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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur tärningen 
används som redskap för barns lärande av matematik. Vi vill även 
undersöka hur pedagogerna uttrycker att de synliggör matematiken för 
barnen när de använder tärningen samt hur barnen använder sig av 
tärningen i leken. 
 
Vi har genomfört intervjuer med pedagoger och observationer av barn i 
deras lek. Resultatet visar att de flesta pedagoger är medvetna om 
matematiken i användandet av tärningen även om de inte synliggör 
matematiken för barnen. Vissa pedagoger använder tärningen även i 
andra situationer än vid tärningsspel. Exempel på sådana situationer är 
samling, rörelsepass och utevistelse. Andra pedagoger uttryckte ingen 
medvetenhet om att tärningen kunde ha fler användningsområden än vid 
tärningsspel. Undersökningen visade att tärningen användes vid fler 
situationer än klassiska spelsituationer. Vi upplever att barnen 
uppskattade att tärningen användes som redskap lärandet av matematik. 
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1.	  Inledning	  
 
Vi tror att tärningen är ett redskap som kan vara bra för yngre barn i deras lärande i 
matematik. Vi har egna erfarenheter av att använda tärningen i olika situationer och vi 
upplever att barnen till exempel har lärt sig att räkna med hjälp av den. Vi har valt att 
undersöka om och i så fall hur tärningen används på förskolor samt vad pedagogerna tycker 
om den som redskap för lärande i matematik. Finns det olika användningsområden för 
tärningen eller används den enbart till att spela sällskapsspel? Vi har valt att inrikta oss på 
barn i åldern fyra till sex år. 
 
I och med att förskolan fick en egen läroplan fick pedagogerna tydligare ramar för vilket 
uppdrag de har att utföra. Förskolan ligger nu under skollagen och uppdraget är att på ett 
lekfullt och roligt sätt undervisa barnen. Det finns prioriterade områden som pedagogerna ska 
arbeta med. Där ibland finns matematiken.  
 
På förskolorna idag har pedagogerna många mål att uppfylla och det tar ofta tid från leken, 
som är så viktig för barn (Öhman, 2011). Små barn i förskolan upplever matematiken med 
hela kroppen och det är i leken de lär sig (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2010). I takt 
med att barngrupperna har blivit större så har personaltätheten sjunkit. Effekten av det har 
blivit att det blir mindre tid att sitta bara några barn och en pedagog för att till exempel spela 
spel som kan lära barn ett matematiskt tänkande. Pedagogerna har blivit mer uppfinningsrika 
när det gäller att hitta andra användningsområden för exempelvis tärningen i verksamheten. 
Det är genom leken barn lär, de utmanar sin kompetens både när de leker ensamma och 
tillsammans med andra (Öhman, 2011). 
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2. Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, tärningen används som redskap för 
barns lärande av matematik i förskolan. Vi vill även undersöka om pedagogerna synliggör 
matematiken för barnen när de använder tärningen. Genom observationer vill vi undersöka 
om och hur barnen använder sig av tärningen i leken.  
 
2.1 Frågeställning  
 

• Använder sig pedagogerna av tärningen i sitt matematikarbete med barnen, i så fall 
hur? 

• Hur anser pedagogerna att de synliggör matematiken för barnen när tärningen 
används? 

• Vilka möjligheter ser pedagogerna med att använda tärningen i verksamheten? 
• Hur använder barnen tärningen i leken? 

 
2.2 Begreppsförtydligande 
 
Pedagoger – med pedagoger menar vi både barnskötare och förskollärare. Vi gör ingen 
skillnad på yrkeskategorier. 
Intervjupersoner – med intervjupersoner menas de pedagoger vi intervjuat i vår 
undersökning. 
Lek – innebär all sorts lek till exempel i samling, rörelsepass med mera. 
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3. Teoretisk bakgrund 
 
3.1 Bakgrund 
 
Första läroplanen för förskolan kom 1998, Lpfö98. Den har sedan reviderats 2010. I och med 
det har matematiken lyfts fram och gjorts tydligare. Matematiken är nu ett prioriterat område 
och pedagogerna ska utmana barnen i deras matematiska tänkande och lärande (Emanuelsson 
& Doverborg, 2006). 
 
3.1.1 Läroplanen för förskolan – Lpfö98, 2010 
 
Under kapitlet Utveckling och lärande står bland annat dessa mål som förskolan ska sträva 
mot: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i 
begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, utvecklar sin förmåga att 
använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och 
andras problemställningar, utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 
använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska 
förmåga att föra och följa resonemang” (Skolverket, 2010:10). 
 
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att matematik är ett prioriterat område 
vilket innebär att alla förskolor är ålagda att arbeta med det i barngrupperna. Det står hur 
viktigt det är att förskolan erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt ska utmana och 
locka dem i deras lek och i de aktiviteter som erbjuds. Pedagogerna måste vara engagerade 
och ta tillvara på barnens vetgirighet, nyfikenhet och kreativitet. De måste även se varje barns 
enskilda möjligheter. 
 
Det är viktigt att pedagogerna har en god kunskap inom området och stimulerar barnen i 
deras lärande. ”Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och uppmuntra och 
stödja barns delaktighet och inflytande”(Skolverket, 2010:10). 
 
3.2 Barn och matematik 
 
Det finns matematik i allt som görs på förskolan. Det är genom leken barnen lär och man kan 
hitta matematiska möjligheter i till exempel spel, baka, byggnation och samling. ”Matematik 
utvecklas och uttrycks genom att man pendlar mellan handling och tänkande – genom 
matematiska aktiviteter” (Solem & Reikerås, 2004).  
 
Barnet måste vara i centrum i arbetet för att de ska tycka det är roligt och ha tillit till sin 
förmåga när de upptäcker hur man med matematiska begrepp kan se omvärlden (Doverborg 
& Pramling-Samuelsson, 1999). Även när barnen inte förstår matematiska begrepp med 
kognitivt tänkande kan de uppfatta dem med sina sinnen och med kroppen, så småningom 
blir begreppen ett med barnet (Palmer, 2011). 
 
