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Abstrakt 
Mathematics in preschool: A qualitative study concerning preschool teachers´ 

descriptions of the relationship between play and mathematics learning in early years. 

  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur några förskollärare beskriver 

relationen mellan barns lek och deras tidiga lärande i matematik. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv ses leken ha stor betydelse för barns lärande. Givet matematikens utökade 

plats i förskolans verksamhet och det positiva förhållandet mellan barns lek och lärande 

får förskolläraren stor betydelse. Frågeställningarna rör vilken matematik barnen kan 

lära sig i leken, den egna rollen i leken med avseende på lärande i matematik och 

pedagogiska utmaningar med att använda barns lek för att stimulera deras lärande i 

matematik. Vi har utfört en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer 

med sex förskollärare. Resultaten visar att förskolläraren behöver vara öppen för att se 

matematiken i barns lek. Fri och styrd lek behövs då det ena ger förutsättning för det 

andra gällande barns matematiklärande. Förskolläraren kan direkt påverka inramningen 

av leken och skapa ett möte mellan sin och barnens förväntan på lärandet. 

Förskollärarens uppmuntran samt lagom svåra frågor och utmaningar utefter barnets 

förkunskaper spelar roll, där förskollärarens närvaro och engagemang är viktiga 

faktorer. Även behöver läraren ge barnen chans att lösa matematiska problem i verkliga 

situationer och ge tid till eget utforskande. Läroplanen anses vara en positivt bidragande 

ramfaktor. Barnens intresse ses som en nyckel in i läroplanen. Leken ses som ett sätt att 

få med sig barnen i ett matematiklärande. Förskolläraren behöver ta vara på barnens 

drivkraft och vända den till att lära matematik. 
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1 Inledning 
Det här självständiga arbetet handlar om matematik i förskolan. Skolverket (2016a) 

presenterar i sin studie en uppgång i Pisa-resultaten mellan 2012 och 2015. Samtidigt 

visar studien att de svenska resultaten inte är uppe i 2003 års nivå. Ginsburg och Amit 

(2008) framhåller att det finns ett samband mellan förskolebarns matematiska 

erfarenheter och deras senare matematiska förmågor i skolan. Sedan revideringen av 

förskolans läroplan från 2010 har matematiken fått en utökad plats. Detta innebär en 

skolifiering av förskolan, vilket ses som en tveksam utveckling av vissa. Lek är en 

viktig pelare för förskolans verksamhet att vila på och är starkt kopplad till lärande 

(Utbildningsdepartementet 2010). En fördel med lärande i lek anses vara att barnen har 

kontroll och kan anpassa leken till de andra barnens kompetens (Lange Meaney, 

Riesbeck & Wernberg, 2012). Givet matematikens utökade plats i förskolans 

verksamhet och det positiva förhållandet mellan barns lek och lärande får förskolläraren 

stor betydelse. Forskning krävs kring vad barn engagerar sig i i lek och hur 

förskolläraren kan stötta barnens inlärning i leken (Lange, Meaney, Riesbeck & 

Wernberg, 2012). Vi har därför valt att intervjua förskollärare för att ta reda på hur de 

beskriver relationen mellan barns lek och deras tidiga lärande i matematik. 

  

Det råder delade meningar om vikten av matematik. Welin (2013) hävdar att tack vare 

datorer och mobiler behöver vi inte lära oss matematik i samma utsträckning som förr. 

Andersson, Lundh och Jäntti (2013) hävdar att ifall vi ska delta i samhällsutvecklingen 

behöver vi se till att det utbildas tillräckligt med matematiker. Effekten slår annars på 

landets ekonomiska välstånd och konkurrenskraft. Orstadius (2015) hävdar att mycket 

av den matematik som lärs ut i skolan är meningslös och poängterar att skoltiden är 

begränsad. Författaren framhåller även att endast ett fåtal av alla barn kommer att bli 

matematiker efter gymnasiet och att de höga kraven gör att många inte klarar av 

matematiken i skolan. Andersson, Lundh och Jäntti (2013) tar upp att intresset för 

matematik behöver uppmuntras redan i tidig ålder så att dagens barn senare i livet ska 

välja en universitetsutbildning med matematikinriktning. Båda läger har relevanta 

åsikter. 

  

Vi anser att synen på matematik och matematikens betydelse för samhällsutvecklingen 

behöver ses i ett större sammanhang. Matematik handlar om teori och förvärvande av 

kunskaper, men vad som behöver fokuseras i debatten är förmågorna som lärs genom 

matematikämnet. Förmågorna, som problemlösning, logiskt tänkande och analys har 

stor betydelse för teknik- och naturvetenskapliga ämnen och inte minst IT. Även yrken 

inom andra samhällssektorer har användning för förmågor som tränas i 

matematikämnet. Att planera för att lösa sitt problem, att dela upp ett problem i flera 

mindre och att utvärdera lösningen krävs i matematiken och i många andra 

sammanhang. I ett större perspektiv kan vi se att ett digitaliserat samhälle som vi lever i 

idag bygger på matematik. Det digitaliserade samhället är här och det behövs att 

kommande generationer förstår och vidareutvecklar de system vi är beroende av i vår 

digitaliserade vardag. Alla kommer inte att bli matematiker, men vi är alla delaktiga i 

utvecklingen. Vår syn är att förskollärare behöver göra allt de kan för att förbereda 

barnen på att klara matematiken i skolan. Kan vi dessutom få barn att tycka att 

matematik är roligt redan i förskolan kan barnens motivation leda barnen i matematisk 

skolframgång. 

  

Leken är central för barns lärande och ska prägla verksamheten i förskolan. Leken 

stimulerar fantasi, förmågan till symboliskt tänkande och förmåga till att lösa problem 

(Lpfö 98 rev 2016). Att barn får leka mycket på förskolan ger mer kreativa barn, enligt 
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Parks och Chang Blom (2014). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver att 

barn är lekande lärande individer som försöker erövra ett kunnande och en förståelse av 

sin omvärld. Lekdimensioner finns i lärandet samtidigt som det finns lärande 

dimensioner i leken. När barn i lekens värld fångas av något som upptar deras 

engagemang kan de också lära (a.a.). Björklund (2013) hävdar även att barn när de leker 

får chans att pröva sin förståelse och sina idéér, något som är viktigt när matematik ska 

förstås. 

  

Förskolläraren har idag ett ökat pedagogiskt ansvar för barnens matematikutveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Jensen framhåller att inget barn blir bättre på 

matematik automatiskt genom lek (Lerner 2017b). För att barnen ska lära sig 

grundläggande matematiska färdigheter behöver läraren synliggöra matematiken för 

barnen. Läraren kan även utnyttja leken till att ge barnen chans att förstå matematiska 

begrepp. Stöttningen behöver ge att barnen upptäcker matematik i sin vardag, i lek och 

styrda aktiviteter (Riddersporre & Persson, 2010). I samspel med barnen kan läraren se 

deras perspektiv och genom vägledning och stimulans kan barnen utvecklas (Lpfö 98 

rev 2016). I en granskning av Skolinspektionen från 2016 uppmuntras att lärare 

sinsemellan diskuterar hur sammanstrålandet av lek och lärande kan mynna ut i 

stimulans av barnens utveckling (Skolinspektionen 2016). Utifrån dessa aspekter ser vi 

vilken viktig roll förskolläraren har i att redan i tidig ålder lägga grunden för barnens 

matematikframgång med leken som redskap. Vi kommer att undersöka vilken 

matematik som barnen fångas av i leken och även hur förskolläraren i sin roll kan stötta 

så att barnen utvecklas matematiskt. 

  

Palmer (2017) hävdar att vuxnas förväntan på barnet är viktig för skolframgången och 

att den vuxne tidigt behöver se barnen som matematiker. Björklund (2013), liksom 

Palmer (2017), anser att barnet även behöver bygga upp en tro på och se sig själv som 

en matematisk tänkare. Jensen talar om att lärande har att göra med att hantera och 

kunna underhålla många tankar samtidigt, vilken är en förmåga barn utvecklar 

exempelvis i lek (Lerner 2017b . Jensen hävdar dessutom att barns lekar ofta är 

intellektuellt djupare än den vuxne förväntar sig och att läraren behöver träna sig i att 

tolka innehållet i leken. En svårighet för förskollärare är att läroplanen inte anger hur 

strävansmålen ska tas upp i förskolans praktik, vilket ställer höga krav på 

förskollärarens kompetens och fantasi. Specialpedagog Ylva Andersson poängterar att 

många vuxna inte vet att de måste delta i barns lekar och att även skapa förutsättningar 

för leken (Lerner 2017a). Förskolläraren är den som tolkar styrdokumenten och 

omsätter läroplanen i praktiken där barns lek fyller en central funktion. I denna studie 

vill vi därför undersöka dels vilken matematik barnen fångas av i leken, så att läraren 

kan fokusera på barnens intresse i leken och hur stöttningen kan ges så att den utvecklar 

barns matematiska lärande. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur några förskollärare beskriver 

relationen mellan barns lek och deras tidiga lärande i matematik. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Vilken matematik beskriver förskollärarna att barnen kan lära sig i leken? 

• Hur beskriver förskollärarna sin egen roll i leken med avseende på lärande i 

matematik? 
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• Vilka pedagogiska utmaningar (möjligheter och begränsningar) finns med att 

använda barns lek för att stimulera deras lärande i matematik, enligt 

förskollärarna? 

 

3 Bakgrund 

3.1 Skolifieringen av förskolan 

Under senare år har frågan huruvida förskolan skolifieras skapat debatt. Skolifieringen 

rör samverkan och integration mellan förskola, förskoleklass och skola där skolans 

tradition påverkar starkt (Folke-Fichtelius,  2008). Folke-Fichtelius (2008) 

uppmärksammar trenden i flera länder att förskolan alltmer närmar sig 

utbildningsområdet. Debatten om skolifiering har varit uppe på tapeten återkommande 

gånger och är alltså återigen aktuell. Argument mot skolifieringen kan kopplas till 

barnets fria val av aktiviteter och barns välmående för stunden, ett här- och nu-

perspektiv. Utifrån ett starkt här- och nu-perspektiv knyts skolifieringen samman med 

risker och motståndare vill se en gränssättning mellan förskola och skola (a.a.). 

Vallberg-Roth (2011) talar om fyra olika läroplansmönster under perioden förskolan 

existerat och innehållet i det som lärts ut har varierat. Idag är förskolan, enligt Vallberg-

Roth (2011), tillbaka där man en gång började, i nära relation till skolan. Ett tydligt steg 

förskolan tog mot skolan var 2011 då skollagen ändrades och förskolan blev en egen 

skolform. I samband med detta reviderades även läroplanen (a.a.). Idag är återigen 

förskolans läroplan under ombyggnad. Bland annat ska de skolnära begreppen 

undervisning och utbildning tydliggöras. Begreppen har sedan de infördes i skollagen 

2011 visat sig svårtolkade och behöver klarare förklaras i förhållande till förskolans 

praktik. Dessutom behöver klargöras hur begreppen hör ihop med lek, lärande och 

omsorg som förskolan lutar sig stadigt mot (Kling, 2017). 

 

Denna process som brukar kallas för skolifiering har medfört vissa strukturförändringar, 

vissa reformjusteringar i förskolan där bland annat matematiklyft och stärkta 

läroplansmål kan ses som uttryck för den processen. Matematiklyftet är en nationell 

insats inom kompetensutveckling för lärare i Sverige som undervisar i matematik 

(Skolverket, 2017). Insatsen utvärderades 2016. Fokus har legat på att med 

forskningsbaserat didaktiskt material (förslag på aktiviteter, filmer, texter, 

diskussionsfrågor et cetera) planera och förbättra matematikundervisningen. Fokus har 

även legat på reflektioner och diskussioner kring undervisning lärare emellan. Det har 

handlat både om lärarnas fortbildning och barns och elevers lärande. Kopplingen mellan 

kollegors utvärdering av sin undervisning och bättre studieresultat lyfts fram som 

centralt. Resultatet visar bland annat att lärarnas planering, reflektioner och 

genomförande har utvecklats (Skolverket, 2016b). 

 

3.2 Läroplansmål och lärarens pedagogiska ansvar inom matematik 

I förskolans reviderade läroplan 2010 har strävansmålen förtydligats.  Dessa är de fyra 

egna strävansmålen i matematik: 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn … 

▪ utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid 

och förändring, 

▪ utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 
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▪ utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

▪ utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,” (Lpfö 98 rev 

2016, 10) 

 

Förskollärare ska möta barnen i deras lärande, liksom att skapa och fånga ett intresse till 

det som rör läroplansmålen. I och med den reviderade läroplanens förändringar från 

2010 har förskolläraren fått ett större ansvar för att tidigt stimulera och utmana barnens 

matematikutveckling (Skolinspektionen,  2016). 
 
4 Tidigare forskning 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur några förskollärare beskriver 

relationen mellan barns lek och deras tidigare lärande i matematik. Förskollärarna har 

svarat på intervjufrågor rörande de tre forskningsfrågorna; vilken matematik beskriver 

förskollärarna att barnen kan lära sig i leken, hur beskriver förskollärarna sin egen roll i 

leken med avseende på barnens lärande i matematik och vilka pedagogiska utmaningar 

finns med att använda barns lek för att stimulera deras lärande i matematik. 

 

Som vi nämnt tidigare ser vi idag förstärkta matematikmål i förskolans läroplan och 

högt ställda krav på barns förståelse för och applicerande av matematik i vardagen. Man 

kan fundera över om lärande genom lek i förskolan och högre krav på matematisk 

förståelse när barnen börjar skolan ses som ett dilemma? Det diskuterar Lange, Meany, 

Riesbeck och Wernberg (2012) i sin studie. En del forskare tror att de svenska 

läroplansmålen är ouppnåbara. I svenska läroplanen ses leken som lek utan regler. Det 

talas om fri och styrd lek. I styrd lek sätter läraren upp en situation men barnens intresse 

styr leken och lärandet. Forskare ställer sig frågande till om barn explicit kan utforska 

matematiska idéer under fri lek. Visserligen kan läraren hjälpa barnet att utveckla idéer. 

Samtidigt behöver läraren kunna ta tillvara situationer att vägleda i  och kan behöva 

vidga sin vy om vad matematik är. Fördelen med lärande i lek anses vara att barnen har 

kontroll och kan anpassa leken till de andra barnens kompetens. Det ställs mot tidig 

bedömning som sker i andra länder, vilket kan medföra försämrat självförtroende hos 

barnen och en försvagning av lärares förväntningar på barnens inlärning. Forskning som 

krävs, anser författarna, rör dels vad barnen engagerar sig i i lek och dels hur lärare 

stöttar barnens inlärning. I det andra fallet är det viktigt att ta reda på hur matematiska 

idéer kan diskuteras med barnen medan de leker. Enligt författarna skulle det även 

behöva diskuteras hur lärare kan upptäcka och utnyttja tillfällen att diskutera matematik 

med barnen i leksituationer. En utmaning är att ta reda på de förkunskaper barnen har 

när de börjar på förskolan, så att man kan bygga på dessa kunskaper i undervisningen. 

Lek som bas för lärande av matematik ses inte som en enkel ekvation (a.a.). 

 

4.1 Matematik på förskolan  

Under denna rubrik ryms forskares resonemang om matematikinnehåll i fri och styrd 

lek, lärarens öppenhet för matematikinnehåll i leken, vad läraren behöver för att kunna 

se matematiken i leken och vilken matematik som behövs redan i förskolan för att vara 

beredd för skolans matematik. Detta är en avgränsning baserad på det innehåll lärarna i 

vår studie kopplat till respektive forskningsfråga i vår studie. Vi ser exempelvis att den 

matematik som utövas i lek på förskolan anses ha att göra med vilket matematiskt 

innehåll barnen spontant behandlar i sin lek och det innehållet förskolläraren 

uppmärksammar i sin stöttning. 
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Lundström (2015) talar om barns kommunicerande av matematiskt innehåll i förskolan. 

Med tecken och symboler skapar de representationer av exempelvis antal, 

ordningsföljder, ålder och tid.. Barnen uttrycker sig genom verbala, kroppsliga, bildliga, 

numeriska och skriftliga uttrycksformer. De gör egna leksakspengar, talar om prickar på 

tärningar, lekskriver på eget initiativ, gör jämförelse och  jämför förändringar. En viktig 

slutsats Lundström (2015) drar rörande matematik i lek är att barnen måste kunna räkna 

rätt upp till exempelvis 10 för att förstå representationen av talet 10. Barnet som inte 

förstår detta kan heller inte förstå att räkna upp tio barn i en lek. Linder, Powers-

Costello och Stegelin (2011) lyfter fram att barn som fattat intresse för tal och relationer 

mellan talen kommer att ha lättare för att förstå matematik längre fram. Jacobi-Vessels, 

Todd Brown, Molfese och Do (2014) lyfter fram att tidiga färdigheter i att räkna är 

grundläggande för senare matematikförmåga. För att förstå matematiska begrepp anser 

Lundström (2015) det viktigt att barn kan tolka representationer och kunna hitta 

samband mellan dem. Det är därför viktigt att verksamheten ger barnen möjligheter att 

arbeta med representationer, gärna flera representationer för varje begrepp. Detta 

förenklar för barnen att tolka och hitta samband mellan representationerna. Ett bra 

verktyg som hjälper barnen i förståelsen är att spela spel (a.a.). 

  

Enligt Parks och Chang Blom (2014) ges allt mindre tid åt lek i USAs läroplaner plus 

att barnens matematiska tänkande under lek missas av både lärare och barnskötare. De 

har studerat hur pedagoger kan känna igen matematik i gemensamma leksituationer på 

förskolan. Genom lärarens stöttning hjälps barnen i upptäckandet av matematiken i 

deras lek. Matematiken författarna behandlar rör sammansättning och uppdelning och 

samband däremellan. Två trianglar kan sättas samman till en rektangel, vilken i sin tur 

kan delas upp i fyra mindre trianglar. Det rör även tal och addition, då barnet kan koppla 

förhållandet till exempelvis additionen, 2+2=4=3+1. Att förstå dessa relationer, se 

samband och röra sig mellan de olika sätten är viktigt för att förstå efterföljande 

matematik. Författarna har sett förskolepedagoger fokusera på att räkna och namnge 

geometriska former, speciellt i barns lek. Även om barnen visar att de förstått tar läraren 

inte ett steg längre i undervisningen. Författarna har även uppmärksammat hur barn 

redan i tidig ålder spontant leker med matematikens sammansättning och uppdelning, i 

bygghörnan, dockvrån och vid pusselbordet. I bygghörnan förekom mest matematiklek i 

form av sammansättning och uppdelning. I pusselbyggande visade barnen upp flera 

olika byggstrategier. I dockhörnan matchar barnen kläder i olika storlekar med olika 

stora dockor. Även viks lakan och filtar noggrant till dockorna. Dessa båda aktiviteter 

kan knytas till matematik (a.a.). 

