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Abstrakt 

 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken matematik förskolebarn 

uttrycker i leken samt vilket material som används när matematik uttrycks. 

  

Frågeställningarna är vilken matematik förskolebarn uttrycker i den fria leken 

inomhus och vilket material förskolebarn använder när de uttrycker matematik. 

Arbetet är en kvalitativ studie och metoden som använts är observationer av 

barns lek inomhus på förskolan. Resultatet utgår från fem av Alan Bishops sex 

matematiska aktiviteter; räkna, lokalisera, mäta, konstruera och leka. Dessa fem 

aktiviteter är kopplade till förskolans läroplan. Studien har visat att barn 

uttrycker matematik i sin lek. Den matematik som framträdde mest var 

lokalisera och de vanligaste uttryckssätten barn använde var genom handling 

och ord. 
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1. Inledning 

Matematik är ett ämne i skolan som även har en framskriven roll i förskolans reviderade 

läroplan. I den reviderade läroplanen för förskolan har matematiken förtydligats och målen att 

sträva mot har blivit fler. Exempelvis har det skrivits fram i läroplanen att barn ska kunna föra 

och följa resonemang i matematiken och barns begreppsförståelse ska få större fokus. Leken 

upptar en stor del av barnens dag på förskolan. ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera” (Skolverket, 2010, s.6-7). Förskolans verksamhet ska utgå från läroplanen och 

genomsyra en helhetssyn på allt lärande som sker.  

Vi är intresserade av hur barn uttrycker matematik i sin lek inomhus. Handlar barn 

matematiskt själva eller bara vid vuxen interaktion? Läroplanens strävansmål lyfter fram 

matematiken.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

(Skolverket, 2010, s.10). 

 

Matematiken har i läroplanen blivit ett kunskapsområde som är mer synligt i förskolan och ett 

integrerat arbetssätt är att föredra. Barns lek är viktig samt förskollärarens möjligheter att 

skapa lärandemiljöer. Att prata matematik med barn i alla åldrar är en del av undervisningen i 

matematik (Björklund, 2012). Matematik är en stor del av vardagen i samhället idag och det 

är kopplat till den kultur och det samhället vi lever och utvecklas i. Utbildningsdepartementets 

utredning U 2010:A skriver: ”För att matematiken ska kunna utvecklas i lek och lustfyllt 

lärande måste behovet av matematik uppmärksammas utifrån barnens egna erfarenheter” (U 

2010:A, s.13). Utredningen är ett förarbete till den reviderade läroplanen för förskolan och 

fortsättningsvis kommer denna utredning benämnas U 2010:A. I vår studie kommer vi att 

observera matematik i förskolebarns lek. Genom det har vi möjlighet att se hur barn uttrycker 

matematik sett utifrån våra tolkningar.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken matematik förskolebarn uttrycker i 

lek. Uttryckssätten som fokuseras är handling, ord, symboler och bilder och är hämtade ur 

Skolverkets analysschema. Syftet är också att se vilket material som används av förskolebarn 

när de uttrycker matematik i lek. 

 

2.1 Frågeställningar:  

 Vilken matematik uttrycker förskolebarn i den fria leken inomhus?  

 Vilket material använder förskolebarn när de uttrycker matematik?  
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3. Teoretisk bakgrund  

 

3.1 De matematiska grundaktiviteterna 

Läroplanen för förskolan reviderades 2010 och då förtydligades matematikmålen. 

Anledningen till detta är att dagens samhälle kräver en matematisk förståelse samt en 

utveckling av matematiska färdigheter för att klara vardagen (U 2010:A). Om barn har 

kunskaper i matematik kan de lättare fatta beslut kring de valsituationer som vardagen ibland 

kräver (U 2010:A). 

Att matematikundervisning ska ske i förskolan framgår i följande mål. 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, 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp, 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Skolverket, 2010, s.10).  

Dessa fyra strävansmål utgår ifrån den brittiske matematikforskaren Alan Bishop. Bishop 

presenterar sex matematikaktiviteter vilka är; lokalisering, design, räkning, mätning, lek och 

förklaring (Olofsson, 2012). U 2010:A utgår även de ifrån de sex matematiska aktiviteterna 

som både är historiskt och kulturellt inrättade. De är detsamma som de Bishop presenterar 

fast U 2010:A använder sig av ordet konstruera istället för design.  