3.3 Pedagoger och samspel 
 
Det är genom leken som barnen skaffar sig en social kompetens, i leken gäller inte några 
åldersgränser. Pedagoger kan stödja barn i lek och lärprocesser genom att delta aktivt. 
Pramling-Samuelsson och Sheridan (2006) menar att genom att delta i leken och dess villkor 
blir pedagogen en förebild för barnet hur man agerar i olika situationer. 
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Det är viktigt med samspelet mellan barn och pedagoger då vissa barn har problem att 
komma igång i leken, det blir då pedagogens uppgift att se till att alla får vara med och leka. 
Det är genom lek och lärande barn skaffar sig kunskap och erfarenhet som för dem är 
avgörande för deras fortsatta lärande i livet (Skolverket, 1998).  
 
Johansson och Wirth (2007) anser att det är viktigt hur pedagogen möter barnet när de spelar 
spel och hur de samspelar med varandra. Om barn möts med respekt av den vuxne utvecklar 
de sitt självförtroende i positiv riktning. Barn som tillåts prova sina teorier på ett utforskande 
sätt tar med sig det i livet och vill lära sig nya saker. Genom att arbeta med barn på det här 
sättet anser de att förskolan kan lägga en bra grund för barnets fortsatta lärande. De anser 
även att när barn börjar visa intresse för att räkna är det viktigt att pedagogen finns där och 
utmanar, stödjer, stimulerar och stärker barnets intresse för matematikens grunder. Det 
kommer hjälpa barnet i deras fortsatta lärande. 
 
Olofsson (2012) anser att det är viktigt att pedagogen ska kunna lära barn olika saker. Då 
krävs en kunskap om hur barn lär. Det skiljer sig mellan olika barn, därför behöver 
pedagogen vara insatt i varje barns lärande. Hon menar att en punkt i vårt förhållningssätt 
som pedagog är att vi måste tänka på barns handlingar som meningsfulla. När pedagogerna 
försöker att se situationerna utifrån barnens perspektiv och tolka avsikten med deras 
handlingar kan vi på många sätt stödja dem i deras matematiska lärande.  
 
Barns lärande är beroende av kommunikation och samspel med andra därför är både 
pedagoger och kamrater viktiga i lärprocessen (Doverborg, 2006).  För att barn ska kunna ta 
till sig matematiken behövs det engagerade vuxna som är kunniga i ämnet samt att de tycker 
det är roligt och vill överföra den positiva känslan till barnen (Emanuelsson & Doverborg, 
2006). Barn bör succesivt utveckla en förståelse för matematik, därför är det viktigt att 
pedagogerna inte inför matematiska symboler för tidigt utan att ge barn möjlighet att utveckla 
sin förståelse (Sterner, 2000).  
 
För att barn ska förstå att det är matematik de använder måste de förstå ordens innebörd. Då 
är det viktigt att pedagogen fokuserar på de rätta orden och de termer som barn kan och att de 
används rätt i sitt sammanhang och i handlingar där barn undersöker. Det är då yngre barn lär 
sig det rätta begreppet bakom det ord de använder sig av (Gottberg & Rundgren, 2006). Det 
är därför viktigt att pedagogerna pratar med barnen och förklarar noga och på ett sätt som för 
dem är lättförståeligt för att de ska kunna ta till sig innebörden på ett bra sätt. Pedagogerna får 
inte använda sig av för många krångliga ord som barn inte förstår (Malmer, 1990). 
 
För att kunna bilda de abstrakta begrepp som tärningen innehåller behöver barn kunna sätta 
ord på sina upptäckter som de tar till sig när de använder tärningen. För att kunna berätta och 
prata om sina erfarenheter är det viktigt att barn får kommunicera kring sina upptäckter, detta 
för att senare kunna beskriva dessa symboliskt (Sterner, 2000). 
 
Gottberg och Rundgren (2006) menar att barn använder sig av ”tysta frågor”, det vill säga att 
de tittar eller pekar på till exempel tärningen och pedagogen sätter då ord på den med att säga 
att det är en tärning och vilken talbild det är. Genom det kan barnet lära sig och så 
småningom har de ett språk och kan själva sätta ord på tärningsbilden. 
 
När barn spelar spel tillsammans med kompisar och pedagoger är det en aktivitet som lockar 
dem till samtal och diskussioner. De utvecklar ett logiskt tänkande genom spelen och 
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utmanas att använda det. Det är viktigt att anpassa regler efter barns begreppsnivå för att det 
ska vara utvecklande för dem. (Solem & Reikerås, 2004). Ahlberg (1994) anser att genom att 
gestalta matematiken i symboler blir matematiken ett språk och de matematiska symbolerna 
påverkar människans förståelse, tankeutveckling och tänkande.  
 
Malmer (1990) menar att det är viktigt att barn har en grundläggande språkförståelse och ett 
logiskt tänkande för att kunna ta till sig matematikundervisningen. För att barnen ska kunna 
förstå och använda sig av begrepp är språket som redskap viktigt. I kommunikationen med 
andra barn och pedagoger bygger de upp sitt logiska tänkande och sin språkförståelse. 
 
3.4 Tärning och matematik  
 
Ahlberg (1995) menar att ju mer barnen spelar tärningsspel desto lättare blir det att räkna och 
till slut så känner de igen tärningsbilden och behöver inte räkna. I förskolan spelar pedagoger 
och barn spel där de har möjlighet att lära sig olika saker som färg, form och antal. Spelandet 
gör även att barnen lär sig turtagning, tålamod och att följa givna regler. Genom att använda 
sig av tärningen lär sig barnen antal genom att räkna prickarna på tärningen. Det talsystem 
som används vid räkning är ett decimalsystem där basen är 10, och vi använder siffrorna noll 
till nio för att beskriva alla tal. Siffrornas placering i talet avgör om det är ental, tiotal, 
hundratal och så vidare. För att barnen ska kunna förstå hur räkningen går till och de olika 
begrepp som används måste de ha bra kunskaper om detta talområde. 
 
Genom att använda sig av tärningsspel får barn möjlighet att träna talbilder, de ser ett givet 
mönster och lär sig att tärningsbilden betyder en viss siffra. Barn lär sig ofta vid tidig ålder att 
känna igen tärningsbilden sex men det betyder inte att de kan flytta en spelpjäs sex steg på en 
spelplan. Genom att pekräkna prickarna på en tärning vid upprepade tillfällen lär de sig vad 
varje tärningsbild betyder. Detta gör att de kan se andra mängder utan att behöva pekräkna 
dem (Solem & Reikerås, 2004).  
 