  

Förskollärare uppmärksammar matematiskt innehåll i låg utsträckning i leksituationer, 

visar en större studie av Anders och Rossbach (2015). Författarna anser denna kunskap 

viktig då barnets medvetenhet om matematiskt innehåll är en förutsättning för att 

uppfatta det matematiska innehållet i lärarens interaktioner med barnet. Resultaten visar 

att den känslomässiga attityden lärarna uppvisar ligger till grund för i vilken 

utsträckning matematikinnehållet uppmärksammas. Attityden är en del av förskollärares 

professionella kompetens. Att stå för kvalitet i förskolans matematikutbildning sätter 

press på förskollärare. Lärarens presentation av matematiken beroende på barnens 

förmågor och intressen samt positiv känslomässig attityd till matematiken är båda 

viktiga delar. Läraren behöver även se att förskolematematiken skiljer sig från 

skolmatematiken och att den därmed behöver presenteras på andra sätt. Förskolebarn 

behöver få känna igen, namnge och experimentera fram matematiken. Dessutom lär ofta 

förskolebarn i lekfulla situationer. För att förskolläraren ska kunna analysera 

leksituationer krävs matematikkunskap, erfarenhet i att undervisa och att läraren har 
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arbetat med barns utveckling på förskolenivå. En aspekt av kvalitetet i undervisningen, 

framhåller Anders och Rossbach (2015), har att göra med hur läraren använder sitt språk 

i sin undervisning. Även förskollärarens syn på sin roll samt synen på sin verksamhets 

utveckling och målsättning påverkar de pedagogiska interaktionerna och dess kvalitet, 

vilket i sin tur kan påverka barnens lärprocesser (a.a.). 

 

4.2 Lärarens roll i leken med avseende på barnens lärande i matematik 

Under denna rubrik ryms forskares resonemang om den engagerade läraren och 

balansgången mellan barnens egna utforskande och att nå en lösning. 

 

Zosh, Hassinger-Das, Spiewak Toub, Hirsh-Pasek och Golinkoff (2016) talar om att 

synen på lekfullt lärande i USA och dess läroplaner inte är odelat positiv. Lektid skiljs 

oftast från vanlig, för barnet passiv, undervisning, i vilken läraren styr innehållet. 

Lekfullt lärande, enligt författarna, handlar om att uppnå lärandemål genom antingen fri 

eller styrd lek. I den styrda leken följer läraren barnet i sin lek och ställer frågor samt 

pekar ut betydelsefull information. I den fria har barnet på egen hand möjlighet att 

utforska material utan risk att en pedagog stör leken. Lek generellt anses hjälpa barnet 

att skapa rätt attityd till matematiken. För matematik är det viktigt då ämnet inger 

negativa känslor hos många. Denna inställning kan förhoppningsvis ändras med 

spännande material och god vägledning av pedagogen. Författarna tar upp spel som ett 

exempel på att lära matematik på ett lekfullt sätt och skapa motivation till lärande (a.a.). 

Som Lundström (2015) tidigare tog upp underlättar spel att förstå tecken och symboler 

av exempelvis antal, ordningsföljder, ålder och tid för barnet. Ett brädspel ger med 

lärarens hjälp barnet chans att förstå att man kan börja att räkna utifrån olika tal på 

tallinjen och inte alltid bara på 1 (Zosh, Hassinger-Das, Spiewak Toub, Hirsh-Pasek & 

Golinkoff, 2016). Att spela spel med barnen kan göras under korta stunder varje dag, så 

det är lätt att föra in det i ett dagligt schema. Även tas laminerade pizzabitar upp som 

pedagogiskt hjälpmedel, i detta fall för att lära ut halvor och fjärdedelar. Viktigt är att ge 

barnen tid till att leka med pizzabitarna innan läraren försöker lära barnet om 

matematiken. Det innebär att barnen är insatta i materialet och kan även ha börjat leka 

med begreppen som ska läras ut. Att välja just pizzabitar kan dels öka barnens 

engagemang och göra att barnen kopplar sina nyvärvade matematikkunskaper till 

vardagen. Engagemanget och kopplingen till vardagen kan underlätta inlärningen. Det, 

anser författarna, bidrar till att barnen får lära sig på sitt sätt och att de känner sig 

involverade i lärprocessen, något som gör att lekfullt lärande kan ses som mycket mer 

effektfullt än andra undervisningstekniker (a.a.). 

  

Parks och Chang Bloms studie (2014) ger förslag på hur barnens matematiska tänkande 

kan stimuleras. Ett sätt är att pedagogerna för in pedagogiskt material. Efter att barnen 

fått utforska själva i fri lek kan pedagogerna ha aktiviteter bara med inriktning mot 

innehållet. Byggandet skulle kunna bytas ut mot att göra ritningar och pappersmodeller. 

Pedagogerna kan få barnen att återkoppla till det de lärde sig i leken. Genom att 

uppmärksamma barns olika strategier i pusselbyggande kan pedagogerna hitta sätt att 

hjälpa alla barn. Pedagogerna kan både hjälpa barnen att utveckla sina tankar och få 

dem att komma tillbaka till pusselbordet fler gånger. De kan även koppla 

pusselbyggande till sammansättning och uppdelning och få barnen att förstå delar av en 

helhet. Författarna uppmärksammade att ingen interaktion skedde från pedagogernas 

sida utifrån barnens matematiklek i dockvrån. Dessutom har endast lite skrivits 

vetenskapligt om dockvrån kopplad till matematik. Att stötta matematikinlärning skulle 

kunna vara ett gyllene tillfälle till att få flickor att se sig själv som matematiska tänkare, 

som kompetenta och intresserade av matematik. Författarna talar om vikten av lek 
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utifrån barns intellektuella och sociala utveckling samt välbefinnande. De tillägger att 

barn som får chans att leka mycket i förskolan blir mer kreativa. Författarna uppmanar 

pedagoger till att reflektera i arbetslaget om vad läroplanens matematikmål betyder och 

hur de kan knytas till barnens lek. På så vis kan pedagogerna lättare se tillfällen för 

interaktion (a.a.). 

  

Clarke, Doabler, Nelson och Shanley (2015) talar om strategier kopplade till 

kommunikationsträning i syfte att möta 5-7-åriga barns behov utifrån svårigheter i 

matematik. Författarna ser att tidiga insatser för barn med lässvårigheter synliggörs i 

debatter och vill att motsvarande energi ska läggas på barn med svårigheter i matematik. 

Författarna tar upp flera strategier. Den första handlar om att möta varje barn på sin 

kunskapsnivå. Barn som kämpar med matematiken har ofta svårt att koppla ny kunskap 

till det de lärt sig tidigare. Läraren behöver ta reda på den specifika kunskapen som det 

enskilda barnet behöver för att komma vidare och repetera färdigheter så att nya och 

mer komplicerade färdigheter kan läras in. En strategi som kan passa förskolan är att 

värma upp barnen med att repetera talen 1-9 innan man går över till tiotalen. 

Återkommande repetitioner kan ge barnen med svårigheter chans att hänga med. 

Likadant kan man tänka med problemlösning i flera steg, som kan underlättas genom att 

börja med ett-stegs-uppgifter eller ett begrepp i taget och sedan bygga på med nya steg. 

Genom att variera mindre problem kan läraren uppmuntra barnen till att upptäcka 

mönster. Samtidigt handlar lärarens stöttning om långsiktig planering av stöttning av 

barnen och att barnen behöver verbalisera matematiken. Barnen får chans att använda 

rätt matematisk vokabulär och visa läraren vad han eller hon förstått. Detta kan göras på 

individuell eller gruppnivå. Att ge en övning till alla i gruppen ger alla chansen att delta 

i övningen. Att ge enskilda barn chans att svara används dels för att engagera barnet 

men även för att just detta barn får visa sin kunskap och se ifall något missförstånd visar 

sig (a.a.). 

  

Jacobi-Vessels, Todd Brown, Molfese och Do (2014) studerar barns 

matematikutveckling genom att titta på milstolpar (exempelvis att peka ut en boll i 

ettårsåldern eller organisera och räkna blåa bilar i fyraårsåldern). Med stöd av 

milstolparna kan lärare ta reda på barnens nuvarande kunskapsnivå, utifrån dessa ta 

fram lämpliga inlärningsmål och i interaktion med barnen stötta barnen att lära sig att 

räkna. Författarna fokuserar å ena sidan på att genom stimulering av barns skapande, 

analyserande och resonerande (högnivåfärdigheter) försöka få barnen att se samband 

mellan matematiska begrepp och hur dessa kan kopplas till vardagen. Å andra sidan 

fokuseras lärtillfällens struktur genom att exempelvis införa olika material för att 

engagera barnen och upprätthålla deras intresse. Viktigt att understryka är att barn 

medvetet engagerar sig i matematikaktiviteter dagligen och att läraren kan stimulera till 

att högnivåfärdigheter tränas i dessa situationer (a.a.). 

  

Matematikprat ses, enligt Jacobi-Vessels, Todd Brown, Molfese och Do (2014), som en 

nyckelfaktor i barnens matematikutveckling. Barnen kan exempelvis få räkna antalet 

barn som är närvarande i en lek. Läraren kan då skapa förutsättningar för inhämtandet 

av högnivåfärdigheter. För att underlätta barnens inlärning bör räkningen i leken knytas 

till barnens lekmiljö och livserfarenheter. Sagoläsning är en ofta förekommande rutin i 

barnens vardag på förskolan och kan utnyttjas för att förbättra barnens räkneförmåga. 

Läraren kan både hjälpa barnen att urskilja matematiken ur berättelserna och ge barnen 

räkneuppgifter kopplade till sagan. Dessutom ses som centralt att läraren hjälper barnen 

att hitta samband mellan matematiska begrepp och koppla ny kunskap till det redan 

inlärda. Läraren kan stötta genom att ställa hur- och varför-frågor och genom att stötta 
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barnet i problemlösning. Läraren kan även avgöra vilken räknenivå det enskilda barnet 

ligger på och utifrån det ge lämpliga uppgifter. Då kan läraren se ifall barnet exempelvis 

behöver träna på att räkna objekt ett i taget upp till en större mängd eller är på den nivån 

att det kan jämföra två mängder. På dessa sätt byggs barnens förståelse upp och kan 

enligt författarna leda till en högre nivå i barnens matematikutveckling så att nästa 

milstolpe nås (a.a.). 

  

Interaktioner mellan lärare och förskolebarn i lek kan ge en mer komplex och symbolisk 

lek och i förlängningen höja barnens intellektuella nivå och möjlighet att stimulera 

barnens matematiska tänkande (Trawick- Smith, Swaminathan & Liu, 2015). Resultaten 

i författarnas studie pekar på att interaktionerna kan ha effekt men att det är viktigt att 

läraren hörsammar vad barnen leker med innan läraren stimulerar leken. Interaktionerna 

behöver stimulera kommunikation om matematik. I lek kan läraren stimulera barnens 

låtsaslek, kommunikationen med kompisarna och matematiskt utforskande. Författarna 

tar upp tidigare forskning som klarlagt att dessa aktiviteter bidrar till ett mer avancerat 

matematiskt tänkande. I studien presenteras tre olika sätt att relatera lek till matematik. 

Lärarens guidning kan hjälpa barnen till att lösa problem, att koncentrera sig på 

uppgiften och att kunna fokusera på en del av ett problem i taget. Leken kan också 

inspirera till matematiskt tänkande, exempelvis genom att alla dockor ska få en tallrik 

var. Läraren kan utöka leken och upplysa barnen om matematiska poänger. I 

författarnas studie ses att barn som hade lärare som utformade sina interaktioner utefter 

vad barnen behövde i leken visade större framsteg i sitt lärande. För att uppnå mål i 

läroplanen uppmuntras alltså lärare till att först upprätta en god relation med barnen, så 

att barnens behov av matematiska kunskaper och färdigheter i de specifika lekarna kan 

stödjas (a.a.). 

  

Trawick- Smith, Swaminathan och Liu (2015) betonar även öppna frågors roll i lärarens 

stöttning i barnens matematiklärande. Öppna frågor skulle kunna inspirera till 

matematiskt tänkande i lek då de innehåller matematiskt innehåll. Matematikprat är 

också något viktigt som lyfts fram i interaktionen mellan läraren och barnen. Författarna 

tar upp tidigare forskning som visar att barn talar med sig själva vid problemlösning och 

att läraren där kan läraren interagera för att stimulera barnens tänkande och lärande 

(a.a.). 

  

Enligt Trawick- Smith, Swaminathan och Liu (2015) behöver läraren söka hitta 

balansen så precis rätt mängd hjälp ges. Läraren behöver observera barnet och hitta 

strategier för att bemöta barnens initiativ till matematiskt tänkande och leda barnet till 

mer avancerad matematisk lek. Det läraren börjar tala om ska ligga nära det barnen 

redan leker. Interaktionen med barnen, betonar författarna handlar inte om hur ofta utan 

kvaliteten på stöttningen (a.a.). 

 

4.3 Utmaningar med matematik och lek i förskolan 

Under denna rubrik ryms forskares resonemang om utmaningar med att använda barns 

lek för att stimulera deras lärande i matematik. Det krävs exempelvis strategier för att 

introducera matematiska begrepp. Även tas didaktiska kontrakt upp samt lärarens 

tydlighet och målsättning med undervisningen. 

 

Läraren kan, enligt Lundström (2015), erbjuda ett sammanhang som underlättar för att 

kommunicera förståelsen av matematiken. Socialt sammanhang, material och miljö kan 

underlätta barnens matematiska kommunikation med andra barn och lärare (a.a.). 

Linder, Powers-Castello och Stegelin (2011) studerar sätt att stärka förskolebarns 
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lärande av och motivationen till att lära taluppfattning. Författaren skriver att att det 

krävs strategier för att introducera matematiska begrepp för barnen i naturliga och 

pedagogiska miljöer. Författaren talar även om Reggio Emilia-inspirerad pedagogik 

som erbjuder barnen att arbeta i matematikprojekt, med kopplingen till konst och där 

materialen i sig bidrar till engagemang och meningsfullhet för barnen. I projektarbetet 

får barnen chans att fördjupa sig inom ett område, att ifrågasätta kunskap och presentera 

sina idéer på varierade sätt. Konsten hävdas kunna inspirera till att lära sig matematiska 

begrepp och taluppfattning på många olika sätt (a.a.). 

  

Bäckman (2015) tittar på hur barn använder sig av matematik och på hur läraren 

undervisar. Slutsatser rör vad barn lär sig i förskolornas matematikundervisning, vad 

lärare gör i sin undervisning och vilka kunskaper som krävs hos lärarna. Ett resultat 

visat att lärare lätt hamnar i att vilja ge svar i stället för att uppmuntra utforskande och 

att dra egna slutsatser i här-och-nu-situationer. Det är inte bara viktigt att tänka på vad 

som ska undervisas utan hur lärandeobjektet kan varieras. Lärarna har sett att barnens 

syn på variation och att urskilja variation ser olika ut. Vid ett matbord kan barnen 

behöva varsin tallrik medan djuren som sitter på bordet kan få dela på en. Här gäller det, 

enligt Bäckman (2015), att läraren är lyhörd gentemot barnen för hur de ser på 

uppgiften (a.a.). 

  

Delacour (2016) analyserar hur förskollärare implementerar realistiska 

problemsituationer för barn i 4-5-årsåldern. Författaren talar om ett didaktiskt kontrakt, 

som rör relationen mellan barnet, läraren och matematikinnehållet. Det didaktiska 

kontraktet kan vara ett användbart verktyg för att utvärdera undervisningssituationer. 

Fokus ligger på hur reglerna för detta kontrakt påverkar lärarens kommunicerande av 

matematik i förskolan. Viktigt blir hur matematiken definieras och förmedlas. Att 

använda realistiska situationer, ge barnen utmaningar i problemsituationen och att 

uppmuntra till flera lösningsmetoder hjälper barnen att nå målet och mening. I 

lärsituationerna kan finnas explicita regler, uttalade av läraren, och implicita som 

förväntas av läraren. Då barn får erfara situationer som liknar varann ramar det in vad 

som förväntas av barnen i nuvarande situation. I observationer ses lärare inrama 

undervisningen med problembeskrivning och material för att sedan ge barnen fria tyglar 

att lösa problemet. Läraren säger inte lösningen rakt ut utan nickar, ger beröm, ställer 

frågor eller bekräftar utvecklingen genom att repetera vad barnen säger. Även att lägga 

handen på barnens arm eller se nöjd ut är sätt som visar för barnen att de är på rätt spår. 

I och med det kan läraren bidra till att det didaktiska kontraktet upprätthålls. Först när 

barnen kommit igång med att leka med materialet introduceras ett nytt begrepp och 

barnen kan fritt utforska lösningar. Är barnen inne på ett eget spår, som att vilja 

använda sig av flera material, anpassar sig läraren efter barnen. Lärarens 

kommunikation av matematiken kontrolleras av barnens intresse. Ifall barnen inte 

kommer på någon lösning kan läraren introducera ett nytt begrepp eller föra in en ny 

aktivitet. Kommer därefter inte barnen på fler nya lösningar kan läraren få barnen att 

tänka på en ny situation som kan stimulera kreativiteten. Bryts kontraktet, klargör 

läraren syftet med uppgiften så barnen förstår att det fanns flera rätta svar och inte bara 

ett. Barns olika kunskapsnivåer ses av läraren som en tillgång då flera lösningar 

uppmuntras. Barnen hittar sina egna svar och kan dra sina egna slutsatser när de aktivt 

utforskar genom leken. När någons kunskap delas med andra kan dennes kunskap och 

initiativ bli gemensam kunskap. Barnen lär av varandra. Genom att läraren sätter en ram 

och sedan låter barnen ta initiativ och utforska samtidigt som denne ger vägledning kan 

barnen fritt upptäcka innebörden av olika matematiska begrepp och färdigheter. När 

läraren nästa gång tar upp leken kan barnen ha fördjupat sina resonemang. Utvecklandet 
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av ett didaktiskt kontrakt måste enligt författaren ses som en konsekvens av ett dilemma 

mellan lärarens strävan efter att uppnå ett läroplansmål och lärarens egna uppfattning 

om hur matematik ska förklaras på ett effektivt sätt för barnen. Hur detta påverkar det 

didaktiska kontraktet kan hjälpa läraren att utvärdera sin egen undervisning (a.a.). 

