi det som att alla 
försökte. På filmen ser man hur några elever inte riktigt vet när de ska hoppa, gå smygsteg eller ropa 
tiotal, utan de kollar hela tiden in kamraterna och härmar, fast då alltid lite efter alla andra. 

När de kommit till 100, ropade de för full hals och fick sedan springa tillbaka till noll. Lärare A berättade 
att de nu förvandlades till grodor och skulle hoppa ut i världen. ”Hur många grodhopp behöver de små 
grodorna för att komma till 60?” Lärare A visade hur ett grodhopp ser ut. Barnen hoppade och räknade. 
När de stannat fick de svara på frågor: -”Var det någon som hade mer än fem hopp? Var det någon 
som hade färre än femton?” och så vidare. Vi upprepade övningen två gånger till med talen 70 och 
100. Barnen hoppade, räknade och svarade. Några barn sa att de hade hoppat t ex hundra hopp, men 
det framgick tydligt att de skojade och vi spelade med. Vi avslutade med att samla in alla lekbanden 
och räkna dem högt tillsammans. Det blev 32 stycken: -”Så många mattekluringar klarade ni 
tillsammans!”. 

Innan vi slutade och tackade för att vi fått ha hand om dem under dessa sex tillfällen, fick de titta på 
gröna och röda tallinjelapparna en gång till och svara på frågan vilket tal som var mitt på tallinjen. När 
det var 100-talslinjen, fick en pojke springa bort och visa var 50-konen stod, konen som de hoppat förbi 
på tallinjen. Det var dock svårt att veta om flertalet förstod sambandet mellan linjen på papperet och 
tallinjen. Det skulle vi ha kunnat arbeta mer med. 

  



112 
 

Bilaga 8: Resultattabeller enligt apa 
 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelser på förtest (t1), eftertest (t2) av matematikmått för EL och 
NL 

Matematik mått Estetiska lärprocesser Numeriska lekar 
 M SD M SD 

1. Räkneramsan             t1                       60,6 27,64 64 37,95 
                      t2                                                           78,68 28,34 70,78 35,96 

2. Räkna uppåt               t1                                6,28 1,37 6,22 2,19 
                              t2                                                                 7 1,15 6,37 1,98 

3. Räkna neråt                t1                                  5,48 1,66 5,04 2,12 
                          t2                                                        6 1,73 5,22 2,19 

4. Namnge siffror           t1       19,56 8,54 17,85 9,93 
t2                                                           22,6 7,72 18,85 9,72 

5. Tallinjen 0-10             t1                            1,8 0,72 2 0,83 
t2                                                         1 0,37 1,72 0,92 

6. Addition                      t1                                        10,68 6,29 10,63 5,33 
t2                                                           13,8 4,81 11,07 6,63 

7. Antalsjmf                     t1                         70,54 11,27 72,18 13,12 
  t2                                                           74,48 13,86 76,6 9,85 

8. Subtraktion                 t1                                   8,12 4,05 6,59 4,34 
t2                                                              10,71 3,76 6,78 4,3 

9. Tallinjen 0-100           t1                          21 16 21,46 10,23 
t2                                                           16,25 10,2 21,95 10,1 

 

Tabell 5. Samband motorik och matematik för samtliga 53 barn, såväl EL som NL: Korrelationen (r) 
mellan motorik och matematiska förmågor. Resultatet i tabellen kan tolkas på följande sätt: Exempel: 
På räkneramsan framkommer att i förhållande till motorik är r2=0.402=0,16, d v s 16 %. Det innebär att 
i 16 % av fallen kan resultaten i räkneramsan förklaras av motoriken. * p<.05 innebär signifikant 
samband,  ** p<.01 innebär högt signifikant samband. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0.Motorik 1          

1.Räkneramsan .40** 1         

2.Räkna uppåt .39** .73** 1        

3.Räkna neråt .39** .69** .71** 1       

4.Namnge siffr .32* .77** .64** .79** 1      

5.Tallinje 0-10 -.29* -.40** -.36* -.35* -.41** 1     

6.Addition .37** .58** .60** .62** .68** -.43** 1    

7.Antalsjmf .44** .30** .36** .38** .16 -.29* .33** 1   

8.Subtraktion .13 .55** .53** .63** .59** -.41** .69** .17 1  

9.Tallinje 0-100 -.37** -.37** -.31** -.42** -.49** .42** -.42 -.39** -.34** 1 
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Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse på matematiktesten för de olika motoriska grupperna 

IMS (Inga motoriska svårigheter), MMS (Mindre Motoriska svårigheter) och SMS (Större Motoriska 

Svårigheter) som deltagit i den estetiska interventionen (EL).  