När barnet räknar ska det kunna benämna första tärningspricken med ett, andra med två och 
så vidare, när de kommer till den sista pricken ska de förstå att det är samma antal som den 
totala summan på tärningsbilden. Det är något de flesta barn lär sig i två till fem års ålder. För 
att klara av det måste de förstå både räkneordets innebörd samt att den sist räknade pricken är 
både den prickens namn samt hela tärningsbildens summa (Johansson & Wirth 2007). Vissa 
barn som räknar tärningsprickarna kan inte skilja på räkneord och antal utan använder 
räkneordet som beteckning. Det innebär att när barnet får frågan hur många prickar det är på 
tärningsbilden så svara de med att räkna en prick åt gången till exempel ett, två, tre. Varje 
prick har tilldelats ett räkneord och barnen förstår inte att det sista räkneordet är det totala 
antalet och därmed namnet på tärningsbilden. När detta har upprepats ett antal gånger får 
barnet en förståelse för att det är sista räkneordet som är tärningsbilden (Ahlberg, 1995).  
 
Barn utvecklar antalsuppfattning då de genom att se tärningsbilden kan ersätta den med ordet 
för talet. Till att börja med räknar de prickarna, så småningom kan de utan att räkna prick för 
prick se vilken talbild som kommer upp på tärningen. Detta kallas subitizing och är ett 
engelskt uttryck, det innebär att man kan se antal utan att behöva räkna (Ahlberg, 1995).  
 
Genom att till exempel spela tärningsspel får barnen möjlighet att ta till sig begrepp som 
framåt, bakåt, hoppa över, åt sidan och stå kvar. Dessa begrepp är väsentliga i denna typ av 
spel. Det är inte bara när barn spelar spel som de lär sig matematik genom tärningen. Tärning 
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är ett mycket bra redskap i till exempel samlingar och olika lekar, det utvecklar barnens 
matematiska tänkande (Olofsson 2010).  
 
Enligt Emanuelsson och Doverborg (2006) anser Clarke och Clarke att tärningar är ett 
utmärkt redskap att använda när barn ska lära sig räkna. I många tärningsspel för äldre barn 
använder man sig av flera tärningar och har de lärt sig när de är yngre så har de lättare att se 
de olika tärningsbilderna och lägga ihop summan.  
 
Tärning är även ett bra redskap att använda på till exempel rörelsepass, där kan pedagogerna 
göra egna spel där barnen agerar spelpjäser. De slår tärningen och förflyttar sig lika många 
steg som tärningsbilden visar. På så sätt får barnen in matematiken i kroppen (Gottberg & 
Rundgren, 2006). 
 
Tärningen är ett enkelt redskap att ta med sig när man går ut. Barnen kan få olika uppdrag 
som de kan lösa med hjälp av tärningen. Utomhusvistelsen ger barnen större möjligheter att 
upptäcka, samarbeta och röra sig mer fritt, vilket betyder att barnen arbetar med hela kroppen 
och alla sina sinnen, vilket är en grundförutsättning för att öka barnens matematikförståelse 
(Molander, 2011). 
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4. Metod 
 
I följande avsnitt kommer vi att presentera hur vi gått tillväga med vår undersökning. Först i 
detta avsnitt presenterar vi urvalet. Där beskriver vi vilka som deltagit i undersökningen samt 
vilka förskolor som valts för undersökningen. Efter det presenteras hur vi gått tillväga etiskt 
sett. Vi avslutar avsnittet med att beskriva hur vi genomförde undersökningen. 
 
4.1 Urval  
 
Valet av förskolor som vi genomförde undersökningarna på blev enligt Johansson och 
Svedner (2010) ett bekvämlighetsval då våra arbetsplatser valdes. Det innebär att vi känner 
både barnen och personalen på förskolorna. Vi har genom hela arbetet varit medvetna om att 
resultatet inte speglar hur det ser ut i Sverige när det handlar om tärningen som redskap, då vi 
endast genomfört undersökningen på två förskolor. Undersökningen är baserad på 
observationer av sex barn samt intervjuer med sex pedagoger. Åldern på de barn som 
observerades var fyra till sex år, både flickor och pojkar samt barn med olika nationaliteter. 
Av de pedagoger som intervjuades valde vi medvetet att blanda ålder och erfarenhet, 
pedagogerna har arbetat olika länge inom förskolan, från cirka 30 år till de som är relativt 
nyutexaminerade. Vi gjorde det valet för att se om yngre och äldre tänker olika runt tärningen 
som redskap i matematik.  
 
4.2 Etik 
 
För att genomföra observationerna och intervjuerna har vi använt oss av det Johansson och 
Svedner (2010) skriver om hur observationer är ett bra och givande sätt att använda sig av när 
lärprocessen av elevers beteende ska observeras och Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 
principer (2002). Dessa huvudkravprinciper är: 

• Informationskravet som innebär att vi som forskare ska informera 
undersökningsdeltagare, eller som i detta fall deras vårdnadshavare.  

• Samtyckeskravet betyder att vi ska ha deltagarnas och vårdnadshavarnas 
samtycke. 

• Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter ska vara konfidentiella och att 
det inte ska gå att identifiera personerna som deltar.  

• Nyttjandekravet innebär att all information som inhämtas ej får lånas ut eller 
användas till andra syften. 

 
Vårdnadshavarna har fått fylla i samtyckesblanketten (bilaga 1), där syftet med 
undersökningen framgår. På samtyckesblanketten står det att vi ska genomföra observationer 
och att resultaten av dessa ska användas i ett examensarbete. De är medvetna om att barnens 
identitet inte kommer att röjas. De har även informerats om att de kan avbryta sina barns 
medverkan när som helst. De kunde neka medverkan och då behövde de ej skriva under 
blanketten. De kunde även säga nej muntligt till oss, allt enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002). Det var inget tvång att lämna in samtyckesblanketten och 
endast de barn vars vårdnadshavare skrivit på samtyckesblanketten eller muntligt sagt till och 
tillät sina barn vara med användes i barnobservationerna. Patel och Davidsson (2003) anser 
att observationer är ett bra redskap att använda sig av när man vill titta närmare på en specifik 
händelse eller situation. 
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Pedagogerna informerades i förväg om att intervjuer skulle genomföras och i vilket syfte de 
skulle användas. De hade möjlighet att avstå men ingen av de tillfrågade valde att göra det. 
Även här var tillvägagångssättet enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 
 
All information som framkom i intervjuerna och observationerna behandlades konfidentiellt 
och visas enbart i examensarbetet utan att röja deltagarnas identiteter. Intervjuerna och 
observationerna måste enligt Løkken och Søbstad (1995) behandlas med respekt och 
saklighet. 
 