  

Björklund (2013) belyser i sin studie att leken är central i förskoleverksamheter och att 

problemlösning som verktyg i matematikundervisning behöver problematiseras. I 

arbetet med problemlösning behöver barnens intentioner och perspektiv 

uppmärksammas. Björklund (2013) uppmanar till att skifta fokus från diskussionen om 

vad som ska läras ut och vad som ska stå i vilken läroplan till hur barnen ska få ta till 

sig den nya kunskapen. Centralt i denna diskussion bör även vara vad läraren kan göra 

för att underlätta lärandet för barnen. Barn utmanar sig själva i sin förståelse i 

vardagssituationer. Läraren behöver visa ett genuint intresse för att utforska med barnen 

och att skapa ett sammanhang runt det som ska läras så att barnen kan knyta an till 

tidigare inlärd kunskap och känna att det är meningsfullt att lära in det. Även att barnen 

kan lära med varandra, om än lett av läraren anses viktigt. Författarna drar slutsatsen att 

läraren behöver uppmärksamma att barnen förstår ny kunskap på olika sätt och behöver 

utnyttja det i undervisningen. Vikt bör läggas vid att kartlägga barnens erfarenheter och 

organisation av den pedagogiska kontexten så att barnens inlärning kan underlättas trots 

att läraren får många olika svar från barnen. Centralt är även att ett gemensamt mål sätts 

upp med barnen. För att förstå något krävs aktivt deltagande under flera tillfällen. 

Nyckeln till undervisning i förskolan, anser Björklund, handlar om att sätta upp ett 

lärandeobjektet, tydligt både för läraren och barnen, och att upprätta ett mål runt det 

under arbetets gång. Barnen måste få känna att de deltar och att deras initiativ inbjuds. 

Då grundläggs ett fortlöpande intresse och motivation till att lära sig. Viktigt att fundera 

över för läraren är att barn ibland kan se målet med lärandet som att utföra och göra 

klart en uppgift. Barnen behöver i stället förstå att målet är att förstå det nya 

lärandeobjektet. Annars missar barnen lätt poängen med en aktivitet. Läraren kan också 

hamna i att barnen har ett helt annat mål som de önskar sträva emot. Det är då viktigt att 

lärarens intentioner sammanstrålar med barnens och att barnen är fullt medvetna om just 

det målet (a.a.). 

 

4.4 Sammanfattning 

Enligt Lange, Meany, Riesbeck och Wernberg (2012) behöver läraren kunna ta tillvara 

på situationer att vägleda i och kan behöva vidga sin vy om vad matematik är. I lek 

anser författarna att barnen har kontroll och kan anpassa leken till de andra barnens 

kompetens. Lundström (2015) talar om barns kommunicerande av matematiskt innehåll 

i förskolan. Författaren tala om vikten av att barn kan tolka representationer och kunna 

hitta samband mellan dem. Förskoleverksamheten behöver ge barnen möjligheter att 

arbeta med flera representationer för varje begrepp. Detta förenklar för barnen att tolka 

och hitta samband mellan representationerna (a.a.).  

 

Parks och Chang Blom (2014) talar om att även om barnen visar att de förstått tar 

läraren inte alltid ett steg längre i undervisningen. Enligt Anders och Rossbach (2015) 

ligger den känslomässiga attityden lärarna uppvisar till grund för i vilken utsträckning 

matematikinnehållet uppmärksammas. Vidare förklaras att förskolebarn behöver få 

känna igen, namnge och experimentera fram matematiken. Författarna hävdar att för att 

förskolläraren ska kunna analysera leksituationer krävs matematikkunskap, erfarenhet i 

att undervisa och att läraren har arbetat med barns utveckling på förskolenivå.  
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Hur läraren använder sitt språk lyfter författarna fram som en kvalitetsaspekt. Även 

förskollärarens syn på sin roll samt synen på sin verksamhets utveckling och 

målsättning påverkar de pedagogiska interaktionerna och dess kvalitet, vilket i sin tur 

kan påverka barnens lärprocesser (a.a.).  

 

Zosh, Hassinger-Das, Spiewak Toub, Hirsh-Pasek och Golinkoff (2016) talar om lek 

mer generellt och anser den hjälpa barnet att skapa rätt attityd till matematiken. Att ge 

barnen tid till att utforska innan mer styrd lek införs framhålls av författarna som 

viktigt. Även lyfter författarna att engagemang och koppling vardagen kan underlätta 

inlärningen, vilket i sin tur bidrar till meningsfullhet för barnen och att de känner sig 

involverade i processen. Lärande i kombination med styrd och fri lek ses därmed som 

en överlägsen undervisningsteknik (a.a.). Parks och Chang Blom (2014) poängterar att 

barn som får chans att leka i förskolan blir mer kreativa.  

 

Trawick- Smith, Swaminathan och Liu (2015) talar om lärarens interaktioner i leken 

och poängterar att interaktionen behöver stimulera barnens kommunikation om 

matematik. Läraren kan, enligt författarna, leda barnet till en mer avancerad lek. 

Lundström (2015) lyfter fram att det krävs strategier för att introducera matematiska 

begrepp i naturliga och pedagogiska miljöer.  

 

Bäckman (2015) uppmuntrar till reflektion över vad som ska undervisar men framför 

allt hur lärandeobjektet varieras samt lyhördheten inför hur barnen ser på uppgiften. 

Delacour (2016) talar om lärarens kommunikation kopplat till barnets intresse och hur 

barnen lär av varandra. Genom att läraren sätter en ram och sedan låter barnen ta 

initiativ och utforska samtidigt som denne ger vägledning kan, enligt författaren, barnen 

fritt upptäcka innebörden av olika matematiska begrepp och färdigheter. Björklund 

(2013) framhåller att läraren behöver visa ett genuint intresse för att utforska med 

barnen och skapa ett sammanhang runt det som ska läras. Det, anser Björklund, kan leda 

till att barnen känner meningsfullhet i lärandet och med lärarens hjälp kan barnen 

koppla till tidigare inlärd kunskap. Det är då viktigt att lärarens intentioner 

sammanstrålar med barnens och att barnen är fullt medvetna om just det målet (a.a.) 

 

5 Teoretiskt ramverk 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur några förskollärare beskriver relationen 

mellan barns lek och deras tidigare lärande i matematik. Förskollärarna har svarat på 

intervjufrågor rörande de tre forskningsfrågorna; vilken matematik beskriver 

förskollärarna att barnen kan lära sig i leken, hur beskriver förskollärarna sin egen roll i 

leken med avseende på barnens lärande i matematik och vilka pedagogiska utmaningar 

finns med att använda barns lek för att stimulera deras lärande i matematik. Vi har valt 

en sociokulturell utgångspunkt för föreliggande resultatanalys. Med stöd av det 

sociokulturella perspektivet kan vi försöka tolka respondenternas svar gällande barns 

lärande i samspel med andra barn och lärare i lek. Då vi är intresserade av vad och hur 

barnet lär i leken kopplar vi även resultatet till Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson och det lekande lärande barnet. Dessutom, i och med förskollärarnas 

diskussioner om exempelvis läroplansmål, miljö och material, det vill säga yttre ramar 

som kan skapa förutsättningar för barnets lärande i lek, för vi även in ramfaktorer i vår 

analys. 
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5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet väljer man att titta på människans utvecklande av 

förmågor i sociala sammanhang (Hwang & Nilsson, 2011). I vår studie är det intressant 

då vi tittar på barnets utveckling och lärande genom samspel med både lärare och andra 

barn och vuxna. För att lära sig att hantera och tolka sin omgivning använder sig barnet 

av olika verktyg. Språket är ett viktigt verktyg. Genom språket kan barnet delta i sociala 

samspel. Språket finns både i det konkreta samtalet med andra och inom individen själv, 

där individen använder språket i sina tankar (a.a.). 

 

Den språkliga interaktionen med omgivningen blir intressant att titta på i barns lek och 

lärande med avseende på matematik (Bäckman, 2015). Barnen kommunicerar med 

omvärlden och delar med sig av sina erfarenheter. Räkneramsan samt barnens egna 

fingrar och tår kan användas i matematiklärandet. Vygotskij talar om mediering, när 

kulturella redskap används för att förstå omvärlden (Säljö, 2014). Ett exempel på ett 

kulturellt redskap är en tumstock. Med det kulturella redskapet avses att det finns ett 

intellektuellt redskap, i detta fall ett siffersystem, och ett något fysiskt att ta på som 

siffrorna är placerade på. Fysiska ting i omgivningen kan barn använda och ge 

matematisk betydelse (Bäckman, 2015). Räkneramsan är en tusenårigt medierande 

system, som förmedlas genom förskolans kultur.  Språket är det mest betydelsefulla 

medierande redskapet i och med dess roll som länk mellan interaktion, individuellt 

tänkande och kultur. Vardagsspråket som talas i förskolan kan innehålla matematiska 

begrepp och erfaras på olika sätt av barnen. Detta språk påverkas av lärares kunskaper 

och medvetenhet. Lärarens språkanvändning kan göra att barnen ser kopplingar mellan 

matematik och språket, genom matematiska begrepp. I sin tur kan barnets matematiska 

språk göra att barnet kan förmedla sina matematiska kunskaper och erfarenheter (Säljö, 

2014). 

 

Appropriering beskriver hur lärande går till, det vill säga hur en person bekantar sig 

med och lär sig använda ett kulturellt verktyg (Säljö, 2014). I sociala kontexter hävdar 

Vygotskij att man kan lära språk, men även agera utefter egen vilja och vara kreativ 

(Bäckman 2015). Appropriering handlar just om den lärandes aktiva roll i detta. 

Kunskap, enligt Vygotskij, kan inte bara överföras från den ena till den andra. Lärande 

är en social företeelse som bygger på den lärandes aktivitet. Enligt Vygotskij spelar 

förutom språket även handling en stor roll med avseende på lärande och utveckling 

(Säljö, 2014). Utveckling och utbildning är beroende av varandra och därför är det 

viktigt hur en lärare förhåller sig till detta. Med hjälp av en vuxen som har abstrakt 

tänkande, strategier och erfarenheter kan barnet utvecklas. Lärarens roll blir att skapa 

förutsättningar och ge stöttning för att  utveckling och lärande ska ske (Hwang & 

Nilsson, 2011). 

 

Människan är under ständig utveckling och kan lära sig i olika situationer. Lärande och 

utveckling ses av Vygotskij som människans naturliga tillstånd, alltså pågår hela tiden 

(Säljö, 2014). Detta hör ihop med andras stöttning på så vis att när man håller på att lära 

sig behärska något är man också väldigt nära att lära sig något nytt. Detta kan 

exempelvis kopplas till matematikinlärning. Har man lärt en byggsten är man nära att 

bygga vidare på nästa. Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen som ett 

avstånd mellan vad barnet kan lära på egen hand och lära med omgivningens hjälp. 

Hjälpen kan vara av vuxna eller barn som kan mer och sitter på mer erfarenhet. Den 

kommunikativa stöttning, som just har att göra med utveckling inom den proximala 

utvecklingszonen, även kallat scaffolding, kan leda till att barnet kan lösa problemet 

själv så småningom. Här kan man tänka den kunnige bygger en ställning som den 
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lärande kan klättra vidare på. Att ta hänsyn till vad barnet redan kan är viktigt i en 

lärares stöttning. Dessutom blir viktigt att fundera över förskolemiljön så att den 

stimulerar till lärande mellan barn och mellan lärare och barn, i detta fall med 

matematiskt innehåll (Bäckman, 2015). 

 

Strandberg (2006) refererar till Vygotskij och uttrycker att lärandet handlar om att vara 

engagerad i läraktiviteten och utveckla färdigheter. Detta kan, enligt Strandberg (2006), 

barnen ges chans att göra i leken. Författaren poängterar att barnen behöver få vara fria 

att använda och uttrycka sig via de uttrycksmedel som passar dem bäst. Även är det, 

enligt Vygotskij, vad barnen gör som avgör vad de lär sig. Det avgörande är inte vad de 

redan kan. 

 

Utefter Vygotskijs teser resonerar Strandberg (2006) att lärande i grupp innebär att en 

mångfalden av lösningsmetoder kan lyftas fram hos barnen och att sedan den smartaste 

kan utkristalliseras. Även lyfter Strandberg (2006) att repetition kan innebära att 

lärandeaktiviteten fokuseras. Därmed kan, enligt författaren, lärarens stöttning i att 

repetera främja barnens inlärning och barnens självförtroende i att de kan och kan lära.  

 

Strandberg (2006) skriver även om att ifall läroplansmålen kan formas om och 

presenteras för barnet som ett oemotståndligt motiv att lära sig det nya kan 

läroplansmålen fylla en funktion i barnets utveckling. Barns lärande grundar sig inte 

bara i att använda sig av hjälpmedel i sin närhet, förklarar författaren, utan kan bland 

annat i lek även omforma både hjälpmedel och situationer. Läraren kan även fundera 

över tillsammans med vilken kompis på förskolan barnet kan förstå innehållet bäst, 

fortsätter Strandberg (2006). 

 

5.2 Det lekande lärande barnet 

Ett begrepp som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson tar upp är det lekande 

lärande barnet, som knyter samman barnets lek och lärande. Det lekande barnet kan ses 

lära när det leker och det lärande barnet kan ses leka när det lär sig. Dessa sidor ses höra 

samman. I och med att barnet blir äldre underlättas barns reflekterande över både sitt 

lärande och sin lek. Barnen kan kommentera att de leker, vad de sagt i leken och lekens 

innehåll. Detta kan barnen göra med varandra och det kan ske i form av samlärande, när 

barnen lär i grupp (Jensen, 2013). 

 
5.2.1 Objekt och akt 

Vad man lär sig, här kallat lärandets objekt, har även en motsvarighet i leken. I leken 

handlar det om det barnen leker eller vad som fokuseras i leken, något som förhandlas 

vid uppstarten. Utefter barnens önskningar kan lekens objekt förändras och ifall alla 

barn har svårt att hålla fast vid det kan det leda till att ett nytt objekt skapas (leken delas 

upp i två) eller att leken avbryts. Lekens akt rör leken i sig, hur barnen leker kring det 

som fokuseras eller lekens genomförande (Jensen, 2013). 

 
5.2.2 Humor och respekt 

Att kombinera lek och lärande beskriver Johansson och Pramling Samuelsson (2009) 

som att bygga upp den pedagogiska miljön som en väv av möjligheter. Med hjälp av 

berättandet kan läraren vara med och bygga upp en lekvärld, där lekobjektet inryms i 

fantasi och verklighet och där respekt och humor är viktiga beståndsdelar. Även 

kunnande och målmedvetenhet ser författarna spela stor roll i stöttningen av det lekande 

lärande barnet. 
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5.3 Ramfaktorteorin 

Inom ramfaktorteorin beaktas undervisningsprocessen utifrån sina ramar, i stället för att 

forskningen om undervisning lägger fokus på att finna samband mellan orsak och 

verkan. Ramfaktormodeller grundar sig i hur resurser fördelas och används, där man 

tittar på ramar i undervisningen, såsom tid och barnsammansättning. Modellerna kan 

ligga till grund för politiska beslut så att man kan utröna hur undervisningsförlopp och  

resultat kan påverkas. Ramfaktorteorin har utvecklats under flera decennier och en 

större studie har visat att lågstadieelevers samarbete påverkats av tiden läraren tvingas 

ge varje barn i sin undervisning. Täta ramar har visat sig i att barnen grupperar sig och 

styrningen övergår till en grupp av barn och varje grupp fick en roll. Det påverkade i sin 

tur vilken grupp läraren gav svårare frågor till och vände sig till då tiden var knapp och 

läraren behövde runda av med ett svar. En koppling visade sig mellan politiska beslut 

om lärares tid och vad som kan bli möjligt och omöjligt rörande processer i 

undervisningen. Under ramfaktorteorins vidareutveckling har även läroplaner och dess 

påverkan på vad som är möjligt i undervisningen observerats. Kopplingen med 

läroplansteorin leder i sin tur in på tankarna om ifall läroplanerna ska skapas utifrån 

praktik i större utsträckning. Idag tittar man på frågor kring tilltro respektive misstro 

mot lärare. Viktiga läroplansteoretiska frågor är vad som ska läras ut och hur det ska 

väljas ut. Det kan innebära att ställa sig frågan om vad kunskap är och i vilken 

utsträckning kunskap ska vara mätbart och gripbart. Variationsteorin, som betonar 

variationen i undervisningen för att underlätta förståelsen av ett innehåll, är ett annat 

exempel på dagens forskning på området (Lundgren, 2014). 

 

6 Metod 
Vårt syfte med studien är att bidra med kunskap om hur några förskollärare beskriver 

relationen mellan barns lek och deras tidiga lärande i matematik. För att få svar på vårt 

syfte använde vi oss av en kvalitativ studie. Vi valde kvalitativ metod framför 

kvantitativ metod därför att vi var intresserade av informanternas beskrivningar i ord 

och inte i siffror. Vi ville skapa oss en bild av deltagarens beskrivningar och vad de 

anser var viktigt och betydelsefullt. Vi valde därför bort kvantitativ metod därför att där 

är det forskaren som styr. Tanken är att komma nära deltagarens perspektiv för att få 

chansen att se världen som han eller hon gör. Väljer vi kvantitativ metod som till 

exempel en enkätundersökning blir det svårt att komma nära och det är inte önskvärt i 

vår studie. Vi ville inte göra en storskalig studie som kvantitativ metod oftast associeras 

till, utan vi inriktade oss på ett få antal förskollärare och därför passade kvalitativ metod 

bättre för oss (Bryman, 2008). 

 

6.1 Datainsamlingsmetodik 

Vi har valt att genomföra intervjuer då vi vill ta reda på hur några förskollärare 

beskriver relationen mellan barns lek och deras tidigare lärande i matematik. Vi tror att 

intervjuer ger ett större djup, jämfört med till exempel observationer eller enkäter. 

Intervju är bra för att ta reda på komplexa och subtila fenomen. Intervjuerna kommer att 

vara semistrukturerade vilket ger intervjuaren möjlighet till att vara flexibel gentemot 

informanten. Frågornas ordningsföljd kan varieras och informanten kan fördjupa sig 

mer i frågorna. Intervjuerna kommer dessutom vara personliga i mötet mellan en 

forskare och en informant (Denscombe, 2009).   
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6.2 Urval 

Urvalet av informanter har varit i stort sett subjektivt, det vill säga informanterna har 

valts av oss. I första hand gjorde vi ett bekvämlighetsurval det vill säga att vi tog 

kontakt med förskollärare i vår närhet och som vi kände sedan innan. För att få ihop sex 

stycken förskollärare behövde vi även kontakta andra förskollärare och fråga en 

förskolechef som ansvarar för flera förskolor för att få tips på lämpliga kandidater att 

fråga.  Denna strategi kallas snöbollsurval (Denscombe, 2009). 