Räkna innefattar att ha förståelse för hur helheter och delar hänger ihop. Olika sätt att 

uppfatta räkneord på ingår också samt att ”lära sig räknestrategier […] antalsbegrepp, […] 

matematiska uppskattningar och lösa räkneproblem” (Olofsson, 2012, s.40). Genom att 

systematiskt urskilja, jämföra, ordna och utforska mängder av föremål (U 2010:A) ges barnen 

möjlighet att använda matematik i denna aktivitet.  

Lokalisera handlar om att få uppleva och uppfatta begrepp gällande vinklar, riktning, 

avstånd, position, dimension och proportion (Olofsson, 2012). För att barnen ska få en 

förståelse för detta måste de få röra sig fritt inne i rummet. Här spelar barns kroppsrörelse och 

kroppsuppfattning en viktig roll (2012). Även orientering i rummet i relation till det som finns 

runt omkring barnet ingår i lokalisera (U 2010:A).  

Under mäta ingår det att ge barn en förståelse för de grundläggande reglerna som gäller för 

mätning såsom längd, area, vikt, volym, tid och pengar (Olofsson, 2012). Grunden är att 

jämföra olika storheter eller att utgå från en speciell måttenhet. Uppskattning av egenskaper 

såsom likheter och skillnader ingår under mäta (U 2010:A).  
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Grunden i konstruera handlar om upptäckten av likheter och olikheter. Barn utvecklar sin 

förmåga att sortera, kategorisera och generalisera olika föremål och händelser när de får skilja 

på vissa egenskaper såsom storlek, form och material (Olofsson, 2012). Det som ingår i denna 

aktivitet är barns upptäckt, förståelse och skapelse av mönster. Även utforskandet av 

geometriska former samt konstruktion går under denna aktivitet.  

I barns lek kommer den grundläggande matematikaktiviteten in spontant, vilket rör sig om 

”förutsättningar, strategier, regler, undantag, chans, risk och gissningar” (Olofsson, 2012, 

s.40). Allt detta är av stor vikt för den matematiska utvecklingen hos barnet (Olofsson, 2012).  

Det som ingår i matematikaktiviteten förklara knyter an till läroplansmålet som handlar om 

att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och 

följa resonemang” (Skolverket, 2010, s.10). Det som ingår i aktiviteten är att ” sätta ord på 

sina tankar och argumentera, förklara, motivera, reflektera och dra slutsatser” (Olofsson, 

2012, s.40). Även att reflektera kring hur händelser påverkar varandra samt livsfrågor ingår 

under denna matematikaktivitet (Olofsson, 2012).  

Rubrikerna som vi har delat in teoridelen i utgår från fem av de sex matematiska aktiviteter 

som utbildningsdepartementets utredning U 2010:A beskriver utifrån Bishop. Eftersom 

aktiviteten ”förklara” inte har undersökts kommer den heller inte att beskrivas närmare. 

 

3.1.1 Räkna 

Taluppfattning är barns övergripande förståelse för tal samt förmågan att använda tal på olika 

sätt. Alexandersson och Karlsson (2012) samt Björklund (2012) skriver att barns användning 

av räkneord och tal i början uppfattas som namn på föremål istället för exempelvis antal. 

Karen C. Fuson (1998) i Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) beskriver barns tidiga 

utveckling av taluppfattning. Först kan barnet lära sig en räkneramsa genom imitation och då 

får barnet också en förståelse för när man räknar. Därefter börjar barnet peka på föremål och 

räkna och slutligen kan barnet uppfatta att det tal som sägs sist är hur många det räknade är.  

Taluppfattning utvecklas tillsammans med andra och den omgivning som finns runt barnet 

(Alexandersson & Karlsson, 2012; Björklund, 2012).  Enligt Vygotskij så lär barn ”mer och 

bättre tillsammans med andra som kan mer än de själva inom det aktuella området” 

(Williams, 2006, s.41). Det är viktigt att lära barnen så många olika strategier för att räkna 

som möjligt. Det kan ge barnen en chans att hitta de strategier som ger dem förståelse för tal 

(Alexandersson & Karlsson, 2012). 