4.3 Genomförande 
 
Studiens empiriska material har samlats in via intervjuer med pedagoger och observationer av 
barn. Intervjuerna är grundade på 4 huvudfrågor (bilaga 2) som beroende på svar gav 
möjlighet till följdfrågor 
 
4.3.1 Intervjuer 
 
Intervjuerna gjordes av oss båda men inte på samma förskola och inte samtidigt. Intervjuerna 
genomfördes i personalrummet där vi vid intervjutillfällena kunde vara ensamma med 
intervjupersonen. Vi använde oss av papper, penna och diktafon. Samma frågor användes i 
samtliga intervjuer (bilaga 2) vilka har utgångspunkt i de frågeställningar studien har. Vid 
intervjuerna har det beroende på svar blivit ett samtal mellan intervjupersonen och den av oss 
som intervjuade där det fanns möjlighet för oss att be intervjupersonen utveckla sitt svar samt 
att vi kunde lägga till följdfrågor.  Att använda sig av olika frågor till olika intervjupersoner 
menar Johansson och Svedner (2010) är att genomföra en kvalitativ intervju. I och med att 
det var fyra frågor som var samma till personerna som intervjuades och att det blev ett samtal 
där följdfrågor kunde ställas mellan den som intervjuade och intervjupersonen så gjordes en 
kvalitativ intervju. Det innebär att intervjun var mer fri och det formulerades mer fria frågor i 
intervjun. Enligt Doverborg-Pramling och Samuelsson (2000) är det en fördel att känna 
personerna man intervjuar då intervjuaren och den intervjuade redan har en relation och 
personen känner mer förtroende för intervjuaren. Då vi kände pedagogerna sedan tidigare och 
kan ha haft förutfattade meningar om hur de tänker är vi medvetna om att det kan ha påverkat 
resultatet. 
 
När vi valde vilken sorts intervju vi ville göra utgick vi ifrån Bryman (2011). Han skriver om 
olika typer av intervjuer som är lämpliga att använda vid en undersökning. Det är 
strukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuaren använder sig av samma frågor i alla 
intervjuer. I dessa intervjuer följer intervjuaren frågeformuläret och strävar efter att 
intervjuerna ska vara lika varandra.  Använder man sig av semistrukturerade intervjuer är 
intervjuaren mer flexibel. Intervjuaren har färdiga frågor men kan ändra ordningen eller ställa 
följdfrågor. I en ostrukturerad intervju har intervjuaren mer allmänna frågor och låter 
intervjupersonen tala mer fritt. Vi använde oss semistrukturerade frågor vilket enligt Bryman 
(2011) är en kvalitativ intervju då både uttrycken semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer står för kvalitativ intervju. Vår intervju innehöll samma frågor till alla 
intervjupersoner där svaren på frågorna kunde ge följdfrågor. 
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4.3.2 Observationer 
 
Sex observationer har genomförts på aktiviteter som är planerade av pedagoger samt barns 
spontana lek med tärningar. Observationerna har ägt rum både utomhus och inomhus. 
Observationernas längd har varierat från tio till 30 minuter och antalet barn som medverkade 
i observationerna låg mellan ett till sex barn. Vid observationerna användes 
spaltobservationsprotokoll (bilaga 3) kompletterat med en diktafon. Observationerna samt 
transkriberingen har genomförts med precisa och detaljerade beskrivningar fria från 
värderingar och tyckanden allt enligt Johansson och Svedner (2010). Observationerna har, i 
så stor utsträckning det har kunnat, varit så objektiva som möjligt.  
  
Johansson och Svedner (2010) anser att observationer är ett bra sätt att använda sig av då det 
av erfarenhet visat sig vara lättare att använda och den metod som är mest givande i när 
lärprocessen av elevers beteende ska observeras. Det är även den metod som mer och mer har 
tagit över i lärarutbildningen. De skriver även att det är den metod som används mest på 
förskolorna när man vill titta på undervisningsprocessen mellan pedagoger och barn samt hur 
de beter sig i olika situationer. 
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5. Resultat och analys 
 
I resultatavsnittet redovisas resultatet av vår undersökning med pedagogerna och resultatet i 
observationerna av barnen, de är uppdelade i två avsnitt. Intervjuerna genomfördes på två 
förskolor med sex pedagoger, tre på varje förskola. Observationerna genomfördes på samma 
förskolor som intervjuerna.  
 
5.1 Använder sig pedagogerna av tärningen i sitt matematikarbete med barnen, i 
så fall hur? 
 
Undersökningen visade att det fanns några pedagoger som använde sig av tärningen som 
redskap för barns lärande i matematik.  
 

Vi använder tärningen när vi spelar spel och vid till exempel samlingar där barnen slår 
tärningen för att få veta hur många röda legobitar de ska hämta. Vissa barn vet direkt 
vad tärningen visar medan andra räknar prickarna och några vet inte hur eller vad de 
ska göra. Det beror i dessa fall på bristande svenskt språk.  

 
I samlingen, spel, utevistelsen och andra aktiviteter där man räknar. Jag tyckte inte 
matte var roligt när jag gick i skolan men med utbildningar om hur vi ska arbeta med 
matte i förskolan har det blivit mycket roligare. 

 
Följdfråga: På vilket sätt har matematiken blivit roligare nu? 
 

När jag började på högstadiet blev matten för svår och vi hade en lärare som hade 
svårt att förklara. Det innebar att jag som hade svårt för det inte hann med och vågade 
inte fråga hur man skulle göra. När jag gick min matematikutbildning hade vi en lärare 
som kunde förklara på ett enkelt sätt samt att nivån på matematiken var lägre. Då insåg 
jag att jag hade lagt ribban för högt för barnen vilket gjorde att varken de eller jag 
tyckte det var roligt.  

 
Det visade sig att det fanns pedagoger som enbart använde tärning när de spelar spel. ”Jag 
använder den när vi spelar spel”. 
 