  

Vi valde ut förskollärare med olika lång arbetslivserfarenhet inom yrket för att öka 

chanserna att få skiftande svar. En lärare med 5 års arbetslivserfarenhet kan ha en annan 

kunskaps- och barnsyn än vad en mer erfaren lärare har. Dessutom kan det skilja i vilka 

kunskaper förskollärarna besitter. Ett annat krav var att förskollärarna skulle ha 

erfarenhet av att arbeta med 3-5-åringar för att kunna besvara våra frågeställningar 

likvärdigt. Vi valde ut förskollärare från sex olika förskolor i två  mindre städer i södra 

Sverige. Våra förskollärare som deltog är Anna, 40 år som arbetat i 19 år som 

förskollärare. Beata, 51 år har arbetat i 10 år. Cissi, 35 år har arbetat i 5 år. Doris 58 år 

arbetat som förskollärare i 10 år men har innan dess arbetat som barnskötare i 25 år. 

Ebba, 52 år har arbetat i 30 år och Frida, 59 år har arbetat som förskollärare i 39 år. 

 

6.3 Genomförande 

I god tid innan studien skulle genomföras kontaktade vi informanterna genom att skicka 

ut ett informationsbrev (bilaga B). I brevet beskrev vi vår planerade studie och frågade 

om de ville delta. En viktig del i brevet berörde de  forskningsetiska principerna som vi 

kommer att  förhålla oss till i studien. Vi tog även upp att intervjun kommer att spelas 

in. Efter betänketid kontaktade vi informanterna igen för att få ett godkännande och för 

att bestämma tid och plats för den personliga intervjun. Alla sex intervjuerna 

genomfördes sedan på respektive förskollärares arbetsplats i ett avskilt rum. Tid som 

avsattes för intervjun var en timme för att kunna samtala både innan och efter. I 

genomsnitt tog det ca 45 minuter för varje förskollärare att besvara frågorna. 

Denscombe (2009) framhåller att den som intervjuar har som målsättning att skapa en 

avslappnad atmosfär så att tillit skapas. Informanten ska känna att den kan tala fritt och 

öppet. Därför behöver intervjuaren även skapa en god relation mellan sig och 

informanten.  

 

De personliga intervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga A) med öppna frågor och 

genomfördes med en informant åt gången. Intervjufrågorna har relevans för våra 

frågeställningar och för de områden som frågeställningarna berör. Det är viktigt att 

frågorna som ställs inte är ledande då vi inte vill påverka informanterna i deras svar. 

Denscombe (2009) tar upp att det förenklar för forskaren att transkribera samtal 

genomförda med en informant åt gången då synpunkter lättare kan länkas ihop med den 

som uttrycker dem. Detta är en anledning till att vi väljer bort gruppintervjuer även om 

dessa intervjuer hade kunnat ge ett ännu större djup. I en gruppintervju får 

informanterna chans att diskutera ämnet mer grundligt. Då kan forskaren urskilja 

resonemang bakom åsikterna och faktorer som förklarar varför de intervjuade förhåller 

sig så. Likheter och olikheter i åsikter kan även bli synliga. Däremot valde vi att 

genomföra semistrukturerade intervjuer som låter informanten utveckla sina svar på ett 

friare sätt än i den strukturerade intervjun. Fokus ligger på informanten och dess åsikter 

(a.a.). 

  



  
 

16 

Det är viktigt att alla informanter får samma frågor. I den semistrukturerade intervjun 

utgår forskaren från en färdig intervjuguide. Däremot behöver inte frågorna ställas i en 

viss ordning (Denscombe, 2009). Vi använde oss också av spontana följdfrågor under 

intervjun där vi kände att det behövdes. Följdfrågorna kan fånga komplexiteten och öka 

förståelsen för informantens svar. Frågorna vi följer upp med kan göra att vi får ett 

varierat och rikt material som svarar på studiens frågeställningar. Kihlström (2007) 

skriver att det är viktigt att hålla sig till ämnet eftersom tiden ofta är begränsad i en 

intervjusituation. Vi spelade in intervjuerna med förskollärarna för att kunna gå tillbaka 

och lyssna till svaren igen, så att möjliga nyanser uppmärksammas. 

 

6.4 Bearbetning av data 

Efter varje intervju transkriberade vi det inspelade materialet så att det kunde analyseras 

och ge oss ett resultat. Därefter gick vi igenom svaren flera gånger för att få en 

helhetsbild över resultatet och hitta mönster i svaren vi fått. Intervjusvaren 

kategoriserade vi utefter frågeställningarna. Kihlström (2007) tar upp vikten av att hitta 

mönster i svaren som man får. Vi identifierade huvudaspekter som svarar på 

forskningsfrågan som i sin tur ledde fram till kategorier. Vi definierade varje kategori 

och delade in kategorierna i underkategorier. För att ytterligare tydliggöra varje kategori 

och underkategori kopplade vi dem till citat från intervjuerna. Detta blev en process, där 

vi återkom till och tolkade intervjusvaren i flera omgångar. I resultatredovisningen har 

våra tolkningar bekräftats med citat från materialet. Citaten har även använts för att visa 

tolkningens och kategoriseringens rimlighet. För att analysera resultatet har vi använt 

oss av vårt teoretiska ramverk. Analysen har vi valt att föra in i anslutning till varje 

resultatdel så att det blir lättare för oss och läsaren att skapa en röd tråd i arbetet. Det 

teoretiska ramverket slog vi fast under de första veckorna, men ramverket fick revideras 

efter att resultatet var på plats. I vårt fall behövde mer teori läggas till för att kunna 

skapa en djupare analys och för att täcka en större del av informanternas svar. Resultatet 

och analysen av resultatet ska svara på forskningsfrågorna (Denscombe, 2009). Syfte 

och forskningsfrågor har vi behövt gå tillbaka till i många omgångar, genom tolkning 

och analys av informanternas svar. Även i diskussionen har syfte och frågeställningar 

behövt ligga till grund. Tidigare forskning har vi också behövt granska omfattningen av 

utefter resultatet. Dessutom ger resultat och analys nya idéer, vilket kan skapa behovet 

av att leta nya artiklar till diskussion och inledning. Ny forskning under månaderna vi 

arbetet med uppsatsen kan också ha inspirerat oss i någon riktning, eller rentav 

kompletterat det vi redan haft i tankarna. Alla delar i uppsatsen lever under hela arbetets 

gang. 

 

6.5 Etiska överväganden 

Hermerén (2011) tar upp att varje forskare bör känna till en mängd lagar och direktiv 

inom det forskningsetiska området. Det är av yttersta vikt att informanter inte utsätts för 

kränkning eller skadas på andra sätt när de deltar i studien. 

  

I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra olika forskningsetiska principerna. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informera informanten om syftet med studien samt om 

villkoren som gäller för intervjuaren och den intervjuade. I ett brev (bilaga B) till 

förskollärarna har vi  informerat dem om syftet med studien och hur den ska 

genomföras. Samtyckeskravet innebär att intervjuaren behöver inhämta samtycke från 

informanterna som ska delta och att studien är frivillig att medverka i. Alla ska vara 

informerade om att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Konfidentialietskravet 
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innebär att all information inhämtad från informanterna ska behandlas konfidentiellt. 

Detta innebär att förskollärarna får vara anonyma och att fiktiva namn ges till respektive 

förskola och förskollärare i dokument där de omnämns. Efter studiens slut kommer all 

röstinspelning samt tillhörande transkribering att raderas. Nyttjandekravet innebär att 

insamlad information från informanterna endast får användas för vårt 

forskningsändamål. I brevet vi skickade till informanterna där vi frågade om de vill 

delta i intervjun var vi tydliga med att all data som samlats in endast kommer att 

användas i vår studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

7 Resultat 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur några förskollärare beskriver 

relationen mellan barns lek och deras tidigare lärande i matematik. Förskollärarna har 

svarat på intervjufrågor rörande de tre forskningsfrågorna; vilken matematik beskriver 

förskollärarna att barnen kan lära sig i leken, hur beskriver förskollärarna sin egen roll i 

leken med avseende på barnens lärande i matematik och vilka pedagogiska utmaningar 

finns med att använda barns lek för att stimulera deras lärande i matematik. 

 

Nedan presenteras resultatet av sex intervjuer med förskollärare om deras beskrivningar 

om huvudområdena barns matematik i lek, lärarens roll i leken och pedagogiska 

utmaningar. Förskollärarnas namn är fiktiva. 

 

7.1 Vilken matematik förskollärarna beskriver att barn kan lära sig i 
leken 

Under denna rubrik ryms förskollärarens beskrivningar om matematikinnehåll i fri och 

styrd lek, förskollärarens öppenhet för matematikinnehåll i leken, vad läraren behöver 

för att kunna se matematiken i leken och vilken matematik som behövs redan i 

förskolan för att vara beredd för skolans matematik. Detta är en avgränsning baserad på 

det innehåll förskollärarna i vår studie kopplat till denna forskningsfråga. Den 

matematik som utövas i lek på förskolan anses ha att göra med vilket matematiskt 

innehåll barnen spontant behandlar i sin lek och det innehållet förskolläraren 

uppmärksammar i sin stöttning. Flera av förskollärarna lyfter att det är förskolläraren 

som sätter sina egna gränser för vad barnen kan lära. Gränssättningen för vad barnen 

kan lära kopplas ihop med lärarens kunnighet, uppmärksamhet och målmedvetenhet. 

 
7.1.1 Matematikinnehåll i styrd och fri lek 

I barnens lek ser förskollärarna matematikområden som antalsuppfattning, 

rumsuppfattning, sortering och problemlösning. Enligt de flesta förskollärarna är 

räkningen, gärna räkneramsor, något som ofta fångar barnen. Anna ger exempel på att 

barnen kan lära sig att räkna, addera, dividera, multiplicera i leken. Även geometri och 

antal uppmärksammas i leken. Förskollärarna tar upp matematikinnehåll som både 

kommer in i styrda lekar och lekar initierade av barnen. Flera förskollärare poängterar 

att många ringlekar, gemenskapslekar och samarbetslekar bygger på matematik, såsom 

antalsuppfattning, rumsuppfattning och även sortering, då barnen ska dela in gruppen i 

lag. 

  
Det finns en lek som heter ormen Ka. Där börjar man med ett huvud och så går man runt i ring. 

Och så säger man “Jag är ormen Ka, jag vill ha mat, vem ska jag ta”. Efter den ramsan stannar 

man och den man stannat hos får krypa igenom benen och så tar man tag och ormen blir längre 

och längre. Tillslut blir det jättelångt att krypa under allas ben. Där kan man se båda att ormen 

blir längre och längre och att det blir färre och färre kvar i ringen. Ger även rumsuppfattning. 

(Förskollärare Doris) 
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Anna tog tidigare upp att geometri intresserar barnen i leken. Speciellt geometriska 

former är något barnen visar stort intresse för, enligt flera förskollärare. Att gå på form- 

och färgjakt anses vara populärt bland barnen. Förskollärare Ebba berättar att hon har 

sett att barnen gärna spontant i sin lek kategoriserar formerna efter form och färg. 

Förskollärare Anna beskriver att barnen fascineras av att lägga de olika geometriska 

formerna på ett ljusbord med en strålkastare som gör att formerna kan ses på väggen. 

Som nämnts tidigare sorterar gärna barnen. Sortering och kategorisering på olika sätt av 

lego och pennor kan pedagogen lätt få in dagligen, anser Ebba. Vid dukning berättar 

Frida att barnen tränar sig i antalsuppfattning och problemlösning. Hon anser att det är 

lätt att få in mycket matematik där. Ebba tar även upp att när de spelar sällskapsspel 

med tärning kan barnen få tillfälle att räkna, se och uppfatta antal. Även tärningsspel 

och pussel är populärt och Ebba uppmärksammar rumsuppfattningen i pusslandet. 

  
Sortering och kategorisering har vi hela tiden, pennor sorterar barnen dagligen. Legot efter färg, 

storlek. Ibland lägger vi alla bitar i en hög och frågar barnen Hur vill ni sortera bitarna? 

(Förskollärare Ebba) 

  

När barnen pusslar kan de få in rumsuppfattning. I den vanliga konstruktionsleken, i 

gymnastiken där får de in rumsuppfattning när de erövrar rummet, ser sig själva i rummet. När 
de bygger kojor både ute och inne.  (Förskollärare Ebba) 

  

Flera förskollärare fördjupar sig även i den fria leken och nämner att barnen använder 

sig av matematik i bygglek och sandlådelek. Ebba berättar om när barnen är i skogen 

och leker och att barnen gärna mäter och gör jämförelser och berättar att 

rumsuppfattning är något som barnen kan få in i många sammanhang. Cissi och Doris 

nämner vattenlekar och Doris berättar att volym är spännande att utforska. I 

kuddrummet berättar Frida att barnen tränar sig i antalsuppfattning och problemlösning. 

  
I skogen är det mycket att barnen jämför längden på sig själva, sina fötter i förhållande till 

pinnar, kottar, stenar. (Förskollärare Ebba) 

  

De håller på med vattenlek till exempel, de öser och de häller och kan säga “oj det fick plats i 

den” eller “titta det blev bara lite på botten”. Det är också ganska mycket matematik i att ösa 

och hälla över i olika pyttsar. (Förskollärare Doris) 

  

I kuddrummet kan barnen säga “här behöver vi två madrasser till” eller “ni kan få låna en 

madrass till för de andra måste vi ha. (Förskollärare Frida) 

  

Flera förskollärare har uppmärksammat att barnen ofta fångas av matematiska begrepp i 

leken, närmare bestämt begrepp som har med olika typer av ytterligheter att göra. Ebba 

talar om intresset för vem som kommer först, på andra plats och även för när läraren 

utmanar barnen med: “Kan du ställa dig först i ledet?“ eller “Kan du ställa dig på tredje 

plats?” Frida har märkt att antal ofta fångar barnens intresse och flera förskollärare 

berättar om barnens fascination av riktigt stora tal. Ytterligheter tar förskollärare Doris 

upp att barnen är intresserade av, såsom när något är väldigt litet eller jättestort. Hon har 

även märkt att barnen gärna leker och dramatiserar olika storlekar. 

  
De tycker om det som är stort, högt, långt, litet, och där det nästan inte är något alls. Bockarna 

Bruse är något som barnen gärna leker och kan användas som medpedagoger. (Förskollärare 

Doris) 
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7.1.2 Lärarens öppenhet för barns matematik i lek 

När förskollärarna blev tillfrågade om vilken matematik barnen kan lära sig leken 

svarade förskollärarna genom att förklara vilket matematiskt innehåll de såg. Något som 

stack ut var förskollärarnas resonemang om öppenhet för vad som fångar barnen i leken 

och vad leken kunde betyda matematiskt. 

  
Det gäller att sätta på sig matematikglasögonen och vara öppen för att upptäcka matematiken. 

(Förskollärare Ebba) 

  

Du kan få in matematik i allt bara du är öppen att se det. (Förskollärare Frida) 

  

Kan fruktstunden vara lek? Eller inspirera till den med halvor och fjärdedelar? 

(Förskollärare Anna) 

  

Öppenheten rör förskollärarens matematiska tolkning av barnens lek och hur 

förskolläraren kan leda den mot ett matematiskt innehåll. Flera förskollärare anser att 

man kan se matematik i all lek barnen gör. Samtidigt anser flera förskollärare att barnen 

kan lära sig all matematik genom leken. Anna anser att det troligen finns gränser för vad 

man kan lära i leken, men att det samtidigt handlar om hur kunskapen presenteras och 

barnens egen motivation till att lära. 

  
Ekvationer kanske de inte kan lära sig men samtidigt kanske det går. Jag har inte provat så jag 

vet inte. Rätt som det är träffar man på barn som vill lära sig mycket. (Förskollärare Anna) 
 
7.1.3 Uppmärksamhet, kunnighet och målmedvetenhet rörande barns matematik i 
lek 

Flera av förskollärarna lyfter att det är förskolläraren som sätter sina egna gränser för 

vad barnen kan lära. Cissi tar även upp att det kan vara svårt att få barnen att förstå att 

det är matematik förskolläraren är ute efter i leken. Ebba anser att förskolläraren måste 

vara kunnig, uppmärksam och målmedveten då det gör att barnen kan lära sig vilken 

matematik som helst. 

  
All matematik men det kräver att det är kunniga lärare och att man är uppmärksam. Jag tycker 

att det är så viktigt att ha ett syfte med en planerad aktivitet, vi ska ha ett mål med aktiviteten. 

Det är viktigt att också berätta det för barnen. “I dag ska vi ha matematik”. “Idag ska vi sortera 

färger eller kategorisera färger” eller “idag ska vi ha geometriska former. Förra året hade vi ett 

sagotema där vi bland annat byggde en rymdraket. På bilden ser barnen spetsen på rymdraketen 

som ser ut som en triangel. På ett papper ser den ut så men när vi sedan började prata om det i 

det verkliga livet så visade sig att när barnen klippte ut den här triangeln så blev det fel. Den är 

ju inte rund och då kom barnen på att de inte kunde ha en triangel utan de måste ha något annat, 

en rund triangel. Då är det ju en kon som de vill ha. Tack vare detta lärde sig barnen begreppet 

kon och även skillnaden mellan en triangel och en kon. När de sedan lekt ute på gården kunde 

vi höra att de använde dessa begrepp. (Förskollärare Ebba) 

  
Det är ganska mycket tänker jag att fånga ögonblicket. Att man ser något som de håller på med 

och tänka oj vad håller på att hända här och sedan ställa de där jättebra frågorna som leder 

vidare du vet. Vi kan inte säga till barnen att idag ska vi tala om hållfasthet, för då tänker 

kanske 90 % av barnen att vad är det och ser ut som frågetecken. (Förskollärare Doris) 

  
Om vi kan fånga dem så kan vi hålla på ganska länge med samma sak som till exempel räkning. 

(Förskollärare Frida) 

  

Förskollärare Ebba talar om vikten av att ge barnen en lustfylld upplevelse för att trigga 

igång deras nyfikenhet. Förskolläraren talar också om vikten av att göra lekar och 

aktiviteter flera gånger för att också väcka ett intresse. Förskollärare Anna anser att det 
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är viktigt att det som lärs ut måste vara relevant för barnen för att de ska kunna se vad 

de har för nytta av det.   

 
Barnen ska känna att det är på riktigt. Och det märks så tydligt… sätter man fram ett 

tangentbord där man klippt av sladden vill barnen inte hålla på med det. (Förskollärare Anna) 
 
7.1.4 Förskolematematiken med blicken mot skolan 

Åsikter om vad barnen behöver ha med sig för kunskaper från förskolan till skolan 

skiljer sig mycket mellan de olika förskollärarna. Två av förskollärarna anser att det är 

känslan av att matematik är roligt och inget att vara rädd för. En förskollärare anser att 

barnen ska kunna problemlösning och känna till begrepp. En annan förskollärare anser 

att förskollärare bör utgå från Gudrun Malmers 100 matematikbegrepp som barn ska 

kunna i årskurs 3. En annan anser att de behöver ha med sig allt, men att det inte handlar 

om att räkna på det sättet som man gör i skolan. 