Att räkna och uppfatta tal, antal och hur många innebär olika kompetenser kopplat till olika 

begrepp (Solem & Reikerås, 2012). ”Många begrepp utvecklas parallellt hos barn, ofta i olika 

tempo och i olika ordningsföljd” (2012, s.130). När barn lär sig räkna behöver de olika 

konkreta föremål att knyta talet till. Sterner och Johansson (2006) skriver att taluppfattning 

har att göra med förståelsen av de olika aspekter av tal som finns. Förskolläraren behöver 

rikta barnens uppmärksamhet mot innebörden av tal, räkneord, begrepp och hur vi räknar i 

vårt land.  
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Forsbäck (Gottberg & Rundgren, 2006) poängterar betydelsen av att barnen får lära sig 

räkneramsan. Hon menar att om barnet kan räkneramsan så får det en god talkänsla. 

Räkneramsan kan barn lära sig tidigt, men först som en ordramsa och senare med matematisk 

innebörd (Björklund, 2012). Sterner menar att utvecklingen av taluppfattningen bygger på 

jämförelse och uppskattning av mängd (Gottberg & Rundgren, 2006). 

Både användandet av räkneord och förmågan att räkna utvecklas i samspelet mellan barnet 

och de som finns runt omkring dem. Det kan komma till uttryck genom samtal, i rim och 

ramsor, sångstunder och under leken. Om barn möts av positiva pedagoger som har viljan att 

ta tillvara på samtalssituationer i vardagen, så uppstår automatiskt spontana lärtillfällen som 

gagnar barn i deras matematiska utveckling (Sterner & Johansson, 2006).  

Ett begrepp som kopplas till taluppfattningen är subitizing. Ordet är latinskt och kommer från 

”ordet subitus som betyder plötslig” (Olofsson, 2012, s.71). Begreppet handlar om att kunna 

urskilja en talmängd utan att behöva räkna den. Detta kopplat till räkneorden anser Olofsson 

(2012) vara av stor vikt när det gäller utvecklingen av barns matematik. 

 

3.1.2 Lokalisera 

Rumsuppfattning handlar om hur barn kan relatera till sin fysiska omvärld med hjälp av sin 

kropp (Palmer, 2011). Sterner (Gottberg & Rundgren, 2006) beskriver rumsuppfattning 

genom barns utforskande av rummet i samband med att de; ”sträcker sig efter saker, när de 

kryper, klättrar, hoppar, springer, sparkar boll […] eller bygger hagar åt sina djur och garage 

för leksaksbilarna” (2006, s.99). ”Rumsuppfattning innebär att barnet förstår, använder och 

utbyter information om var i rummet ett föremål eller barnet självt befinner sig i förhållande 

till omgivningen” (Doverborg, 2006, s.89). Rumsförståelse handlar om att ha en förståelse för 

rummet och hur jag själv förhåller mig till det (Solem & Reikerås, 2004 & Ebbelind, 2012). 

De begreppen som är centrala för rumsförståelsen kallas för rumsbegrepp. Exempel på 

rumsbegrepp; avstånd, bredd, djup, riktningar, orientering, placering, slutenhet, rörelse. Om 

barnet både får uppleva och iaktta rörelser så får de en egen uppfattning om sitt förhållande 

till rummet. Det är genom att barn rör sig som de vidgar sin rumsförståelse (Solem & 

Reikerås, 2004). 

Rumsuppfattning är en förutsättning för lärande i matematik, där barns motorik och 

kroppsuppfattning ingår i begreppet (Ebbelind, 2012). ”Att ha en grundläggande föreställning 

om rummet är en förutsättning för att kunna resonera om relationer i omvärlden i matematiska 

termer” (Björklund, 2009, s.22). Motoriken är viktig i rumsuppfattning och olika 

rörelseövningar kan utveckla barns rumsbegrepp, även kroppsupplevelse, kroppsuppfattning 

och kroppsbegrepp. Det handlar om vilka förutsättningar vi ger barn så att de kan samla in, ta 

emot, bearbeta och använda information (Ebbelind, 2012). 