Sammanfattningsvis framkom det i intervjuerna att användningen av tärningen i förskolans 
arbete med matematik skiljer sig mellan pedagogerna. Precis som Solem och Reikerås (2004) 
skriver finns det matematik i allt som görs på förskolan. Pedagogerna berättade om hur de 
använder tärningen. Samling och spelsituationer är det som överväger användandet av 
tärningen. Pedagogerna berättade även att de använder tärning vid utevistelse och rörelsepass 
med mera. Palmer (2011) menar att barn uppfattar matematiska begrepp med sin kropp och 
sina sinnen även om de inte förstår begreppen med kognitivt tänkande. Det finns pedagoger 
som enbart använder tärning när de spelar spel med barnen.  
 
En pedagog berättade att hon inte tyckte matematik var roligt när hon själv gick i skolan. 
Efter att ha gått förskollärarutbildningen och genomfört kursen Förskolebarns lärande i 
matematik och svenska, har arbetet med matematik blivit roligare och hon använder nu 
matematiken mer frekvent i sitt arbete med barn. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010:10) står det att ”Förskolan ska lägga grund till ett livslångt lärande och uppmuntra och 
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stödja barns delaktighet och inflytande”. Det är viktigt att det finns lärare/pedagoger som är 
engagerade och kan förklara för barn på ett sätt som för dem är lätt att förstå. 
 
5.2  Hur berättar pedagogerna att de synliggör matematiken för barnen om 
tärningen används? 
 
Undersökningen visade att det skiljer sig mellan pedagogerna i det de säger att de gör. Det 
fanns några pedagoger som berättade att de försöker vara noga med att synliggöra 
matematiken för barnen. ”Vi använder oss av sifferkort och tärningskort och då är vi noga 
med att berätta för barnen att det är matematik”. Följdfråga: Vad berättar ni då? ”Vi berättar 
att det är matematik när vi använder oss av siffror”. 

 
Vi räknar prickar och jämför med antal. Vi pratar mycket med barnen om matematik 
men jag är osäker på om vi berättar på ett riktigt sätt så att de förstår att det är 
matematik vi använder oss av. Jag försöker även se till att använda mig av rätt begrepp 
när jag pratar med barnen. 

 
Det visade sig även att det fanns pedagoger som berättade att de inte synliggör matematiken 
så ofta fast de vet att det är matematik. De berättade att de inte tänkte på det i dessa 
situationer. ”Vi pratar inte matematik så ofta i dessa situationer, vi kan bli bättre på det och 
det är inget jag har tänkt på som viktigt”. ”Jag vet att det är matematik men jag berättar det 
inte så ofta för barnen”. 
 
Det framkom att det fanns en pedagog som berättade att hon inte tänkte på matematik i 
situationer där tärningen användes. ”Jag tänker inte på det när jag spelar spel med barnen”. 
 
Sammanfattningsvis visade det sig att de flesta pedagogerna var väl medvetna om att de 
arbetade med matematik i de situationer de använde sig av tärningen, men alla tänkte inte på 
hur viktigt det är att berätta det för barnen. Genom att deltar aktivt kan pedagoger stödja barn 
i deras lek och lärprocesser (Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2006). Ett sätt för 
pedagogerna att vara aktiv är att synliggöra matematiken för barnen. Precis som Gottberg och 
Rundgren (2006) menar berättade en av pedagogerna hur viktigt det är att använda rätt 
begrepp när de samtalar med barn. En av intervjupersonerna tänkte inte matematik när hon 
spelade spel med barn vilket resulterade i att hon inte berättade att det var matematik. Några 
var däremot mer osäkra på om de berättade för barnen att det var matematik som de lärde och 
därför visste de inte om barn var medvetna om det. Enligt Emanuelsson och Doverborg 
(2006) behövs det engagerade vuxna som är kunniga i ämnet för att barn ska kunna ta till sig 
matematiken.  
 
5.3 Vilka möjligheter ser pedagogerna med att använda tärningen i 
verksamheten? 
 
Pedagogerna berättade hur de såg på möjligheterna med att använda tärningen i 
verksamheten. 
 

Vi arbetar med tärningen som redskap vid till exempel promenader. Genom att trycka 
tärningsbilder på barnens trafikvästar får vi möjlighet att arbeta med matematik med 
barnen. De lär sig att se i vilken ordning de ska stå i ledet, vem man ska hålla i handen 
och så vidare. Vi har möjlighet att ha aktiviteter där barnen till exempel parar ihop sig 
så att alla blir samma summa. 
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Vi skulle kunna ta med den ut och göra olika tärningslekar samt ge barnen olika 
uppdrag ute till exempel hämta lika många smala/tjocka pinnar som tärningen visar. Vi 
kan sätta tärningsbilder på träden och låta barnen gå till det träd som visar samma 
tärningsbild som tärningen. Vi kan ha den under våra rörelsepass för att ge dem nya 
utmaningar och visa dem att det finns många användningsområden för tärningen. 

 
Två pedagoger berättade att de inte vet hur eller att det går att använda tärningen till annat än 
sällskapsspel. ”Nu skäms jag, jag har aldrig tänkt att den går att använda till andra saker”. 
”Det behöver jag fundera på, det måste ju finnas mycket man kan använda den till”. 
 
Sammanfattningsvis framkom det att flera av pedagogerna hade bra idéer på olika sätt att 
använda tärningen i verksamheten, medan andra pedagoger hade svårt att se andra 
användningsområden för tärningen än den klassiska spelsituationen. Vilket skulle kunna tyda 
på att de arbetat länge inom förskolan och inte tagit till sig ny kunskap. Vissa pedagoger 
tycker som Clarke och Clarke (Emanuelsson & Doverborg, 2006) att tärningen är ett bra 
redskap när barn ska lära sig räkna. 
 
Alla pedagoger är väl insatta i hur mycket matematik barn lär sig när tärningen används i 
olika aktiviteter och vilket bra redskap tärningen är för yngre barn. Pedagogerna menar att 
när läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) reviderades har de blivit mer medvetna om 
hur de ska arbeta med matematik med barn och hur viktigt det är att låta barn diskutera med 
varandra och komma fram till ett resultat. Det viktigaste är inte att det blir rätt utan att barn 
själva får lösa de olika uppgifterna och genom det lära sig att samarbeta med varandra för att 
nå dit de vill. Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) är det viktigt att pedagoger är 
med i dessa situationer på barns villkor och är goda förebilder i samspelet. Även Johansson & 
Wirth (2007) menar att det är viktigt att pedagoger visar barn respekt. 
 