  
Det är viktigt att barnen får med sig baskunskaper och får det förklarat på många olika sätt. Jag 

lär inte matten likadant som du gör och det gör inte våra 19 barn heller. Barnen ska få förklara 

sina egna upplevelser och experiment för varandra. De behöver inte vara rätt och fel hela tiden 

utan att man kan göra saker på olika sätt. (Förskollärare Ebba) 

  
1+1 tycker jag (förskolläraren) inte är det viktigaste. Det viktigaste är att man kan sortera saker, 

man kan förstå att 4 är mer än 3 att de får in antalsbegreppet. Att kunna se skillnader och 

likheter, former är det som är viktigt att ha med sig för det är grunden att stå på. Efter det kan 

du bygga vidare för har du inte förstått vad 4 är så kan du inte bygga vidare. Matematiken ska 

vara tydlig den ska inte vara abstrakt. (Förskollärare Frida) 

 
7.1.5 Analys 

Jensen (2013) talar om att lärandets objekt har en motsvarighet i leken, i vårt fall vilken 

matematik leken handlar om. Förskollärarna i vår studie tar exempelvis upp färg och 

form så att barnen får utforska kring begreppen. Särskilt fascineras barnen av former när 

de lyses upp på väggen. Detta intresse är en av förskollärarna i studien lyhörd för och 

tänker att genom att presentera formerna upprepade gånger kan barnens intresse för 

formerna upprätthållas. Formerna dansar runt på väggen på ett lekfullt sätt, som i sin tur 

kan inspirera barnen till att föra in formerna i sina egna fria lekar. Barnen blir lekande 

lärande barn. Det lekande barnet kan lära när det leker och det lärande barnet kan leka 

när det lär sig. Barnen leker även styrda lekar, såsom ringlekar, gemenskapslekar och 

samarbetslekar som bygger på många olika matematikområden. Barnen ges även 

matematisk träning då de ska dela in sig i lag. Jensen (2013) tar upp lekens akt, alltså 

hur deltagarna i leken leker kring ett innehåll. I leken ”Ormen Ka”, som en lärare i 

studien tog upp, får barnen se hur något blir längre och längre och koppla det till 

rumsbegrepp. Genom att barnen får lära sig med kroppen i lek ges förutsättning till att 

barnet själv kan initiera leken (och i sin tur repetera kunskapen) en annan gång under 

friare omständigheter. Vi ser härmed exempel på att barnen kan inspireras av 

matematikinnehåll från den styrda leken i sin egna fria lek. Även ser vi hur 

förskollärarens lyhördhet för vad barnen tycker är roligt (lysa upp formerna på väggen) 

kan göra att förskolläraren upprepar leken flera gånger och på så vis hjälper barnen i 

deras lärande. 

  

En förskollärare uttrycker att rumsuppfattning kan erfaras av barnen i både konstruktion 

och gymnastik ”när de erövrar rummet”. Vi tittar återigen på barnens interaktion med 

dess omgivning i ”Ormen Ka” och knyter an till Vygotskijs uttryck mediering och 

appropriering (Säljö, 2014). Säg att ormen kanske säger ”Nu när jag ska äta upp er 

kommer jag att bli så lång, så lång” och att förskolläraren benämner att ormen blir 
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längre och längre vartefter ormen äter sig mättare och mättare. Med språket som ett 

medierande redskap kan vi tänka oss hur ormens och förskollärarens språkanvändning i 

leken kan hjälpa andra barn att se kopplingar mellan språket och matematiken i och med 

det matematiska begreppet ”längre”. Enligt Vygotskij spelar förutom språket även 

barnets handling stor roll med avseende på barnets utveckling och lärande (Säljö 2014). 

Vygotskijs term appropriering handlar om barnets aktiva roll i att lära sig, i detta fall, 

begreppet ”längre”. Språkinlärningen anses underlättas i sociala sammanhang. Med 

lekens och den spännande ormens hjälp kan det kännas lättare att lära sig språket och 

även till och med meningsfullt och roligt, då barnet känner ett behov av och lust till att 

använda sig av de nyvunna språkkunskaperna. Detta kan vi se i vår studie då flera 

förskollärare har uppmärksammat att barnen ofta fångas av matematiska begrepp i 

leken. Vi kan även se det i Annas svar, där hon säger att vad barnen kan lära i leken dels 

har att göra med hur kunskapen presenteras och dels med barnens egen motivation att 

lära. Och motivationen har förskolläraren chans att påverka genom leken. I och med att 

tonvikten läggs på det lekande lärande barnets egna aktiva roll i sin språkinlärning kan 

tänkas att barnen behöver både styrd och fri lek i sin vardag på förskolan. I föregående 

stycke talade vi om en växelverkan mellan styrd och fri lek. Alltså skulle båda dessa 

resonemang kunna styrka behovet av förskoleverksamhetens växlande mellan fri och 

styrd lek. 

 

I studien beskrivs behovet av att vara öppen för att se matematiken i barnens lek och att 

förskolläraren själv sätter gränser för vad barnen kan lära i leken. Förskollärarens 

matematikkunskaper och uppmärksamhet på vad barnen gör i leken ses som viktiga för 

att ge konstruktiv stöttning i leken. Stöttar förskolläraren i barnens fria lek behöver 

förskolläraren uppmärksamma lekens objekt, alltså den matematik barnen koncentrerar 

sig på i leken. Det underlättar stöttningen då läraren återknyter till just det som barnet 

intresserar sig för i sin lek. Även påpekas i vår studie vikten av att klargöra syfte och 

mål med leken för barnen. Lärarens målmedvetenhet och kunnande talar Johansson och 

Pramling (2009) om som en konstruktiv kombination. Det skulle kunna göra att barnen 

tycker att matematiken är tydlig. Därmed ger lärarens öppenhet för matematik, 

kunnighet och målmedvetenhet en förutsättning till att leken kan fördjupas. 

 

Även framhålls i studien att en lustfylld upplevelse kan trigga igång barnens nyfikenhet 

och känsla av meningsfullhet. Anna sade tidigare att barnens motivation att lära kan 

påverka vad barnen lär i leken. Lekens akt och i den här bemärkelsen hur leken läggs 

upp, och även lärarens stöttning blir intressant att fundera över. Förskollärarna i studien 

betonar att barnet behöver få med sig att matematik är roligt och att det inte är något att 

vara rädd för. Vi knyter an till Johansson och Pramling Samuelsson (2009), som säger 

att humor och respekt är viktiga beståndsdelar i leken. Författarna tar upp ett exempel 

där en lärare egentligen är ute efter att lära ut en sak, men barnet skrattar fram 

räkneramsan om och om igen. Backar läraren från sin målmedvetenhet att driva fram sin 

kunskap har läraren chans att hitta en väg till barnets intresse för att lära nytt genom 

barnets glädje i att räkna. Är barnet verkligen engagerad i leken och har roligt kan både 

barnets lärande främjas och lärarens stöttning underlättas. Lärarens matematikkunskaper 

och målmedvetenhet är viktiga i många avseenden, men lärarens uppmärksamhet, 

respekt och humor behöver ibland ta överhanden för att nå det lekande lärande barnet. 

 
7.1.6 Sammanfattning och slutsatser 

Två åsikter som sticker ut och beskriver förskollärarens öppenhet till matematik i leken 

är att all matematik kan läras genom leken och att förskollärare kan få in matematik i 

allt de gör. 
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En slutsats vi kan dra är att förskolläraren behöver vara öppen för att se matematiken. 

 

Barnen kan ses fångas av flera matematikområden och ofta geometri och räkning. I 

samtalen med förskollärarna om vilken matematik som är viktig att lära sig inför skolan 

betonades generella färdigheter, såsom att kunna räkna, sortera och att se skillnader och 

likheter. Detta ansågs viktigare än att räkna 1+1 = 2. Förskollärarna anser även att 

barnen behöver kunna förklara upplevelser och experiment för varandra och att fokus 

inte behöver ligga på att något ska vara rätt eller fel. Även förskollärarens medvetenhet 

om att alla barn lär på olika sätt lyfts fram. Att ha en stadig grund att stå på, vilket 

handlar om medvetenhet om vilket matematiskt problem man löser och självkänslan i 

att någon lösning är gott nog, det anses vara målet. 

 

I studien ser vi även exempel på att barnen ofta fångas av matematiska begrepp i leken.  

I vår studie ser vi även att olika matematiska områden kan lekas i flera olika typer av 

lekar. Med språket som ett medierande verktyg kan förskollärarens språkanvändning i 

leken hjälpa barn att se kopplingar mellan språket och matematiken. 

 

Vi ser i studien exempel på att barnen kan inspireras av matematikinnehåll från den 

styrda leken i sin egna fria lek. Även ser vi hur förskollärarens lyhördhet för vad barnen 

tycker är roligt kan göra att förskolläraren upprepar leken flera gånger och på så vis 

hjälper barnen i deras lärande. Vi kan därmed dra slutsatsen att både fri och styrd lek 

behövs då det ena ger förutsättning för det andra. 

 

Vad barnen kan lära i leken anses dels ha att göra med hur kunskapen presenteras och 

dels med barnens egen motivation att lära. Och motivationen har förskolläraren chans 

att påverka genom leken. I och med att tonvikten läggs på det lekande lärande barnets 

egna aktiva roll i sin begreppsinlärning kan tänkas att barnen behöver både styrd och fri 

lek i sin vardag på förskolan. Vi ser även en växelverkan mellan styrd och fri lek i 

förskolans praktik genom lärares berättelser. Alltså kan vi i dubbel bemärkelse styrka 

behovet av verksamhetens växlande mellan fri och styrd lek. 

 

Förskollärarens öppenhet för matematik, kunnighet och målmedvetenhet ger 

förutsättning för att leken kan fördjupas. Även förskollärarens målmedvetenhet är viktig 

i många avseenden, men förskollärarens uppmärksamhet, respekt och humor behöver 

ibland ta överhanden för att nå det lekande lärande barnet med matematiken. 

 

7.2 Hur förskollärarna beskriver sin roll i leken med avseende på 
lärande i matematik 

När vi pratar om förskollärarnas roll i leken tar de upp flera olika aspekter som de anser 

som betydelsefulla för att barnen ska lära sig matematik. Vi har identifierat två teman. 

Under temat den engagerade förskolläraren berör vi hur förskolläraren behöver nå 

barnet i leken för att lära ut matematik. I samtalen med förskollärarna tas även 

balansgången upp mellan att ge svar och se till barnens utforskande i leken. 

 

 
7.2.1 Den engagerade förskolläraren 

Flera förskollärare beskriver sin roll i leken med att vara närvarande i den och göra 

barnen uppmärksamma på vad de gör. Det beskriver de på olika sätt. Anna talar om att 

vi behöver observera barnen för att se vad som intresserar dem. 
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Jag tänker att min roll mycket är att jag behöver vara där och uppmärksamma vad de gör. 

Häromdagen var det några barn som lekte i en klätterstege en lång stund och var fångade av 

den. Barnen klättrade upp och ner flera gånger och räknade 1, 2, 4, 7. (Förskollärare Anna) 

  

Även Cissi och Ebba talar om närvaro och menar att det inte bara räcker att observera 

leken. Det handlar även om, som Beata beskriver, att aktivt lyssna in vad barnen gör 

och ta reda på vad barnen uppmärksammar för att sedan kunna följa upp. Frida belyser 

vikten av att föra dem vidare och ge dem nya uppgifter. 

  
Jag är där och lyssnar för att se vad som håller på att hända. Det känns viktigt att vara där när de 

håller på med något på så sätt kan jag hjälpa barnet att lära sig matematik i leken. (Förskollärare 

Cissi) 

  

Som lärare måste jag vara nyfiken på barnen och vara lyhörd för vad som lockar dom. Märker 

jag att de håller på med något intressant kan jag försöka spinna vidare på det. (Förskollärare 

Ebba) 

  

Till exempel det här med lego som våra barn är intresserade av kan jag märka att de 

uppmärksammar pluttarna på bitarna. Då ska vi fortsätta prata med barnen i de termerna som de 

hittat och fortsätta med det. (Förskollärare Frida) 

  

I rollen lägger flera förskollärare att ställa frågor till barnen och på så sätt kan 

förskolläraren lyfta barnens tankar, som Doris uttrycker det. Doris talar också om att det 

kan väcka ett intresse hos barnen, just att ställa frågor. Ebba lyfter fram att det många 

gånger handlar om att förskolläraren visar inlevelse och engagemang 

  
Min roll är att ställa de här öppna frågorna till barnen och att lyfta det vidare och väcka igång 

deras tänk på något vis. (Förskollärare Doris) 

  

Vi sitter inne i rummet eller på golvet så att vi kan kommentera och ställa frågor som typ: Är 

mitt metspö i lego längre än ditt till exempel. Viktigt att få in det i rätt sammanhang och att vi 

benämner det med rätta matematiska begrepp. (Förskollärare Ebba) 

   

Flera förskollärare tar upp att deras roll är att utmana barnen på olika sätt. Både Anna 

och Cissi anser att det många gånger handlar om att barnen ska tänka en gång till. Frida 

anser att det ibland kan vara svårt att utmana barnen lagom mycket. Frida menar att det 

alltid finns en risk med att ge för svåra uppgifter då intresset kan avta. Å andra sidan 

anser Ebba att vi förskollärare måste våga utmana barnen och utmana oss själva. 

  
Jag behöver kasta mig ut på ”otäcka vatten” som jag kanske inte behärskar så mycket men att se 

det som ett gemensamt lärande. Ser barnen att vi också tycker att det är roligt så triggas de ofta 

av de. (Förskollärare Ebba) 

  

Det gäller som pedagog att se vad jag kan plocka till för att tillföra mer. Det gäller att vara 

öppen och se vad jag kan lägga till och göra det lite svårare för barnen. Som pedagog kan jag 

tänka kan jag utmana dem lite till. Det gäller att läsa av barnen för utmanar jag dem för mycket 

kanske intresset svalnar. (Förskollärare Frida) 

  

En annan betydelsefull roll som förskolläraren har är att synliggöra matematiska 

begrepp för barnen i leken, enligt flera förskollärare. Ett sätt kan, enligt Doris, vara att 

benämna och sätta ord på det som händer för att skapa förståelse. Samtidigt anser Ebba 

att det är viktigt att förskolläraren gör det i naturliga sammanhang och inte på ett 

konstigt sätt. Både Anna och Cissi kan däremot se ett problem med att försöka 

synliggöra matematiska begrepp i barnens egenvalda lek. De ser en risk med att man går 

in och stör. Leken kan då brytas, särskilt om läraren inte är riktigt med i leken. Är 

förskolläraren däremot inne i leken går det lättare att flika in begrepp. De två 
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förskollärarna hade hellre valt att kommentera vad barnen gjorde i leken efteråt, när 

barnen var färdiga med leken. Doris tar också upp att förskollärare inte ska vara rädda 

för att bidra med rätta matematiska begrepp som vi tror är för svåra för barnen. 

  
Rektangel och en fyrkant är ju inte lättare att säga än en kvadrat egentligen. Många säger att är 

det inte för svårt att säga cirkel men rund ring är inte så enkelt de heller. Vet man att en cirkel är 

en cirkel så är det så. Barn tycker om lite konstiga ord och de brukar intressera barnen. 

(Förskollärare Doris) 

  

Både Ebba och Beata anser att deras roll är att vara inspirerande men att, som Beata 

säger, måste förskolläraren ta hänsyn till barnens förkunskaper. Förskollärarens roll i 

leken, anser Beata, kopplas även till att bidra med material, utforma en god pedagogisk 

miljö och att dela med sig av färdigheter och kunskaper. Hon tänker även att 

förskollärarens roll kan innebär att lära barnen att inte ge upp. 

 
Jag kan bidra med material, miljö, mina färdigheter som barnen i sin tur kan härma och lära sig 

av och även mina kunskaper och tankesätt. Jag kan visa hur jag tänker och att det händer något 

när jag tänker. Lära barnen att inte ge upp och stötta i och med att jag är med dem när de lär sig. 

(Förskollärare Beata) 

 
7.2.2 Balansgång mellan barnens egna utforskande och att ge lösning 

Resultatet visar att förskollärarna ibland kan uppleva att de har en svår roll att balansera 

hur mycket barnen själva ska utforska och när stöttning ska ges från förskolläraren. 

Anna framhåller att situationen ibland kräver att bidra med något material eller en 

ledtråd som kan vara till hjälp i att lösa ett problem. Att även sätta barnen i en situation 

där de faktiskt måste lösa problemet kan sporra barnen till eget utforskande. Samma 

förskollärare vill att de rätt ofta ska få hitta rätt till svaret, samtidigt som hon inte vill 

tvinga på dem svaret. Förskolläraren vill inte att barnen ska ta tappa intresset. Det är 

barnens intresse som ska styra och inte förskollärarens, barnen ska känna att de äger 

processen. Doris beskriver hur stöttning i onödan kan leda till att ansvaret för att lösa 

problemet läggs över på de vuxna. Detta kan leda till att barnen lär sig att de kan 

förvänta sig att läraren ska ge dem svar. Ebba beskriver hur det är lätt att vara för snabb 

och för snäll med att ge hjälp. En annan poäng Cissi gör med att hjälpa lite grann till 

svaret är att det inte alltid är viktigt att förstå allt vid det tillfället. Viss förståelse kan 

komma i efterhand. Lagom med stöttning, tålamod och en fingertoppskänsla hos 

förskolläraren kan alltså behövas, förutom tillgång till mycket material. 
  

Jag vill nog att de rätt ofta ska få hitta rätt till svaret. Samtidigt vill jag inte pracka på dem 

svaret. Tappar de intresset på vägen är det inte jag som måste visa att så här är det. Inte heller 

bara ge frågor. Hellre att hjälpa barnen lite så de faktiskt kommer fram till svaret. Samtidigt är 

det viktigt att det är de som äger processen så att de inte är du som pedagog som kör. Jag känner 

att om de verkligen vill testa något jag inte tror kommer att gå är det viktigt att de ändå får göra 

det. (Förskollärare Anna) 

  

Anna hävdar att i problemlösning behöver förskolläraren tänja på gränserna till vad som 

är rimligt och inte. Barnen har stor fantasi och kan tänka i andra banor än förskolläraren 

för att komma fram till en annan lösning. 
  

I förskolan blir det en annan nivå. I den här åldern är de så fantasifulla. Deras kontext skulle 

inte passera en mattebok. Ibland är det tydligt vad som är korrekt och inte korrekt i situationen. 