När barn leker är det viktigt att de kommunicerar och beskriver olika lägen i rummet både för 

sin egen skull och för att få en förståelse för andra (Björklund, 2008). Olika lägen” i rummet 

handlar om var saker och ting finns, det vill säga sådant som beskrivs med lägesbegrepp. […] 

till exempel uppe, nere, ute, inne, inuti, bredvid, mitt emot, under, i mitten mellan, här och 

där” (Björklund, 2008, s.151). Lägesbegreppen ”beskriver var en person eller ett föremål 

befinner sig i rummet” (Björklund, 2008, s.151). 



 

6 

 

3.1.3 Mäta 

Om man i vardagen tar tillvara på de tillfällen som ges till att jämföra storlek eller längd så 

lägger man grunden till förståelsen för mätning och area. I grunden handlar mätning om 

jämförelse (Forsbäck, 2006). När barn gör jämförelser använder de sig av jämförelseord till 

exempel kort, kortare, kortast, lång, längre, längst. Dessa ord är viktiga i beskrivelsen av 

likheter och skillnader, när de jämför ålder, längd, tyngd och volym (Solem & Reikerås, 

2004). I beskrivelsen kan de vara mer exakta om de kan många ”fler ord och begrepp” (Solem 

& Reikerås, 2004, s.207). ”För att jämföra mätetal måste vi använda en måttenhet av samma 

storlek eller måttenheter som har en gemensam referens” (Solem & Reikerås, 2004, s.212). 

Begrepp som innebär att man avgränsar helheten och uppskattar storheten i relation till en 

annan mängd benämns som mängdbegrepp. För att begreppen ska bli betydelsefulla bör de 

relateras till sammanhanget. Exempel på detta är mycket, lite, många, mera, några, alla och 

ingenting (Björklund, 2008). 

 

3.1.4 Konstruera 

Formens egenskap är att den kan förändras. I barns lek med lera och träklossar får de erfara 

att formen kan ändras. Föremålets form är viktig för att barn ska känna igen det eftersom det 

kan vara avgörande för om barn känner igen saken eller inte (Solem & Reikerås, 2004). 

När barn grupperar föremål på olika sätt och därefter skiljer de olika delarna åt i helheten får 

de en förståelse för uppfattning av antal och mängd. Genom att låta barn sortera, klassificera 

och hantera många olika slags material ges de tillfälle till att upptäcka sambandet mellan olika 

delar och helheten (Björklund, 2008). Sortering ligger till grund för all matematik. När barn 

får sortera och klassificera olika saker främjas deras utveckling till att kunna tänka logiskt och 

även förmågan att kunna använda regler gynnas (Forsbäck, 2006). Klassificering är viktigt 

vad gäller att skapa ordning och struktur. Vid klassificering delas föremålet in i olika klasser 

utifrån vissa kriterier såsom färg, form, konsistens, storlek, ålder, uppträdande och prestation 

(Solem & Reikerås, 2004). Barns förståelse för olika matematiska begrepp utvecklas i takt 

med att de lär sig se samband (Forsbäck, 2006). 

Pussel utmanar barns förhållande till former i och med att de lär sig logiskt tänkande då de ser 

detaljer och olika sammanhang i pusselbitarna (Solem & Reikerås, 2004). Björklund (2008) 

beskriver det med att barn tränas i problemlösning då de får de se hur pusselbiten och 

pusselramen förhåller sig till varandra. De ser också hur pusselbit mot pusselbit stämmer 

överens. 
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3.1.5 Lek som matematisk aktivitet 

Lek är matematisk på två sätt. Som matematisk aktivitet innehåller lek hypotetiskt tänkande, 

föreställning, modellering och att abstrahera. Lek innehåller även att förutsäga, gissa, 

uppskatta och förmoda (Skolverket, 2013). 