5.4 Hur använder barnen tärningen i leken? 
 
I undersökningen har sex observationer gjorts: tre av rörelsepass, en samling samt två 
spelsituationer. Nedan kommer fyra av dessa redovisas närmare. Vi valde att redovisa dessa 
då vi i observationerna kunde se ett lärande. De två observationstillfällen vi inte redovisar var 
en situation på ett rörelsepass där barnen själva tog initiativet till att hämta två tärningar. Den 
andra situationen var en samling där barnen skulle slå en tärning för att se hur många 
legobitar av en viss färg de skulle hämta. 
 
Observationstillfälle 1. Under ett rörelsepass tog tre barn själva initiativ till att använda sig av 
tärning när de skulle hoppa på studsmattan. 
 
Tre pojkar hämtade en tärning (det var inte planerat i aktiviteten) på rörelsepasset för att se 
hur många gånger de får hoppa på studsmattan. De slår tärningen. 
Barn A (5,1 år): Jag fick en, två, tre hopp. (Han hoppar.) 
Barn B (4,8 år): Jag fick en, två, tre, fyra, fem hopp. (Han hoppar). 
Barn C (4,9 år): Jag fick en, två, tre hopp. (han missar en prick) 
Barn A: Nej du fick en, två, tre, fyra hopp. (Han räknar prickarna igen och visar att pojken 
missat en prick). 
Barn B: Ja du missade den pricken. (Han visar också) 
Barn C: Jaha då hoppar jag en, två, tre, fyra gånger. (Pojken räknar en gång till och hoppar 
sedan) 
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Detta håller de på med en lång stund och hjälper varandra räkna. Det gjordes ytterligare en 
observation med samma barn under samma aktivitet någon vecka senare där pedagogen blev 
involverad i aktiviteten. 
 
Observationstillfälle 2. Vi valde att observera ytterligare ett rörelsepass vid ett senare tillfälle 
där samma barn deltog för att se om det skett ett lärande. Pedagogen utmanade barnen vidare 
genom att ta fram ytterligare en tärning 
 
Samma barn vill åter hoppa på studsmattan på rörelsepasset och ber pedagogen om tärningen. 
Pedagogen tar fram tärningen och pojkarna börjar slå den och räkna. Efter en stund tar 
pedagogen fram ytterligare en tärning och introducerar den för pojkarna.  
Pedagog: Om ni har två tärningar så får ni hoppa fler gånger. 
Barn A: Hur gör vi med den tärningen fröken? 
Pedagog: Ni slår först en tärning och sedan den andra för att sedan räkna ihop hur många 
prickar ni fått och hoppar.  
 
Det man kunde se vid dessa observationer var att vid observationstillfälle ett valde barnen 
själva att hämta tärningen, vilket gjorde att den planerade aktiviteten förändrades och blev 
spontan lek. Pedagogen som höll i aktiviteten valde att inte störa barnens tankar med 
tärningen, utan lät dem visa vad de hade tänkt använda tärningen till. 
 
Vid observationstillfälle två tog pedagogen fram två tärningar från början och tog sig tid att 
förklara för barnen hur de skulle gå tillväga när de använde två tärningar. Hon medverkade 
hela tiden i aktiviteten och var behjälplig om barnen undrade något. Hon var en förebild för 
barnen genom att delta i deras aktivitet precis som Pramling-Samuelsson och Sheridan (2006) 
menar är det viktigt för barnen med vuxna som är förebilder och deltar i barnens lek. 
 
Under dessa stunder visade det sig hur de flesta barn samarbetade och diskuterade sig fram 
till olika lösningar, vilket enligt Doverborg (2006) är viktigt. Därefter genomförde de 
aktiviteten för att se vad de kommit fram till. Något barn som observerades kunde inte 
pekräkna eller se vilken tärningsbild som visades. Här blev det tydligt att barnet saknade den 
viktiga kunskap i hur vi räknar som Ahlberg (1995) menar är en viktig kunskap. 
 
Observationstillfälle 3. Vid två av observationerna observerades ett barn, vilket var samma 
vid båda tillfällena, när det spelade spel med en pedagog. Observationerna gjordes vid två 
olika tillfällen. Visas nedan som observationstillfälle 3 och 4. 
 
Barn D (5,2 år) sitter på golvet tillsammans med en pedagog och spelar spel. Tärningen de 
använder är en tärning med prickar på. Det är ett spel som förskolan har tillverkat själva där 
det handlar om att förflytta sig från start till mål. Barnet har inte varit intresserat av att spela 
spel med tärning tidigare. 
Barn D slår tärningen och tar sin spelpjäs och flyttar den fyra steg trots att tärningen visade 
tre. 
Pedagog: ”Du får räkna prickarna på tärningen först”. 
Barn D tittar på pedagogen men gör inget. 
Pedagog: ”Vi räknar tillsammans” 
Barn D fortsätter titta på pedagogen 
Pedagog: (Pekar på prickarna en i taget och räknar) ”Ett, två, tre det blev tre, då flyttar vi din 
spelpjäs tre steg”. 
Barn D tittar fortfarande på pedagogen men säger inget. 
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Pedagog: ”Vill du flytta själv eller ska jag hjälpa dig”? 
Barn D tar spelpjäsen, lägger den i lådan och går därifrån. 
Pedagog: ”Ska vi inte spela mer”? 
Barn D: ”Nej” (säger barn D och fortsätter in i ett annat rum). 
 
Eftersom barnet börjat visa intresse för andra typer av spel blev pedagogerna uppmärksamma 
på det och tog fram spelet till barnet mer frekvent. Det gjordes en ny observation några 
veckor senare. Den gången var det en annan pedagog som spelade spelet med barnet. 
 
Observationstillfälle 4. 
 
Barn D slår tärningen och den visar två, barnet tittar på pedagogen och pekar på prickarna 
samtidigt som det räknar ”ett, två”. (Efter det flyttar barnet sin spelpjäs två steg). 
Pedagog: ”Vad bra, då är det min tur nu”. (Pedagogen slår tärningen och den visar tre). 
Barn D drar tärningen emot sig och börjar räkna prickarna ”ett, två, tre, du fick tre”. 
Pedagog: ”Vad bra att du hjälper mig att räkna, kan du hjälpa mig att flytta min spelpjäs 
också”? 
Barn D flyttar pedagogens spelpjäs tre steg och slår sedan tärningen. 
 