Om du och jag skulle dela ett äpple skulle vi inse att det bara kan bli ett halvt till oss var, medan 

ett barn på förskolan skulle säga att man kan flyga hit ett äpple till. De ruckar på 

grundförutsättningarna i och med sin fantasi. (Förskollärare Anna) 
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Cissi säger att om barnet inte utforskar själv och gärna vill ha direktiv observerar och 

imiterar förskolläraren vad de andra barnen gör för att väcka det barnets intresse. Det 

kan vara så att barnet inte vet hur det ska komma igång. Flera förskollärare talar om att 

ställa öppna frågor till barnen för att stötta i att hitta en lösning och även för att 

uppmuntra det egna utforskandet. Att dokumentera processen, som att rita bilder, kartor 

eller ritningar, kan hjälpa dem i det egna utforskandet, anser Ebba. Ett tillåtande klimat 

behöver utformas där det är tillåtet att utforska, förklarar Frida. Det ska vara tillåtet att 

försöka inom vissa gränser. Det är även viktigt att vara närvarande, så att uppmuntran 

kan ges vid rätt tillfällen. 
  

Genom att ställa frågor och ha ett samtal. Det finns inget som är rätt och fel utan snarare Hur 

tänker du då? Behöver du något mer?  Kan du gå vidare här? Kan du göra på något annat sätt? 

Kan du ta hjälp av någon för att komma vidare? (Förskollärare Frida) 

  

Å andra sidan argumenterar både Anna och Frida för att det inte bara är bra att ge för 

mycket frågor för risken finns att barnet tappar intresset när det blir för komplicerat att 

hitta ett svar. 
  

Ibland så kanske det kan tillföra att barnen faktiskt får ett svar. Jag läste om Ingrid Pramling 

som säger att jag skulle bli tokig om jag ställde en fråga till någon “vad tror du själv?”. Ibland 

så vill ju barnen ha ett svar så det får vara lite balansgång på det också. Ibland kan man känna 

att de vill veta och har jag då ett svar att komma med så kan man ju bidra med det. 

(Förskollärare Doris) 

 
7.2.3 Analys 

I resultatet framkom att förskollärarna kopplar sin roll i leken till att vara en närvarande 

resurs. Genom att vara närvarande kan förskollärarna göra barnen uppmärksamma på 

var barnens fokus ligger i leken, på lekens objekt. Det räcker, enligt förskollärarna, inte 

med att observera att barnen exempelvis talar lite sporadiskt om siffror och klättrar upp 

och ned för klätterstegen. För att kunna följa upp vad barnen lär sig och föra in nya 

utmaningar behöver förskolläraren aktivt lyssna in mer exakt vilken matematik som 

fångar barnen (tränar på räkneramsan) och ställa frågor så att barnet lättare kan befästa 

sina kunskaper. Ett möte och en dialog skapas på så sätt mellan läraren och barnet och i 

detta möte kan sedan förskolläraren föra processen vidare.  

 

Säljö (2014) tar upp att i ett sociokulturellt perspektiv är samspelet med andra viktigt 

för att ett lärande ska ske. Det är i samspelet som ett utbyte av erfarenheter och begrepp 

kan ske. Ett steg i att förstå räkneramsan är att kunna kommunicera ramsan. Det 

språkliga redskapet  använder läraren och barnet för att tänka och uttrycka sig med och 

kan slutligen mynna ut i ett lärande hos barnet. Barnet kan även använda sig av 

materiella medierande redskap för detta. Vygotskij talar om materiella redskap, alltså ett 

fysiskt redskap att ta på (Säljö, 2014). Klätterstegen kan ses som ett sådant.  

 

Det anses vara möjligt att synliggöra matematiska begrepp i lek, enligt förskollärarna i 

studien. Hur förskolläraren synliggör och i vilka sammanhang anses spela roll. 

Förskollärarna värdesätter barnens flow i leken och synliggör gärna barnens lärande 

efter att leken lekts färdigt. Enligt Vygotskijs teori (Strandberg, 2006) handlar lärandet 

om att vara engagerad i läraktiviteten och utveckla färdigheter. Detta kan, enligt 

författaren, barnen ges chans att göra i leken. Utifrån Vygotskijs teori uppmanar 

Strandberg (2006) till att barnen ska få vara fria att använda och uttrycka sig via de 

uttrycksmedel som passar dem bäst. En del barn finner det enklast att lära sig via 

byggen och andra via bilder eller text. Att barn är olika behöver förskolläraren beakta, 

vilket förskollärarna tala om i studien (a.a.). Men vi tänker att förskolläraren inte heller 
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ska underskatta kraften i olika sorters pedagogiska och kulturella verktyg som kan 

hjälpa barnen som till exempel digitala lärplattor och pedagogiska youtube-filmer. 

Förskollärarna i vår studie tar upp svårigheten i att bedöma huruvida barnen förstått och 

på vilken nivå. Kanske att en infallvinkel på problematiken i att se detta är med vilket 

hjälpmedel barnen får visa vad de kan. Förskolläraren behöver kanske erbjuda en större 

arena för barnen att visa upp sitt lärande.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet talar Vygotskij om den proximala 

utvecklingszonen där barnet genom stöttning (scaffolding) av en mer kunnig individ kan 

utmanas. Barnet kan så småningom själv lösa problemet och på så sätt komma vidare i 

sitt lärande. Enligt Vygotskij gäller att när man håller på att behärska något är man nära 

att lära något nytt (Säljö, 2014). Därmed behöver förskolläraren fundera över vad som 

är lagom mycket stöttning. I vårt resultat framkom att förskollärarna på olika sätt 

försöker hitta en balansgång mellan att stötta och att barnet ska få försöka själv men att 

det inte alltid är så lätt. En utmaning enligt förskollärarna är att inte för lättvindigt ge 

barnen svar utan att låta dem försöka först. Svårare utmaningar ska inte undvikas av 

förskolläraren. Samtidigt behöver läraren ibland ge barnen tips på vägen så att barnen 

känner att de faktiskt löst en uppgift. Detta kan även ge en nytändning i deras 

utforskande. Genom att vara ett stöd och skapa förutsättningar visar förskollärarna att de 

försöker vägleda det lärande barnet. Förskollärarna i vår studie uttrycker att de har en 

roll att göra barnen medvetna om vad de håller på att lära sig. Genom att ställa öppna 

frågor och ge dem lagom svåra utmaningar kan barnen lära sig matematik. 

  

Enligt förskollärarna ska de även ta hänsyn till barnens förkunskaper och bidra med 

kunskap. Att lyfta deras tankar men även väcka tankar ser förskollärarna i sin roll. 

Enligt Vygotskij är det vad barnen gör som avgör vad de lär sig. Det avgörande är inte 

vad de redan kan (Strandberg, 2006). Förskollärarens ansvar att öppna barnens ögon så 

att barnen blir medvetna om att de tänker matematiskt framhålls. Att väcka ett intresse 

och att visa vad som finns att lära inom matematikämnet ses också som förskollärarens 

ansvar. Barn ska ha fått möjligheten att ta del av alla målområden. Lärandet ska inte 

forceras och inte heller ska förskolläraren känna sig för pressad inför att lära alla barn 

allt. Balansgången anses inte alla gånger enkel. Samtidigt, då vi talar om det 

sociokulturella perspektivet bör vi även se till fördelen med att en grupp i lek kan lära 

tillsammans. Om en grupp innefattar barn med olika kompetenser kan det utnyttjas för 

exempelvis svårare problemlösning. Utefter Vygotskijs teser resonerar Strandberg 

(2006) att lärande i grupp innebär att en mångfalden av lösningsmetoder kan lyftas fram 

hos barnen och att sedan den smartaste kan utkristalliseras. 

  

Att väcka något hos barnen och att få dem att tänka ett varv till betonar även 

förskollärarna. Att barnen får chans att se kopplingen mellan att tänka och att handla 

lyfts också fram. Förskollärarna talar om upprepning av läroplansmål i olika aktiviteter. 

Dels kan barnen känna igen sig och känna att de kan. Samtidigt kan repetitionen 

innebära att lärandeaktiviteten fokuseras (Strandberg, 2006). Därmed, förklarar 

Strandberg (2006), kan lärarens stöttning i att repetera främja barnens inlärning och 

barnens självförtroende i att de kan och kan lära. Förskollärarna uttrycker att barnens 

intresse ska få styra och de ska äga processen i leken. Det kan ibland innebära som i vårt 

resultat att förskolläraren behöver stå tillbaka med att hjälpa och låta barnen lösa 

problemet på egen hand. På så sätt utmanas barnet och en zon för möjlig utveckling 

skapas. Strandberg (2006) skriver om att ifall läroplansmålen kan formas om och 

presenteras för barnet som ett oemotståndligt motiv att lära sig det nya kan 

läroplansmålen fylla en funktion i barnets utveckling. Barns lärande grundar sig inte 
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bara i att använda sig av hjälpmedel i sin närhet, utan kan bland annat i lek även 

omforma både hjälpmedel och situationer. Läraren kan även fundera över tillsammans 

med vilken kompis på förskolan barnet kan förstå innehållet bäst (a.a.). Även i att skapa 

meningsfulla situationer ser vi alltså att läraren har chans att stötta och vägleda det 

lekande lärande barnet så att barnet hittar sin motivation till att lära och att leka. Att 

barnet får chans att uttrycka att det är kul att räkna, jag vill leka räkneramsan kanske 

kan vara ett sätt att uppmuntra barnet till att se sambandet mellan tanke och handling. 

  

Barns intresse anses av förskollärarna kunna väckas genom förskollärarens engagemang 

och inlevelse. Förskolläraren behöver visa ett genuint intresse för barnen. Förskollärarna 

vill att barnen ska få många erfarenheter, få lösa verkliga problem i leken och få göra 

det på roliga sätt. Det är värt att återigen betona att humor och respekt är viktiga 

beståndsdelar i leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2009). Och när det smittar av 

sig på barnet kan ett verkligt lek- och lärengagemang skapas. Är barnet verkligen 

engagerad i leken och har roligt kan både barnets lärande främjas och lärarens stöttning 

underlättas. Samtidigt inser förskollärarna i studien att de ibland behöver stå tillbaka om 

barnens intresse sviktar totalt. Vi kommer åter tillbaka till förskollärarnas beskrivning 

om att det är barnen som behöver känna att de styr sin lärprocess. Även det kan ge 

förutsättning till en lustfylld lek- och lärupplevelse. En slutsats vi kan dra här är att 

humor och respekt är viktiga beståndsdelar i leken och kan både påverka barnets lärande 

i lek och förskollärarens stöttning. I detta behöver förskolläraren beakta barnets intresse, 

så att barnet känner att det styr över sin lärprocess. 

 
7.2.4 Sammanfattning och slutsatser 

Förskollärarna behöver inta en närvarande roll för att ett möte och en dialog ska kunna 

ske mellan läraren och barnet i leken. I samspelet med barnet och genom språklig och 

materiell mediering kan läraren stötta barnet i sitt lärande. Och göra barnen medvetna 

om vad de gör och håller på att lära sig. Vi kan dra slutsatsen att förskollärarens 

uppmuntran, visade intresse och samtal med barnen spelar roll, där förskollärarens 

närvaro är en viktig faktor. 

 

Genom att inta en engagerande roll som förskollärare där kunskap ges, frågor ställs, 

lagom svåra utmaningar ges, tankar väcks och att hänsyn till förkunskaper tas kan 

förskolläraren hjälpa det lekande lärande barnet vidare i sin utveckling i matematik. 

Lagom med stöttning, frågor, tålamod och en fingertoppskänsla hos förskolläraren kan 

behövas. Spännande material anses av förskollärarna stimulera till lärande. 

Förskolläraren kan behöva erbjuda en större arena för barnen att visa upp sitt lärande. I 

förskollärararens roll läggs därmed att ge tillgång till varierade material för barnens 

varierade behov. Förskollärarna i vår studie uttrycker att de i deras roll behöver göra 

barnen medvetna om vad de håller på att lära sig. 

  

Humor och respekt är viktiga beståndsdelar i leken och kan både påverka barnets 

lärande i lek och förskollärarens stöttning. I detta behöver förskolläraren beakta barnets 

intresse, så att barnet känner att det styr över sin lärprocess. 

 

Om en grupp innefattar barn med olika kompetenser kan det utnyttjas för exempelvis 

svårare problemlösning. Utefter Vygotskijs teser resonerar Strandberg (2006) att lärande 

i grupp innebär att en mångfalden av lösningsmetoder kan lyftas fram hos barnen och 

att sedan den smartaste kan utkristalliseras. 
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Förskollärarens stöttning i att repetera kan främja barnens inlärning och barnens 

självförtroende i att de kan och kan lära. Även i att skapa meningsfulla situationer har 

alltså förskolläraren chans att stötta och vägleda det lekande lärande barnet så att barnet 

hittar sin motivation till att lära och att leka. Att barnet får chans att uttrycka att det är 

kul att räkna, jag vill leka räkneramsan kanske kan vara ett sätt att uppmuntra barnet till 

att se sambandet mellan tanke och handling. 

 

7.3 Pedagogiska utmaningar (möjligheter och begränsningar) med att 
använda barns lek för att stimulera deras lärande i  matematik 

Nedan presenteras våra samtal med förskollärarna rörande möjligheter och 

begränsningar i den pedagogiska miljön. Svårigheten att få med sig alla barn i 

matematiklek diskuteras. Förskollärarna resonerar kring att både se till läroplan och 

barnens intresse samt synen på matematikmålen kopplade till leken. 

 
7.3.1 Kraften hos pedagogen och att få med sig alla barn i leken 

Något som framkommit i studien kallar vi kraften hos pedagogen. Med det menar vi 

förskollärarens styrka i att hitta ingångar, fånga intresse och leta efter varje barn i 

läroplanen. Anna talar om att hitta ingången och framhåller vikten av att göra 

matematiken intressant för dem som lyssnar och inte sätta för mycket press på barnet. I 

detta anses det ibland svårt att veta om det är just matematiken som är ointressant för 

barnet eller om det handlar om situationen, som att det kan vara påfrestande att det är 

många i samlingen. Det kan även handla om annan lek i närheten som lockar. 

  
När vi byggde husen med taken var vissa jätteintresserade och andra ville så gärna bli färdiga så 

de sedan kunde springa vidare och leka. Något annat drog. Det är viktigt att hitta det som är 

relevant för varje barn och att de känner att de fick leka. Det är en utmaning. Hemma kan de 

sitta med matteböcker med färdiga uppgifter, men här vill vi att leken ska gälla. (Förskollärare 

Anna) 

  

Ebba hävdar att barn alltid är intresserade av något och att förskolläraren behöver vända 

det till matematik. Där anses kraften ligga hos pedagogen som tolkar och leder mot 

matematiken, och i pedagogiken. Samtidigt betonar Frida att förskolläraren kan erbjuda 

men aldrig tvinga något barn till att bli intresserad. Vad förskolläraren kan göra är att 

visa andra sätt att göra det på. 

  
Barn alltid är intresserade av något och att jag behöver vända det till matematik. 

Jag är viktig i miljön. Jag tolkar barnen och inspirerar och leder de åt matematikhållet. 

(Förskollärare Beata) 

  
Gillar de inte att pussla så gillar de att bygga kanske, så någon form av matematik har de oftast 

intresse för. (Förskollärare Ebba) 

  
Du kan alltid leda hästen till vattnet men du kan inte tvinga hästen att dricka. Lite är det så med 

barn också. (Förskollärare Frida) 

  

Doris poängterar att förskolans läroplan medför strävansmål och inte uppnåendemål. Vi 

ska ge förutsättningar och är det då någon som mot förmodan skulle vara totalt 

ointresserad, måste det barnet inte uppnå det tänkta målet. Däremot, betonar 

förskolläraren, behöver pedagoger fånga dessa barn lite extra. Förskolläraren fortsätter 

med att säga att de flesta blir nyfikna, särskilt med rätt stimulans från förskolläraren 

samt att förskolläraren behöver en god inställning till vad matematik är och till barnets 

förmåga att lära. 
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7.3.2 Att utgå från barns intresse och följa läroplanen 

Förskollärarna i vår studie reflekterade över balansen mellan att utgå från barnens 

intresse och att följa läroplanen. Flera förskollärare är överens om att utgår 

förskolläraren från barnets intresse kommer förskolläraren vad det lider in på 

läroplanen. Samtidigt kan man se några skilda infallsvinklar på arbetet med läroplanen. 

Beata brukar fråga sig “Var hittar jag det här barnet i läroplanen?” och fortsätter: 

  
Jag upplever att läroplanen tar hänsyn till barnens intresse och att det inte finns några 

ouppnåeliga strävansmål. Jag tar vara på barnens intresse och lappar över det till strävansmålen 

i läroplanen. Barnet har alltid något intresse. Om det är en daggmask kan man diskutera 

daggmaskens längd och bredd och gillar barnet bilar eller att gräva och samla kan jag leda 

barnet till att se matematiken i det. Matematik finns överallt. Jag behöver öppna upp barnets 

ögon mot matematiken. De vet inte att de tänker matematiskt. Det är bara jag. Sedan i skolan 

kanske de kommer ihåg vad jag sade och kan använda det eller på något sätt koppla till det. 

(Förskollärare Beata) 

  
Gillar barnet Babblarna får jag fråga mig vad kan jag hitta för matematik i det. Då kan 

Babblarna bli en nyckel in i det området jag vill bearbeta ur läroplanen.  (Förskollärare Cissi) 

  

Gillar de att räkna, ja då kan vi räkna trianglar ute så får vi in det också. När vi hoppar hage, ja 

där har vi kvadrater eller rektanglar. (Förskollärare Ebba) 

  

Förskollärarna ovan talade om att utgå från varje barns visade intresse. Flera 

förskollärare talar även om att väcka ett intresse och att det är förskollärarens ansvar att 

visa vad som finns att lära i matematik. Förskollärarna anser att barnen ska ha fått 

möjligheten att ta del av arbetet inom alla målområden. Något som man kan uttyda hos 

förskollärarna är att det anses viktigt att inte forcera fram lärandet utan att intresset kan 

komma senare. Barnet kan vara fokuserat på att lära sig något annat just nu. Doris 

framhåller också att inte känna pressen och att inte lägga ner hela sin själ i att försöka 

fånga barnet inom ett visst område. Frida hävdar att det många gånger är en stor 

utmaning att få dem att komma vidare när de ska hitta på något nytt. 