Bishop såg lek som en matematisk aktivitet därför att den innehåller: 

• att föreställa sig något (t ex ”tänk om pinnen var en krokodil”) - vilket är roten  

   till att tänka hypotetiskt och en början på att tänka abstrakt 

• att modellera - vilket innebär att abstrahera vissa drag från verkligheten 

• att formalisera och ritualisera regler, procedurer och kriterier 

• att förutsäga, gissa, uppskatta, förmoda vad som skulle kunna hända 

• att utforska tal, former, mått och lägen […] (Skolverket, 2013, s.1). 

”Leken äger rum inuti leken själv” (Skolverket, 2013, s.3). Barn som leker tillsammans är de 

lekande. Man kan bara vara med i leken om alla gemensamt kommer fram till vilka regler 

som är acceptabla i den aktuella leken (Skolverket, 2013). 

Barns lek och skapande kan inte särskiljas från deras lärande, då det är samma tankeprocess 

som aktiveras när barn uttrycker sig i exempelvis dramalek eller bildskapande som när barn 

försöker skapa förståelse och lösa ett matematiskt problem eller omvänt använder matematik 

och teknik för att göra en hållbar konstruktion i skapande och bygglek. På så sätt blir 

matematik och lek både mål och medel (U 2010:A, s.4). 

 

3.1.6 Lek i förskolan 

Lindqvist (1996) tar upp Friedrich Fröbels syn på lek och hans uttryck fri lek. Lek är enligt 

Fröbel det naturliga uttryckssättet. Det finns 20 lekgåvor som representerar ”en sluten och 

formaliserad symbolvärld” (1996, s.52). Matematik ingår i lekgåvorna. Knutsdotter Olofsson 

(2011) beskriver fri lek som en lek med stöd av pedagoger som inte får störas. Leken ska få ta 

tid och förskolläraren ska hjälpa barn leka genom trygghet och ge de som behöver leksignaler 

och ett språk för leken.  

Fri lek i samband med matematikundervisning är relativt outforskat. Det finns tre viktiga 

begrepp för matematisk inlärning i leken; matematik, lek och lärande. Både i lek och i 

matematik finns regler som tillsammans kan prövas och ändras. Barn bestämmer både 

förutsättningar och mål i leken. När barn löser matematiska problem i leken vet de avsikten 

med problemet och kan bli motiverade att tänka och använda sitt språk (Fauskanger, 2006). I 

barns lek skapas olika tillfällen till att barn får reflektera kring hur de uppfattar vissa saker 

samt även erfara dem (Björklund, 2008). 

Lek är en av de situationer då barn kan handla matematiskt (Analysschema, 2000). Både barn 

och förskollärare kan skapa olika sammanhang i lek och förskolläraren kan då skapa 

situationer för att få underlag till analys, detta kan ske genom samtal. Barns lek är av stor 

betydelse i den pedagogiska verksamheten. Genom att observera när barn leker lär sig 

förskolläraren mycket om både barnet och lekens ”unika aktivitetsfält” (Lillemyr, 2002, s.41). 
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Leken och dess egenvärde spelar en betydande roll för barnkulturen. I leken gör barn 

erfarenheter genom att de ”utforskar, prövar och använder fantasin på ett sådant sätt att de lär 

känna sig själva och utvecklar tillit” (Lillemyr, 2002, s.41). Lek ger barn erfarenheter när de 

ser att de klarar av olika utmaningar. Den ger även möjligheter till kommunikation och hur 

man förhåller sig till andra barn. Genom leken socialiseras barn vilket både gagnar dem i 

utvecklingen och i socialisationen (Lillemyr, 2002). Även i utbildningsdepartementets 

utredning U 2010:A betonas lekens betydelse för barn i förskolan enligt följande: 

”Utmärkande för leken är att den är spontan, lustfylld och frivillig” (U 2010:A, s.4). Barn 

leker för sin egen skull och förskolan har enligt tradition arbetat för att främja barns lek.  

 

3.2  Förskolan och matematik 

Förskolans teoretiska förebild är pedagogen och filosofen Lev Vygotskij (Olofsson, 2012). 

Det är hans idéer som ligger till stor grund för förskolans läroplan. Vygotskij menar att 

omgivningens samspel är avgörande för den kognitiva utvecklingen hos barnet. Den kognitiva 

utvecklingen innebär ”utveckling av de intellektuella funktionerna[…]; tänkande, förståelse, 

beslutsfattande, memorerande, problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande etc.” 