Det som kunde utläsas av dessa observationer var att barnet under den första observationen 
inte förstod vad som förväntades av det. Detta kan bero på att pedagogen inte verkade vara 
engagerad vilket i så fall gör att det blir svårt att inspirera barnet. För barnet verkade 
tärningen vara något man använde under spelsituationerna. Barnet slog tärningen men 
verkade inte förstå att man skulle flytta lika många steg på spelplanen, utan trodde att man 
flyttar dit man själv vill. Barnet vill ha en vuxen med sig när det spelar spel och det framkom 
inte någon individuell lek med tärningen på den här förskolan. 
 
Sterner (2000) menar att symbolerna inte fyller någon funktion för barnet och då inte ska 
införas för tidigt Det verkade vara för tidigt för barnet att lära sig nya symboler. Kanske 
plockades tärningen in i ett för tidigt skede för detta barn. Ahlberg (1994) menar däremot att 
symbolerna hjälper barnet att utveckla sin matematiska förmåga, i det här fallet stämmer 
Sterners (2000) teori bättre. Vid det andra tillfället hade barnet börjat pekräkna vilket enligt 
pedagogen berodde på att de medvetet hade tränat det med barnet. Undersökningen visade 
även att pedagogen i observationstillfälle 4 upplevdes mer engagerad och kunde få barnet att 
tro på sin egen förmåga. 
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6. Diskussion 
 
Syftet med vår rapport har varit att undersöka hur pedagogerna arbetar med tärningen som 
redskap för lärande i matematik, samt hur de synliggör matematiken för barnen.  Under vårt 
arbete med denna rapport har vi fått många nya tankar och inblickar om hur pedagogerna 
arbetar med tärningen som ett redskap i matematiken.  
 
Vi valde att undersöka hur pedagogerna berättade hur de arbetade med tärningen i sin vardag, 
alltså inte bara med sällskapsspel utan även i olika situationer som samling, gymnastik, ute i 
naturen och i den fria leken.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Att vi arbetar på de förskolor som har undersökts kan vara både för och nackdel när det 
handlar om vilka pedagoger som deltog.  
 
Det har under arbetets gång framkommit att tärningen används relativt olika mellan 
pedagoger och förskolor. På den ena förskolan använder de sig av tärningen i samlingar, 
gymnastiken, uteleken och spel. På den här förskolan arbetar de med tärningen på flera sätt, 
precis så som Olofsson (2010) anser vara ett bra sätt. Vi kan se att förskolan har anammat 
Molanders (2011) tankar runt inlärning utomhus och har lagt mycket av sina aktiviteter 
utomhus. På den andra förskolan har de inte använt tärningen under sin utevistelse eller under 
rörelsepassen. De har däremot använt den i samlingar där det bland annat har handlat om hur 
många fruktbitar eller russin barnet får ta, hur många saker de ska hämta av en viss färg eller 
form. 
 
De flesta pedagogerna var medvetna om att tärningen är ett bra redskap medan andra inte 
hade tänkt på tärningen som ett matematiskt redskap och använde det enbart när de spelar 
spel med barnen. Det är något som förvånar oss men det kan bero på att vi i vår utbildning 
gått en kurs i matematik för barn. Det var i huvudsak de som arbetat länge inom förskolan 
som hade problem att se tärningens olika användningsområden.  
 
I enlighet med vad Olofsson (2012) anser menar vi också att barn lär sig på olika sätt och det 
är viktigt. Vi är medvetna om hur viktigt det är att lyfta fram matematiken på ett roligt och 
lekfullt sätt när barn är på förskolan och som Emanuelsson och Doverborg (2006) anser att 
det ska finnas engagerade vuxna som utmanar dem i deras matematiska tänkande så att 
barnen tycker det är roligt att lära sig matematik. Barn har ju olika sätt att lära sig saker på 
därför anser vi att tärning borde vara ett naturligt inslag i verksamhetens olika 
lärandesituationer inom matematiken.  
 
I intervjuerna berättar pedagogerna att de inte tydliggjorde matematiken för barnen trots att 
de flesta är medvetna om det och vet hur viktigt det är. En observation som gjordes var under 
ett rörelsepass där barnen använde sig av tärningen för att se hur många gånger de fick hoppa 
på studsmattan. Efter några observationer vid olika tillfällen visade det sig att barnen 
tillsammans räknade prickarna på tärningen och diskuterade hur många gånger de skulle 
hoppa, vem som hoppade flest gånger och minst gånger. Efter några gånger införde 
pedagogen två tärningar och till en början så slog barnen först en tärning, hoppade, slog nästa 
tärning och hoppade. Här såg vi efter ett par gånger hur barnen började samarbeta och slog 
båda tärningarna och hjälptes åt att räkna hur många gånger de fick hoppa. Skolverket (1998) 
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och Johansson och Wirth (2007) menar att genom att leka tillsammans skaffar barn sig 
erfarenheter som är viktiga för deras fortsatta lärande. I några observationer som vi gjorde av 
barnen kunde vi även se pedagogerna agera på ett sätt som gjorde situationerna lustfyllda för 
barnen.  
 
När barnen arbetar med matematik är det viktigt att de får lära med hela kroppen (Gottberg & 
Rundgren, 2006; Molander, 2011). Vi kunde se att några pedagoger var väl medvetna om det 
eftersom de använde tärningen i olika situationer. Det är inte alltid barnen har det verbala 
språket eller kan de rätta begreppen. Därför anser vi precis som Palmer (2011) att barnen lär 
sig matematiken utan att ha det kognitiva tänkandet. Matematiken blir ett med barnet genom 
rörelse eller att de uppfattar matematiken med sina sinnen.  
 
Vi anser att det finns mer utrymme för båda förskolorna att använda sig av tärningen som 
redskap i det matematiska arbetet med barnen. En pedagog berättade att hon fick en ”Aha-
upplevelse” eftersom hon aldrig tänkt att tärningen hade så många användningsområden som 
den faktiskt har vilket kom fram när vi samtalade med henne under intervjuerna.  
 