  
Ett barn har kanske suttit med samma saker under lång tid och då måste du på något sätt hjälpa 

barnet vidare. Vi hade till exempel förra året barn som bara spelade landbandy och det blev 

svårt för dessa barn när det inte fanns kompisar som ville det, helt plötsligt hade de inget att 

göra. (Förskollärare Frida) 

   
7.3.3 Olika syn på matematikmålen  

I tidigare stycke har förskollärarna talat mycket om att följa barnets intresse i lek och 

om möjligheten att hitta barnet i läroplanen. Då vi bad förskollärarna reflektera över just 

matematikmålen i läroplanen och hur de ser på möjligheten att nå dem i lek såg vi olika 

tankar komma upp till ytan. Flera förskollärare anser att inte något av läroplansmålen är 

svårare att uppnå. En orsak som ges är att det finns mycket i inne- och utemiljön att 

använda sig av. Beata framhåller att barnen löser problem hela tiden i sin vardag, vilket 

gör att ett läroplansmål om problemlösning inte är så svåra att få in. Anna och Cissi ser 

en gradskillnad, som citatet nedan visar: 

  
Det är lätt att checka av att barnen kan räkna till 10 men inte lika lätt att checka av 

problemlösning. (Förskollärare Cissi) 

  

I problemlösande behöver vi försätta dem i situationer, som man inte gör lika lätt och naturligt 

varje dag. (Förskollärare Anna) 

  

Sedan verkar det ha att göra med på vilket sätt förskolläraren anser att barnen visar att 

de förstått målen. För Cissi att det viktigt att kontrollera att barnen förstått att 
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exempelvis de geometriska formerna kan användas i andra sammanhang och att det 

egentligen är det som bör fokuseras. Förskollärarna tar även upp olika syn på att föra 

och utveckla resonemang. Ebba beskriver att det kan vara svårt att urskilja och uttrycka 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Här gäller det många gånger att de 

har ett språk först. Frida talar om samsyn i arbetslaget och att det kan se olika ut 

beroende på barngrupp. 

  
Men allt detta beror precis på vilken barngrupp du har. Detta kan vara jättesvårt i en barngrupp 

men lättare i en annan. Det beror också på kollegierna, vilken arbetsgrupp det är för det är inte 

lätt att göra det själv. Det måste vara ett samarbete och att man har samsyn på det. Föra och 

följa resonemang kan vara jobbigt just därför att där ska du både har de matematiska tänkandet 

och du ska också ha kommit så på långt i ditt tankesätt så att du kan följa ett resonemang och 

föra ett resonemang. Rum, form, läge och riktning är något som är lätt att få in. Antal, ordning 

och talbegrepp, mätning är lätt men tid däremot kan vara lite svårt. När det gäller mätning har vi 

använt oss av måttstockar och mätband. Barnen kan ofta komma och fråga om de kan få låna ett 

mätband för att de behöver mäta något. (Förskollärare Frida) 

 

För att underlätta lärandet av matematik i leken har vi hört förskollärare ta upp material 

som kan hjälpa barnen att förstå och att en förutsättning är att ha språket. I leken är det 

ganska enkelt att få med barnen, anser Ebba. Hon tar upp att barnen ofta vill göra allt 

och har svårt att vänta. 

  
Ofta så vill barnen göra allt och har svårt att vänta. Många barn har förväntningar på att det ska 

hända något. Får vi inte med alla barnen då gör vi på ett annat sätt. Får de vara med om dessa 

matematikmål flera gånger så får de vara med och uppleva. (Förskollärare Ebba) 
 
7.3.4 Möjligheter och bgränsningar med miljön 

När förskollärarna talar om pedagogiska utmaningar med att använda barns lek för att 

stimulera deras matematiklärande anser förskollärarna att en stimulerande miljö är en 

viktig faktor. Flera förskollärare talar om att både ute- och innemiljön kan utnyttjas och 

att material kan lånas mellan avdelningar. Mycket av det material som används inne kan 

tas ut på gården. Doris beskriver att de arbetar med mötesplatser där det finns material 

som passar för att utforska matematik och som även kan inspirera i leken. 

Förskollärarna i det arbetslaget får vara uppmärksamma på dels intresset och dels att 

läroplanens alla delar ska tillgodoses på mötesplatsen. Cissi talar om att förändringar i 

miljön kan stimulera barnen till lek och lärande. Det märks, enligt förskolläraren, när 

nya åldersgrupper kommer in på hösten och barnen efterfrågar förändring. Flera 

förskollärare framhåller att det är pedagogen som sätter gränsen och att det kan krävas 

olika material beroende på individen. 

 
För en del barn behöver en bil vara en riktig bil och inte någon i papp som någon ritat eller 

något annat som någon annan bestämt föreställer en bil. Och för vissa barn behöver vissa saker 

för att känna sig trygga. (Förskollärare Cissi) 

  

Även Anna ser svårigheten med att det finns många barn med många olika intressen. 

Förskolläraren anser att det varken är svårt eller kostsamt att hitta material till lek i 

förskolemiljön, men att förskolläraren behöver se materialets relevans utifrån barnets 

perspektiv vid det specifika tillfället. Enligt Anna gäller det att förskolläraren ser vad 

alla barnen skulle behöva, vilket inte alltid anses vara lätt. 

  

Å ena sidan anses att det inte behöver vara kostsamt att skapa en pedagogisk miljö. Å 

andra sidan kan inköpsavtalssystemet vara ett frustrerande hinder, som Anna poängterar 

innebära dyr frakt och väntetider. 
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Den stunden då barnen är intresserade av något hinner gå förlorad innan man fått dyra grejer. 

(Förskollärare Anna) 

  

När det gäller miljöns möjligheter lyfter Beata fram att man vid behov kan gå undan 

med en lite mindre grupp barn och i en mindre grupp är det lättare att smälta in i 

barnens lek och upprätthålla den. Däremot lyfter Frida få och små rum inne som en 

begränsning som gör att det inte alltid är så lätt att dela på sig. Visserligen, säger Frida, 

att hallen utnyttjas desto mer. Frida berättar att kraven på förskolans utemiljö har 

förändrats på sistone och att det finns fler säkerhetsregler gällande vad man får ha. 

  
Innan kunde vi ta dit däck, lastpallar och en förälder byggde en lekstuga bland annat men det 

fick vi ta bort på grund av dessa regler. Vi hade ett utekök men det var inte ok för 

fastighetsförvaltningen så det togs bort. Allt det här med plasten som är på tapeten nu har gjort 

att mycket tagits bort. Vi kan inte längre köpa vad vi vill utan vi får köpa av ett visst företag och 

det blir så klart en begränsning. Innan kunde vi ta med plaströr och stuprör men mycket har vi 

fått ta bort från gården tyvärr. (Förskollärare Frida) 
 
7.3.5 Analys 

Då förskollärarna samtalar om barn som inte visar intresse för matematik kommer de in 

på förskollärarens stöttning och hur läraren får tänka efter ett varv till på vad det kan 

bero på att barnet inte visar intresse. Vi har i denna uppsats skapat uttrycket kraften hos 

pedagogen, i vilket vi lägger att söka hitta andra möjliga ingångar än de man redan 

testat för att försöka fånga barnet i leken. Beata förklarar att man får försöka hitta varje 

barn i läroplanen. I detta reflekterande kan förskolläraren finna svaret att annat lockade 

barnet i situationen. Även kan förskolläraren i sin roll anse sig påverka barnens lärande 

negativt. Förskolläraren kanske inte skapat en tillräckligt intresseväckande miljö runt 

lekobjektet eller rentav satt press på barnet. Det kan också bero på yttre omständigheter 

att barnet inte kan få ro i sitt lärande, närmare bestämt omständigheter som är utanför 

lärarens direkta kontroll. Då blir det intressant att titta på ramfaktorer som kan påverka 

barnets lärandesituation (Lundgren, 2014). I vårt fall handlar ramfaktorerna om yttre 

omständigheter som ramar in matematikinnehållet i leken. Tid för leksamlingar och 

stöttning i den fria leken kan läraren problematisera. Barnsammansättning och 

personalsammansättningen skulle kunna sätta press på barnens arbetsro och ro i att 

förstå utefter sina behov. Kraften hos pedagogen får stå emot dessa yttre krafter i 

förskollärarens ambition att skapa en god pedagogisk miljö. 

  

Förskolans styrdokument är en ramfaktor (Lundgren, 2014). Den kan påverka 

förskollärarens förmåga att stötta barnens lärande i matematik i leken. I vår studie har 

förskollärarna diskuterat balansgången mellan att utgå från barnets intresse och att följa 

läroplanen i lek. Förskollärarna är överens om att läroplanen tar hänsyn till barnets 

intresse i läroplanen. Lutar man sig åt barnets intresse faller man vad det lider in på 

läroplanens väg, enligt den sammantagna inställningen. Barnens intresse, om det så är 

Babblarna eller räkning, ses som en nyckel in i matematikområdena. Flera av 

förskollärarna ansåg att inte något av matematikmålen är svårare att uppnå än något 

annat. Ute- och innemiljön ses här som en positivt bidragande ramfaktor. Vissa av 

förskollärarna ser dock svårigheter med att uppnå enstaka läroplansmål. Hinder som tas 

upp är barnens begränsningar i sitt språk och outvecklade färdigheter i att föra och följa 

ett resonemang. Tidigare talade vi om kraften hos pedagogen, men här ser vi hur 

förskolläraren ibland behöver ta ett steg tillbaka och invänta att barnet har 

förutsättningar för att lära. Samtidigt ses att det kan se olika ut i olika barngrupper och 

med olika personalsammansättning. Vi ser att läroplanen anses vara en positivt 

bidragande ramfaktor vid sidan av ute- och innemiljön, men att krafter som kan stå emot 
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förskollärarens ambitioner att skapa en god pedagogisk miljö är brister i språk och 

intellektuella färdigheter. 

  

Förskolläraren Ebba förklarar att leken är ett enkelt sätt att få med barnen. Hon säger 

även att många barn har förväntningar på att det ska hända något och att de därför kan 

behöva implementera matematikmålen på olika sätt vid flera tillfällen för att fånga 

barnen. Delacour (2015) talar om ett didaktiskt kontrakt som rör relationen mellan 

läraren, barnet och matematikinnehållet. Författaren talar om implicita regler, som anger 

lärarens förväntningar på barnen, och som finns i lärsituationen. Vidare talar Delacour 

om att läraren inramar lärsituationen, i vårt fall leken, med olika material och ger någon 

slags problem- eller utförandebeskrivning för leken för att sedan ge barnen fria tyglar i 

den. Får barnen vara med om flera situationer som liknar varandra ramar det, enligt 

Delacour (2015) in vad som förväntas av barnen. Det här handlar inte om en ramfaktor 

utan om barnens förväntan som läraren direkt kan påverka. Här gäller det att ta vara på 

barnens drivkraft att vilja göra allt och vända den drivkraften, eller förväntan, till att lära 

matematik. 

 

Vad barnet kan lära i leken anses av förskollärarna vara kopplat till öppenheten för vad 

som fångar barnen i leken och vad den kan betyda matematiskt. Förskollärarens talang i 

eller kapacitet att tolka barnens lek matematiskt, förskollärarens matematiska kunskaper 

och till viss del dess tro på barnens kapacitet att lära skulle därmed kopplas till det 

didaktiska kontraktet i leken. Delacour (2015) talar om att fokus ligger på hur reglerna 

för kontraktet påverkar lärarens kommunicerande av matematikens innehåll och att det 

på så vis blir viktigt hur matematiken definieras och förmedlas. Förskollärarens 

inställning till matematiken, såsom Anna säger: ”Ekvationer kanske de inte kan lära sig 

men samtidigt kanske det går. Jag har inte provat.” speglar sig i kommunikationen med 

barnen. I studien syns även att förskollärarna uppmärksamma att barnen behöver få en 

viss känsla för att det är på riktigt i den lärande leken och att innehållet känns relevant 

för dem. Även det kan vi koppla till didaktiska kontrakt, i vilka realistiska situationer 

ses spela roll. För Delacour är det ett sätt läraren kan bidra till att barnen når mål och 

mening med sitt lärande i leken.  

 

Ytterligare en ramfaktor som framkommer i samtalen med förskollärarna är 

verksamhetens miljö och material. En stimulerande miljö betonar förskollärarna vara en 

bidragande faktor till barnens matematikutveckling. I uppbyggnaden av en god 

pedagogisk miljö anser sig förskollärarna behöva uppmärksamma barnens intresse och 

förhålla sig till matematikmålen i läroplanen. Barnens individuella behov och önskemål 

kan behöva beaktas i planering av materialen. Svårigheten visar sig i och med mängden 

barn med en mängd intressen. På så vis kan miljö och material spela en negativ roll för 

en delmängd av barnen på förskolan. 

 

En ramfaktor, knuten till miljö och material, som tas upp av förskollärarna är ekonomin. 

En del förskollärare anser att den ekonomiska faktorn inte spelar roll då de inte ser 

behovet av att köpa in stora mängder av kostsamma material. Andra påtalar icke 

fungerande inköpsavtal som i och med dyr frakt och långa väntetider innebär att barnets 

intresse för materialet hinner avta.  

  

Även gruppsammansättning och storlek på verksamhetens lokaler ses som ramfaktorer 

gällande den pedagogiska miljön. Förskollärare anser sig kunna dela in sig i mindre 

grupper för att skapa en lugnare miljö som främjar barnens inlärning. Men en 

förutsättning för detta är att det finns tillräckligt med lagom rymliga lokaler. Utemiljön 
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ses som en bidragande faktor till en god pedagogisk miljö, samtidigt som det i den finns 

säkerhetsregler som begränsar. Att skapa en god miljö är därmed enligt lärarna inte helt 

enkelt. 

 
7.3.6 Sammanfattning och slutsatser 

Vi har talat om omständigheter inom och utanför förskollärarens direkta kontroll. Dessa 

omständigheter kan ses som drivkrafter eller begränsningar runt skapandet av en god 

pedagogisk miljö, så att barnet kan lära matematik i leken. I vårt fall handlar 

ramfaktorer om yttre omständigheter som ramar in matematikinnehållet i leken. 

Tidsramar runt aktiviteter och stöttningstillfällen, barnsammansättning och 

personalsammansättningen kan påverka barnets arbetsro och ro i att förstå utefter sina 

behov. En slutsats vi kan dra ur förskollärarnas resonemang är att läroplanen anses vara 

en positivt bidragande ramfaktor då den anses ta hänsyn till barns intressen generellt. En 

viktig koppling vi ser är att barnens faktiska intresse ses som en nyckel in i läroplanen 

och att barnens förmågor behöver beaktas. 

 

Ännu en slutsats vi kan dra är att ekonomin kan vara en negativ ramfaktor då det kan 

begränsa barnens kreativitet och lärande. Därtill kan vi se att förskolläraren till viss del 

kan kontrollera stora barngrupper genom samsyn i arbetslaget gällande uppdelning av 

barngruppen. Ytterligare en ramfaktor som spelar in här är begränsat utrymme i 

innemiljön, som skulle kunna kompenseras av utemiljön. Dock finns begränsade 

omständigheter runt utemiljön också, såsom säkerhetsregler. 

 

Förutom ramfaktorer ser vi även kopplingen mellan matematikleken och det didaktiska 

kontraktet mellan barnen och läraren och matematikinnehållet. Leken ses som ett sätt att 

få med sig barnen. Lärarens inramning kan skapa ett möte mellan lärarens och barnens 

förväntan på lärandet i leken. Detta kan läraren direkt påverka. En slutsats vi kan dra är 

att förskolläraren behöver ta vara på barnens drivkraft att vilja göra allt och vända den 

drivkraften, eller förväntan, till att lära matematik.  

 

Svårigheten visar sig i och med mängden barn med en mängd intressen. På så vis kan 

miljö och material spela en negativ roll för en delmängd av barnen på förskolan. 

 

8 Diskussion 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur några förskollärare beskriver 

relationen mellan barns lek och deras tidigare lärande i matematik. Förskollärarna har 

svarat på intervjufrågor rörande de tre forskningsfrågorna; vilken matematik beskriver 

förskollärarna att barnen kan lära sig i leken, hur beskriver förskollärarna sin egen roll i 

leken med avseende på barnens lärande i matematik och vilka pedagogiska utmaningar 

finns med att använda barns lek för att stimulera deras lärande i matematik. 

 

8.1 Metoddiskussion 

I vår studie valde vi att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun som medel 

för att kunna få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi anser att metoden var 

lämplig för vårt ändamål och möjliggjorde att vi fick, inte bara svar på, utan 

djuptgående svar på våra intervjufrågor. Det medför i sin tur att vi kan uppnå vårt syfte 

och få ett välgrundat svar på forskningsfrågorna. 

 

Denscombe (2009) poängterar att studien blir trovärdig om vi undersöker det vi vill 

undersöka. Viktigt är däremot att visa upp att rätt typ av data använts i undersökningen. 
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Enligt Denscombe (2009) behöver forskningen även visa att studiens resultat tagits fram 

med erkända metoder och tillvägagångssätt. Det kan vi som forskare försöka säkerställa 

genom att utifrån bifogad bilaga presentera relevant ställda intervjufrågor, vilka svarar 

upp mot studiens forskningsfrågor. Vi kan dessutom påpeka att intervjuerna genomförts 

på ett sätt som möjliggjort att vi fått fram djup, nyanserad och riktig information. Det 

gör vi genom att påvisa att vi ställt för ämnet lämpliga följdfrågor så att vi fått konkreta 

svar, relaterade till forskningsämnet. Vi kan även se att vi fått en trovärdig studie då vi 

använt oss av relevanta förskolor och förskollärare samt litteratur om tidigare forskning 

som belyser det vi ämnat belysa. På så vis har vi närmat oss att ta reda på det som var 

avsikten att utröna (Denscombe, 2009). 

 

En tillförlitlig studie får vi då vi utfört studien på rätt sätt, exempelvis genom att ha 

följdfrågor som leder intervjuaren i riktning utefter syftet och frågeställningarna. Vi kan 

även få en tillförltlig studie genom att ha analyserat materialet på ett rimligt sätt, visat 

genom citat att vi tolkat materialet och gett goda förutsättningar för informanterna att 

svara på intervjufrågorna. Ifall en annan forskare skulle genomföra samma intervju med 

samma informanter ska resultatet bli detsamma (Denscombe, 2009). Som forskare 

behöver vi vara objektiva. Objektivitet kan ses ur flera perspektiv. Utifrån 

samhällsvetenskaplig forskning generellt kan det för forskaren handla om att vara fri 

från värderingar, opartisk och mångsidig (Allwood & Erikson, 2010). För oss som 

intervjuare innebär det att vi inte påverkar intervjupersoners svar och att vi gör 

välgrundade tolkningar baserade på materialet. Allwood och Erikson (2010) talar även 

om fullständighet i resultat, vilket författarna hävdar är omöjligt att uppnå. I stället bör 

de viktigaste slutsatserna fokuseras. Även om objektiviteten är att föredra är det svårt 

för oss att vara helt objektiva i vår studie. Visst försöker vi göra välgrundade tolkningar 

baserade på materialet, men man kan inte säga att det är helt objektiva då vi har 

personliga värderingar som kan lysa igenom utan att vi medvetet försökt påverka 

materialet på ett personligt plan. Å andra sidan kan hela uppsatsen ses skriven ur två 

personers synvinklar, med tanke på urval av forskning och det vi valt ut av det 

informanterna har sagt i intervjuerna. Och våra sätt att utföra intervjuerna på har inte 

varit exakt detsamma, och vi har inte ställt exakt samma följdfrågor. Detta ger att 

objektivitet är svårt att uppnå ur flera aspekter. 