 Inga Motorisk Svårighet 

                    IMS 

Mindre Motorisk 

Svårighet  MMS 

Större Motorisk Svårighet 

                    SMS 

 Förtest 

M(SD) 

Eftertest 

M(SD) 

Förtest 

M(SD) 

Eftertest 

M(SD) 

Förtest 

M(SD) 

Eftertest 

M(SD) 

1.Räkneramsan 60,2 (37,8) 89,8 (22,8) 77,7 (21,7) 83,9 (25,5) 60,6 (27,6) 69,4 (31,9) 

2.Räkna uppåt 6,4 (1,5) 7,0 (1,0) 7,1 (0,9) 7,6 (0,7) 6,2 (1,3) 6,5 (1,9) 

3.Räkna neråt 6,6 (1,5) 7,6 (1,82) 6,3 (1,7) 6,6 (1,6) 4,3 (0,6) 4,8 (0,9) 

4.Namnge siffr 23,6 (5,8) 27,6 (4,4) 22 (9,1) 24 (8,5) 15,7 (8,0) 19,2 (7,0) 

5.Tallinje 0-10 2 (0,7) 1(0,43) 1,66 (0,7) 0,9 (0,3) 1,84 (0,8) 1,14 (0,4) 

6.Addition 10,4 (6,2) 15,2 (3,3) 13,6 (6,1) 16,7 (4,0) 8,45 (6,1) 10,8 (4,5) 

7.Antalsjmf 75 (11,9) 71,4 (16,6) 73,9 (10,7) 82,5 (11) 65,8(10,6)  69,3 (12,8) 

8.Subtraktion 6,8 (4,4) 11,6 (3,1) 10,11 (5,3) 12,7 (4,2) 7 (8,5) 8,5 (2,6) 

9.Tallinje 0-100 10,4 (3,6) 12,7 (9,0) 18, 6 (9) 10,8 (7,7) 27,8 (21) 22,4 (9,7) 

 

 

Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelser på matematiktesten för estetiska lärprocesser och 

numeriska lekar för barn utan motoriska svårigheter (IMS) 

 IMS (EL) IMS (NL) 

 Förtest 

M(SD) 

Eftertest 

M(SD) 

Förtest 

M(SD) 

Eftertest 

M(SD) 

1.Räkneramsan 60,2 (37,8) 89,8 (22,8) 76,3 (21,7) 64,7 (25,5) 

2.Räkna uppåt 6,4 (1,52) 7,0 (1,0) 7 (2,5) 6,2 (1,9) 

3.Räkna neråt 6,6 (1,51) 7,6 (1,8) 5,7 (2,4) 5,7 (2,4) 

4.Namnge siffr 23,6 (5,8) 27,6(4,4) 20,5 (10,7) 20,8 (10,3) 

5.Tallinje 0-10 1,97 (0,7) 1 (0,4) 1,94 (0,6) 1,43 (0,5) 

6.Addition 10,4 (6,19) 15,2 (3,3) 10,7 (5,8) 13,5 (8,7) 

7.Antalsjmf 75 (11,9) 73,9 (10,6) 73,9 (10) 79,9 (10) 

8.Subtraktion 6,8 (4,43) 11,60 (3,1) 6,5 (6,3) 5,3 (5) 

9.Tallinje 0-100 10,4 (3,62) 12,7 (9,0) 18 8 (14,6) 19,7 (13,8) 
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Tabell 8. Medelvärde och standardavvikelser på matematiktesten för estetiska lärprocesser och 

numeriska lekar för barn med stora motoriska svårigheter (SMS) 

 SMS (EL) SMS (NL) 

 Förtest Eftertest Förtest Eftertest 

1. Räkneramsan 46,8 (20,4) 69,4 (31,9) 45,4 (38,9) 61,4 (35,9) 

2.Räkna uppåt 5,5 (1,3) 6,5(1,4) 5,4 (2,2) 5,9 (2,0) 

3.Räkna neråt 4,3 (0,6) 4,8 (0,9) 4,3 (1,84) 4,4 (1,6) 

4.Namnge siffr 15,7 (8,0) 19,2 (7) 15,4 (9,8) 16,1 (9,8) 

5.Tallinje 0-10 1,84 (0,8) 1,14 (0.4) 2,34 (0,9) 2,17 (1,2) 

6.Addition 8,5 (6,0) 10,8 (4,5) 9,4 (5,4) 8,7 (6,5) 

7.Antalsjmf 65,8 (10,6) 69,3 (12,8) 66,4(14,4) 73,2(7,8) 

8.Subtraktion 7(1,4) 8,5(2,5) 5,45(3,2) 6,3(3,8) 

9.Tallinje 0-100 27,9(21) 22,1(9,7) 25,4(8,9) 25,1(9,5) 
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