Vi kunde se att vissa pedagoger var väldigt uppfinningsrika att hitta på nya saker och 
situationer där tärningen användes. Genom de observationer vi gjorde efter intervjuerna 
kunde vi se att tärningen var ett mer frekvent inslag i verksamheten på den förskolan som inte 
jobbat med tärningen så mycket tidigare. Pedagogerna på den andra förskolan arbetade redan 
mycket med tärningen i verksamheten och fortsatte arbeta med tärningen på samma sätt de 
redan arbetade på. Två av pedagogerna kunde inte komma på hur de kan utmana barnen 
vidare med hjälp av tärningen vilket förvånar oss. Vi ser ett ökat intresse och en ökad 
förståelse hos de flesta pedagoger för hur man kan använda tärningen i det dagliga 
matematikarbetet på förskolan. Vi tycker oss se precis som Clarke och Clarke (Emanuelsson 
& Doverborg, 2006) menar att tärningen är ett bra redskap när små barn ska lära sig räkna. Vi 
kan även se att vi har väckt nya tankar hos vissa pedagoger och tärningen kommer att bli ett 
mer frekvent redskap i deras matematikarbete. Vi har under arbetets gång fått ta del av olika 
användningsområden för tärningen vilket gör att vi kommer använda det i vårt arbete. Vi 
anser att vi har fått svar på våra frågeställningar genom undersökningen. 
 
6.2 Metoddiskussion 
 
Vi genomförde våra undersökningar på två förskolor vilka var våra arbetsplatser, de ligger i 
två olika kommuner. Barnobservationerna gjordes både i grupp och enskilt med barn i åldern 
fyra till sex år. Vi är medvetna om att det kan påverka resultatet av undersökningen då vi 
känner både barn och pedagoger vilket gör att vi kan ha förutfattade meningar. 
 
Det var inte svårt att få pedagogerna på förskolorna att ställa upp på intervjuer. Det kan bero 
på att det var en kollega som skulle genomföra intervjuerna därför kan de ha känt sig tvungna 
att delta. Det var heller inget problem att få vårdnadshavarna att skriva på 
samtyckesblanketten (bilaga 1). Vårdnadshavare var väldigt positiva till vår undersökning 
och tyckte att det var ett roligt och intressant ämne vi valt att skriva om. Det var inte någon 
vårdnadshavare som valde att tacka nej till att barnen skulle delta vilket för oss var väldigt 
roligt trots att det saknades alternativ att avstå, vilket vi i efterhand ser som en brist.  
 
Vi håller med Patel och Davidsson (2003) om att observationer är en bra metod att använda 
sig av. Det vi upplevde som svårt i observationerna var att använda 
spaltobservationsprotokoll (bilaga 3). Det kan vara svårt att hinna få med allt när man skriver 
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samtidigt som man observerar. Det gjorde att vi vid ett tillfälle använde oss av diktafon för att 
få med allt som barnen sa. Vi valde att inte använda oss av filmkamera i observationerna, 
något som kan ha påverkat resultatet.  
 
Vid framtida undersökningar kommer vi att använda andra observationsmetoder till exempel 
filmkamera. Detta för att kunna se situationen fler gånger, vilket vi menar ger en rättvisare 
bild av händelsen. Barnen var medvetna om att de deltog i vår undersökning men de var inte 
medvetna om i vilka situationer vi observerade dem. 
 
Vi använde oss av diktafon under intervjuerna med pedagogerna. Det var ett bra hjälpmedel 
eftersom vi kunde lyssna på och transkribera intervjuerna efteråt. Samtalen med pedagogerna 
höll en hög kvalitet eftersom vi inte behövde sitta och skriva ner vad som sades. Kanske vi 
hade kunnat formulera om fråga ett då första delen upplevs som ledande.  
 
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är det en fördel att känna personerna man 
intervjuar då de redan har en relation och personen känner mer förtroende för intervjuaren. Vi 
håller med om detta men en nackdel med att vi känner pedagogerna kan vara att vi tror oss 
veta hur de tänker och agerar i olika situationer. De fördelar vi kan se med att ha stor 
spridning på yrkeserfarenheten mellan pedagogerna är att se om det skiljer sig i deras sätt att 
tänka beroende på hur mycket erfarenhet de har. 
 
6.3 Hur går vi vidare 
 
För att säkerställa resultatet och gå vidare med vårt arbete kan vi göra samma undersökning 
på fler förskolor. Detta för att kunna ge en mer generell bild av hur det ser ut på förskolorna i 
Sverige. Vi kan även observera pedagoger och i observationerna använda oss av filmkamera 
för att kunna titta på situationerna flera gånger.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Godkännande 
 

Vi, Charlotte Almblad Lindefors och Yvette Petersson, går en utbildning som lärare mot 

förskola/förskoleklass på distans över Linnéuniversitetet i Växjö och ska nu göra vårt 

examensarbete med inriktning på matematikdidaktik. 

Syftet med det vi ska undersöka i vårt examensarbete är hur pedagogerna använder tärningen 

i sitt matematikarbete med barnen på förskolan, hur de tydliggör matematiken för barnen 

samt om barnen använder sig av den i leken. I arbetet behöver vi observera barnen samt 

intervjua pedagoger för att få underlag till vårt arbete. För att kunna genomföra dessa och 

observationer behöver vi ert godkännande att era barn får delta. 

Inga namn eller personuppgifter kommer att användas i examensarbetet. Alla kommer att 

vara anonyma. Ni kan även avbryta era barns medverkande när ni vill. 

Vi är tacksamma om ni tillåter era barn att ställa upp på våra observationer.  

Tack på förhand Lotta och Yvette 

 

 

 

Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn får vara med på observationer i Charlotte Almblad 

Lindefors och Yvette Peterssons examensarbete.  

 

 

 

 

________________________________         _____________________________________ 

       Ort och Datum                                                                Vårdnadshavares underskrift 

                                                                                     

________________________________         _____________________________________ 

       Ort och Datum                                                                Vårdnadshavares underskrift 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till pedagoger. 
 

1. Hur använder ni tärningen som redskap för barns matematiska inlärning? 
 

2. På vilket sätt skulle du som pedagog kunna utmana barnen i deras matematiska lärande 
genom att använda dig av tärningen? 

 
3. Hur tydliggör ni matematiken för barnen när ni använder tärningar? 

 
4. Vid vilka andra tillfällen än den klassiska spelsituationen använder ni er av tärningen? 
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Bilaga 3 

Spaltobservation 
”Uppgift” Händelse                                   
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad barnet (barnen) 
gör/säger 
 
 

Reflektioner 
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