(Nationalencyklopedin, 2013). Detta benämner Vygotskij som det sociokulturella perspektivet 

i vilket lärande sker i interaktion med andra (Williams, 2006). Skillnaden mellan det som barn 

lär sig själva och det som barn kan lära i samspel med andra kallar Vygotskij ”den proximala 

zonen eller den närmaste utvecklingszonen”(Olofsson, 2012, s.35). För att barn ska uppnå ett 

lärande ska utmaningen vara aningen svårare än där barnet befinner sig just nu (Olofsson, 

2012). 

Björklund (2011) menar att matematik finns med under hela barnets vardag. De symboler vi 

har omkring oss har ofta en matematisk innebörd. Barnen lever i denna värld av symboler och 

förväntas att använda dessa symboler och begrepp som finns runt omkring dem. Hon säger 

vidare i nätintervjun att: ”barn blir så duktiga i matte som det förväntas av dem”. Barns 

uppväxtkultur ställer olika krav på matematik. I Sverige ställs höga krav på barns 

matematikkunskaper. Matematik är en stor del av skolans läroplaner. Barn som får prata 

matematik, får bättre förutsättningar till att lära mer abstrakt matematik. Enligt Björklund föds 

barn med matematisk förmåga.  

Det finns många olika begrepp som barn uttrycker och dessa måste förskollärare synliggöra 

och problematisera (Doverborg, 1998). För barn i förskolan kan matematiska begrepp 

innefatta; likheter och skillnader, form, sortering, klassificering, storlek, längd, avstånd, vikt, 

volym, antalskonstans, mönsterkombinationer, taluppfattning m.fl. (Doverborg, 1998). Det 

gäller att systematiskt lyfta fram den matematik som uttrycks på olika sätt i förskolan. När 

barn tillsammans diskuterar matematik kan de få tillfälle att reflektera över olika begrepp. 

Barn vill gärna lösa problem och det är bra att låta dem hitta lösningar i vardagen, så att 

matematiken lyfts fram spontant (Doverborg, 1998). Vid problemlösning kan barns olika sätt 

att tänka göra så att de kan utveckla en gemensam strategi (Williams, 2006). Förskolan ska 

uppmuntra barns utveckling till att ”undersöka problem och matematiska begrepp samt 

resonera och kommunicera idéer och tankegångar med olika uttrycksformer”(U 2010:A, s.13). 

Det är varje barns individuella förutsättningar som ska råda i utvecklingen av dess 

matematiska förmåga (U 2010:A). 
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Det är bra för barn att möta matematik i förskolan utifrån förskolans tradition, som består av 

rutiner i vardagen och lek (Doverborg, 2004). Nästan allt som vi gör i vardagen går att koppla 

till matematik (Forsbäck, 2006). Under en dag på förskolan möter barn många spontana 

situationer där de på ett naturligt sätt får utmanas i deras tänkande. För att yngre barn ska 

kunna uppleva och lära sig något är interaktionen med omgivningen betydelsefull (Björklund, 

2008). 

Möjligheterna för barn att lära matematik bör skapas av lärarna i denna tradition och utgå från 

barnens erfarenheter. Det är viktigt att barn tillåts utveckla tillit till sin egen matematiska 

förmåga. Barn behöver möta matematik i meningsfulla sammanhang som är viktiga i deras 

livsvärldar, för att matematiken ska bli något naturligt för dem. Det är bra att se matematik 

som en helhet, med olika urskiljbara delar (Doverborg, 2004). 

Enligt Björklund (2009) behöver barn möta matematiska begrepp och dess innebörder i sin 

vardag. De behöver få möjlighet att variera sina matematiska uttryck och möta vuxna som 

utmanar dem. Vidare skriver Björklund att matematik är ofta social och kulturell, innebörden i 

olika begrepp och hur man räknar i denna kultur syns när man delar det med andra. 