  

Överförbarhet handlar om huruvida ett forskningsresultat går att överföra till andra 

kontexter. Om vår studie skulle haft anspråk på överförbarhet hade det inneburit att vi 

kunnat generalisera vårt resultat till andra förskolor. Det kan vi inte garantera. Vi har 

endast intervjuat sex förskollärare, vilket ger en liten mängd lärare och barn i en liten 

mängd konstellationer. Detta gör att studien inte kan ses som representativ för alla 

förskolor i Sverige. Däremot kan vi genom våra beskrivningar låta läsaren avgöra ifall 

resultatet kan vara relevant för andra förskolor (Denscombe, 2009).  

 

En mer övergripande studie hade fått med en större variation av lärare och barn, vilket i 

sin tur kunnat ge att fler åsikter hade kommit fram och fler miljöer och sammanhang 

hade beskrivits. Det hade gett avtryck i flera delar av uppsatsen. Det hade gett ett annat 

resultat till att börja med, men eftersom vi under arbetets gång har letat tidigare 

forskning som ska kunna kopplas till resultatet och dessutom letat teorier som kan 

förklara lärarnas tankar så hade även analys och diskussion sett annorlunda ut med ett 

annat urval. Något som också gjort att vi kunnat få ett annat resultat hade varit om mer 

tid till varje intervju funnits, om mindre tid lagts på exempelvis att hitta villiga 

förskollärare eller om vi varit mer vana vid intervjusituationen. Vi funderar även över 
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om deltagandeobservationer, alltså ett inkluderande av momentet observation, hade 

kunnat ge mer djup i vårt resultat. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Det centrala som kommit fram ut resultatet är att förskolläraren behöver vara öppen för 

att se matematiken i barns lek. Fri och styrd lek behövs då det ena ger förutsättning för 

det andra gällande barns matematiklärande. Förskolläraren kan direkt påverka 

inramningen av leken och skapa ett möte mellan sin och barnens förväntan på lärandet. 

Förskollärarens uppmuntran samt lagom svåra frågor och utmaningar utefter barnets 

förkunskaper spelar roll, där förskollärarens närvaro och engagemang är viktiga 

faktorer. Även behöver läraren ge barnen chans att lösa matematiska problem i verkliga 

situationer och ge tid till eget utforskande. Läroplanen anses vara en positivt bidragande 

ramfaktor. Barnens intresse ses som en nyckel in i läroplanen. Inom det sociokulturella 

perspektivet väljer man att titta på människans utvecklande av förmågor i sociala 

sammanhang (Hwang & Nilsson, 2011). I vår studie är det intressant då vi tittar på 

barnets utveckling och lärande genom lek med både lärare och andra barn och vuxna. 

Givet ett sociokulturellt perspektiv ses leken i vår studie som ett sätt att få med sig 

barnen i ett matematiklärande. Förskolläraren behöver ta vara på barnens drivkraft och 

vända den till att lära matematik. 

 

Att barn får leka mycket på förskolan ger mer kreativa barn, enligt Parks och Chang 

Blom (2014). Fördelen med lärande i lek anses av Lange et al. (2012) vara att barnen 

har kontroll och kan anpassa leken till de andra barnens kompetens. Det bekräftas i vår 

studie då våra förskollärare betonar att det är barnen som ska styra över sin lärprocess 

och inte förskolläraren. Däremot betonas i vår studie förskollärarens närvaro och 

genuint engagemang i stöttningen av barnens lärande i leken eller i samtal om lärandet 

efter leken. För detta krävs att läraren först upprättat en relation med barnet (Delacour, 

2016; Trawick-Smith, Swaminathan & Liu, 2015 ). Trawick- Smith, Swaminathan och 

Liu (2015) talar om att lärarens interaktion kan ge en mer komplex lek och stimulera 

barnets kognitiva förmåga. Enligt Lange et al. (2012) får den närvarande läraren chans 

att i sin stöttning stärka självförtroendet hos barnen. Läraren kan också lägga sina 

förväntningar på barnens inlärning på en nivå som grundar sig i barnens kreativitet i 

leken istället för att bedöma barnets lärande. Lange et al. (2012) ser det som en 

utmaning att ta vara på barnens idéer i leken. Parks och Chang Blom (2014) tänker sig 

att genom att först fundera över vad läroplanens matematikmål betyder och sedan knyta 

det till barnens lek gör att det blir tydligare för läraren att upptäcka tillfällen för 

interaktion. Palmer (2017) rekommenderar att barn får prova på matematikuppgifter där 

det inte finns något rätt eller fel. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan man se 

lärande i grupp innebära att läraren kan peka på mångfalden av lösningsmetoder och 

tillsammans med barnen ta reda på vilken som är den bästa. Samtidigt ses av Lange et 

al. (2012) att lek som bas för matematiklärande inte alltid som en enkel ekvation, vilket 

även vår studies resultat visat. 

  

Framträdande åsikter i vår studies resultat rör förskollärarens öppenhet för matematiken 

i leken. Förskollärarna kan se att all matematik kan läras i leken och att förskolläraren 

kan få in matematik i allt de gör. Samtidigt är förskollärarens kunskaper i 

matematikämnet och dess uppmärksamhet för vilken matematik barnen fångas av i 

leken en förutsättning för att barnet ska främjas av förskollärarens stöttning. Enligt 

Palmer (2017) är det upprepade bemötandet från omgivningen gentemot barnet viktigt 

att beakta gällande matematik. För att barnet ska känna att det är matematiskt behövs 

uppmuntran och bekräftande. Barnen kan komma så mycket längre än de tror, hävdar 
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Palmer (2017), och förklarar vidare att barn behöver skapa en god attityd till 

matematiken redan i förskolan. Lärarens bemötande och attityd kan grunda sig i lärarens 

positiva eller negativa erfarenheter till matematik, vilket kan påverka barnets lärande av 

matematik. En större tysk studie av Anders och Rossbach (2015) visar att den 

känslomässiga attityden lärarna uppvisar ligger till grund för i vilken utsträckning 

matematikinnehållet uppmärksammas. Detta bör uppmärksammas. Är inte 

förskolläraren öppen för att se matematiken i leken kan det få stora konsekvenser längre 

fram för dessa barn. Barnen kommer inte att ha samma förutsättningar när de sedan 

börjar förskoleklass. En konsekvens av det är att inställningen till matematiken kan bli 

negativ redan i förskoleklass för dessa barn eftersom de kan uppleva att andra kan mer 

och att självförtroendet blir sämre. Det skapar en negativ utveckling som kan hålla i sig 

länge. En positiv inställning kan leda till att barnen får rika kunskaper i att praktisera 

matematik, att det kan kännas meningssfullt och ge lust till lärande. Förskollärarna i vår 

studie påtalar vikten av att barnen inte får vara rädda för matematik utan se ämnet som 

kul. Tycker förskolläraren själv att det är roligt att räkna, uttrycker det inför barnen och 

uppmuntrar barnet till detsamma finns god chans att lärarens entusiasm smittar av sig. 

Humor och respekt i förskollärarens förhållningssätt till matematiken och barnet kan 

göra att barnet tycker det är genuint roligt att räkna, vilket är viktigt inför 

skolmatematiken. 

  

Vi ser i studien exempel på att barnen kan inspireras av matematikinnehåll från den 

styrda leken i sin egna fria lek. Även ser vi hur förskollärarens lyhördhet för vad barnen 

tycker är roligt kan göra att förskolläraren upprepar leken flera gånger och på så vis 

hjälper barnen i deras lärande. Palmer (2017) lyfter fram ny forskning som visar att man 

behöver upprepning, motivation och grit, det vill säga ihärdighet för att lära sig. I skolan 

behöver barn nöta in kunskaperna, vilket inte förskolan kräver. I stället är upprepning av 

lekar, så att barn får omges av matematik i lustfyllda sammanhang, egentligen en bra 

översättning för att hitta förskolans motsvarighet till skolans nötning. Av egen 

erfarenhet vet vi att barn gillar det de känner igen och varit med om förut. Därför känns 

det viktigt att fundera över hur denna motivation kan överföras i pedagogiska 

sammanhang. Kanske att just lärarens upprepning av barnens egenvalda leker som kan 

inspirera barnen till att känna grit, som Palmer (2017) talar om, och för den delen även 

motivation som lust till lärande fokuseras i leken. Vi tänker att det behövs både fri och 

styrd lek då det ena skapar förutsättning för det andra. Båda är en förutsättning för att 

barnen ska lära sig matematik. 

  

Jacobi-Vessels, Todd Brown, Molfese och Do (2014) betonar att barn medvetet 

engagerar sig i matematikaktiviteter dagligen och att läraren kan stimulera barnens 

matematiklärande i leken. I studien framhålls matematikprat som en nyckelfaktor. Vi 

har egen erfarenhet av lärares matematikprat, där de dagligen bett barnen på sina 

förskolor återberätta vad de gjort i fri och styrd lek. Samtalet med fokus på 

återberättandet hjälper barnen att se kopplingar mellan leken och matematiken. Barnen 

tränas inte bara i kommunikation utan får även chans att repetera och befästa kunskaper 

samt även bli medvetna om vad de håller på att lära. Palmer (2017) talade tidigare om 

lärare som motiverar barnen till att lära. Hon framhåller även variation, bra läromedel 

och en miljö som bjuder in till lärande och lust till det. Jacobi-Vessels, Todd Brown, 

Molfese och Do (2014) påpekar att barnens inlärning kan underlättas om lärandet i 

leken knyts till barnets livsmiljö och livserfarenheter. I vår studie ser förskollärarna i sin 

roll att skapa meningsfulla situationer så att barnet hittar motivation till att lära och leka. 

Här ser vi att förskollärarnas åsikter och forskningen stämmer överens med varandra. 
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Parks och Chang Blom (2014) talar om att även om barnen visar att de förstått en del av 

matematiken tar läraren inte alltid ett steg längre i stöttningen av lärandet. Det vi i vår 

studie kallat kraften hos pedagogen; att hitta ingångar, fånga intresse och se varje barns 

behov förefaller avgörande för att läraren ska förmå ta nästa steg. 

  

Det är dags att återknyta till inledningens diskussion om skolifiering. Vi talade tidigare 

om att skolans nötning kan översättas till upprepning av lekar i förskolans verksamhet, 

så att barn får omges av matematik i lustfyllda sammanhang. Debatten om skolifiering 

är aktuell, inte bara i media utan även enligt vår erfarenhet hos förskolepersonalen och 

föräldrar, där vissa kanske är rädda att bedömning ska glida ner i åldrarna och att 

utrymmet för leken utmanas. Argument mot skolifieringen kan, enligt Folke-Fichtelius 

(2008) kopplas till barnets fria val av aktiviteter och barns välmående för stunden, ett 

här- och nu-perspektiv. Utifrån förskollärarnas beskrivningar i vår studie ser vi inte en 

risk med att läroplanen skulle hota lekens plats i förskolan. Vi ser snarare att 

förskollärarna har en positiv inställning till läroplanen utifrån att den ser till barnens 

intresse i leken. I vår studie kan förskollärarna se utmaningar i att få barnen att koppla 

vilken matematik som förväntas läras i leken. Samtidigt är förskollärarna medvetna om 

att strävansmål fokuseras i förskolan och inte, som i skolan, uppnåendemål. Vårt 

intresse från början har legat på effektiva strategier i att lära ut matematik. När vi läser 

tidigare forskning ser vi att det finns en stor mängd användbara tankar att föra över från 

skolvärlden in i förskolans pedagogik som inte alls behöver utmana lekens varande. Att 

låna bra pedagogiska idéer, modeller och metoder från skolan till förskolan anser vi 

förskollärare ska göra i större utsträckning och inte vara rädda för. Läroplanen anger 

inte hur förskolläraren kan göra. En negativ konsekvens av det kan vara att det är svårt 

att bedöma att det barnet gjort varit enligt matematikens alla regler, vilket förskolläraren 

å andra sidan inte ska göra. Samtidigt ges förskolläraren fritt spelrum i att välja och 

vraka bland effektiva strategier som kan göra att förskolläraren kan möta alla barns 

kunskapsbehov. 

  

I vår studie fick förskollärarna svara på vilken matematik som kan läras i leken. Enligt 

förskollärarna  spelar kunskaper och förmågor som är viktiga inför skolan in. Att blicka 

framåt, vilket förskolläraren behöver göra, kan stärka lärarens målmedvetenhet i sin 

stöttning i leken. Förskollärarna framhåller att barnen ska ges stadig grund att stå på 

inför skolan. Barnen ska vara medvetna om vilken matematik de leker och äga 

självkänslan i att lösningen barnet bidrar med är bra nog. Med avseende på lärarens 

stöttning innebär det en utmaning för förskolläraren. En förskollärare kan vara mycket 

friare i sin bedömning av eller vägledning i barnens svar. Och läraren behöver närma sig 

vad som anses rimligt för barnet och dess fantasi för att få barnet att förstå matematiken. 

Samtidigt är matematiken full av regler som behöver läras ut rätt, så att inte barnen lär 

fel. Lärarens matematikkunskaper är viktiga. Och enligt Palmer (2017) ger det blivande 

förskollärare på deras utbildningar riktig ångest idag. Delacour (2016) talar om det 

didaktiska kontraktet och om att lärarens förväntningar på barnen ska möta barnens 

förväntningar på den matematiska leken. Är barnet inte intresserat kvittar det vad 

läraren gör, vi vill ju att barnet ska äga processen och tycka det är roligt. Men barnen 

kommer inte att tycka det är roligt om läraren har ångest inför matematiken. Att 

fokusera på vilken matematik som ska läras och att göra det på ett roligt sätt är 

jätteviktigt, men en stor utmaning vi ser förskollärarutbildningen har att tampas med är 

att få den blivande matematikläraren att tycka att matematik är roligt att undervisa! 

 

Vår studie har bidragit med hur förskolläraren beskriver vilken matematik barnen 

engagerar sig i i lek. Den har även bidragit med förskollärarens syn på sin roll i leken 
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gällande barnens matematikinlärning. Intressanta framtida forskningsområden skulle 

kunna handla om vilka strategier lärare använder i skolan som man kan dra nytta av 

även i förskolan. Det hade även varit intressant att ta reda på blivande förskollärares 

inställning till förskolematematik. Då hade man även kunnat titta på hur 

förskollärarutbildningen ännu mer kan fokusera på relationen och interaktionen mellan 

lärare och barn i matematikinlärning i lek. Utifrån förskollärarnas beskrivningar i vår 

studie ser vi inte en risk med att läroplanen skulle hota lekens plats i förskolan. Det 

skulle därför vara intressant att göra en större studie där flera röster hörs kring 

skolifiering av förskolan. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur många barn har ni på avdelningen? 

Vilken ålder är det på barnen där du arbetar? 

 

Vilken matematik beskriver förskollärarna att barnen kan lära sig i leken? 

1. Kan du ge exempel på lekar där barnen använder sig av matematik? 

2. Vilken typ av matematiskt innehåll brukar fånga barnens intresse i leken? 

3. Hur beskriver du betydelsen av att utgå ifrån barnets intresse när det kommer till 

lärande i matematik? 

4. Vilken matematik anser du att leken kan lära barn? 

5. Vilken matematik anser du vara viktigast inför grundskolan? 

 

Hur beskriver förskollärarna sin egen roll i leken med avseende på lärande i 

matematik? 

1. Hur ser du på din roll i leken när barnen lär sig matematik? Vad tänker du att du 

kan bidra med för att barnen ska lära sig matematik i leken? 

2. Hur går du tillväga för att stimulera barnen att bli intresserade av matematik i 

leken? 

3. Vad kan man göra för att uppmuntra eget utforskande? Hur kan man stötta/leda 

mot lösning? Hur ser du på denna möjliga balansgång? 

4. Hur kan man arbeta med organiserade grupplekar med matematiskt innehåll? 

5. I vilken utsträckning är det möjligt att synliggöra matematiska begrepp och 

färdigheter för barnen i leken? 

 

Vilka pedagogiska utmaningar (möjligheter och begränsningar) finns med att använda 

barns lek för att stimulera deras lärande i matematik, enligt förskollärarna? 

1. Hur ser du på läroplansmålen i matematik, är några lättare respektive svårare att 

arbeta med? 

2. Hur hanterar du dilemmat med barn som inte visar intresse för matematik? 

3. Hur ser du på att å ena sidan utgå ifrån barns intresse, å andra sidan följa 

läroplanen? 

1. Hur ser du på möjligheter och begränsningar med lek och matematik med 

avseende på t.ex. material och miljö? 

 

  



  
 

II 

Bilaga B Brev till informanterna 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu göra ett självständigt arbete där syftet med studien 

är att bidra med kunskap om hur några förskollärare beskriver relationen mellan barns 

lek och deras tidiga lärande i matematik. Vi vill gärna komma i kontakt med dig för att 

fråga om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju. 

 

Vi kommer att göra en kvalitativ studie och har tänkt att intervju sex stycken 

förskollärare. Om det går bra för din del så kommer vi gärna till din arbetsplats. 

Intervjun beräknas ta ca en timme. Vi har tänkt att spela in samtalet om det godkänns av 

dig. Vi vill göra så för att kunna transkribera samtalet samt ge en möjlighet att gå 

tillbaka och lyssna igen.  

 

Vi kommer att förhålla oss till de forskningsetiska principerna i vår studie. Det innebär 

att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att du får vara anonym 

och fiktiva namn kommer att användas. När studien blivit godkänd kommer all 

röstinspelning samt tillhörande transkribering att raderas. All data som vi samlar in 

kommer endast att användas i vår studie. Efter att arbetet blivit godkänt kommer den att 

publiceras och lagras i Linnéuniversitetets digitala vetenskapliga arkiv (DIVA). Det 

innebär att arbetet blir offentligt för andra att se. 

 

Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar. Vi kommer att kontakta dig under 

slutet av vecka 37 för att boka in en tid om du är intresserad av att delta. 

Med vänliga hälsningar Christina Bergqvist och Susanna Monemar 

 

Christina Bergqvist        xxxxxxx@student.lnu.se                             mobil: 073-xxxxxxx 

Susanna Monemar         xxxxxxx@student.lnu.se                             mobil: 073-xxxxxxx 
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