Förskollärares kunskaps- och människosyn påverkar vilka förutsättningar som finns på barn 

och hur matematiken lyfts fram i olika situationer. Detta påverkar barns möjligheter till 

lärande. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) poängterar vikten av att förskolläraren använder 

sig av de rätta matematiska begreppen. Barn behöver få möjlighet att variera sina matematiska 

uttryck och möta vuxna som utmanar dem (Björklund, 2009). Det är viktigt att barn får 

uppleva att ett begrepp kan uppkomma i flera olika sammanhang vilka i sin tur kan belysas 

från flera olika sidor (Olofsson, 2012).  

Små barn utforskar matematik utifrån sina erfarenheter och sin olika individuella förståelse 

(Björklund, 2012). Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att barn kan i tidig ålder 

ge uttryck för olika sorters matematik. Enligt Palmer (2011) kan matematik läras genom 

kroppsliga rörelser och matematiska begrepp kan uppfattas av barn innan de förstår och kan 

prata om dem. Kroppen kan förnimma olika matematiska begrepp och barnen kan få insikt i 

den matematik de förnimmer genom en förskollärare som är bra på att genom språket 

synliggöra matematiken för barnen. ”Grundläggande egenskaper hos bland annat tal, 

mängder, antal och ordning är fenomen som barn ofta spontant utforskar i sin lek och 

kommunikation med omvärlden.” (Björklund, 2012, s.101) Skolverkets Analysschema i 

matematik för åren före årskurs 6 (2000) hjälper lärare att uppmärksamma och analyserar den 

grundläggande matematiska begreppsförståelsen som barn visar. De kunskapsområden som 

lyfts fram är taluppfattning, sortering, tabeller och diagram samt mätning och 

rumsuppfattning. De uttrycksformer som tas upp är handling, bilder, ord-talade och skrivna 

samt symboler-informella och formella. Palmer (2011) anser att analysschemat är viktigt och 

ger stöd till att uppfatta barns matematik och sätta ord på det. ”Tillgången till ett matematiskt 

språk kan alltså hjälpa oss inte endast att förstå barns frågor utan också att skapa matematiska 

problem som går att utforska under en längre period” (Palmer, 2011, s.60). 
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3.3 Matematikmaterial och matematikmiljö 

Det erbjuds olika matematiska material för barn i förskolans inomhusmiljö. Möten med 

matematik sker för små barn i interaktion med olika saker och i samspel mellan barn eller 

vuxna. Förskollärare bör se över förskolans miljö utifrån att synliggöra matematik för barnen 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Vad rummet kan användas till beror på hur 

förskollärarna utformar det. Förskolans miljö kan både inspirera till att upptäcka gemensamt 

med andra men den kan även hindra möjligheterna till ett gemensamt lärande (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Björklund (2008) samt Åberg och Lenz Taguchi (2005) hävdar att 

förskollärarna har ett ansvar att utforma miljön så att den möter barnens behov. Miljön och de 

vuxna i barns omgivning är avgörande för om barn använder sig av matematik rent spontant 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Genom att observera barnen blir det tydligt vad 

de gör för något i sin miljö och även vilket material som används (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005).   

Det är inte av omgivningen som ett barns personlighet formas, utan hon/han tar hela tiden på 

olika sätt gestalt i och genom de olika aktuella sammanhangen och miljöerna. Ett barn 

”uppstår” med nya sätt att vara i nya situationer, i relation till de möjligheter, hinder och 

normer som olika miljöer och aktiviteter utgör (Nordin-Hultman, 2004, s.183). 

Rummet har betydelse till en matematisk aktivitet. Barn ska ha fri tillgång till olika material 

såsom klossar, knappar, byggmaterial, papper, pennor, färger och lera (Furness i Gottberg & 

Rundgren, 2006). Det finns mycket material i vardagen på förskolan som kan genom 

förskollärarens hjälp utmana barn i matematik, i både rutinsituationer, samtal, miljön och 

material (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

Genom att vara mer intresserad och påläst om matematik, hörs barns matematiska frågor 

tydligare. Barn och vuxna blir matematiska i samspel mellan material, miljöer och människor. 

Det är lika viktigt att visa barn nyttan av matematiken de kan ha, som att väcka intresse och 

glädje för ämnet (Palmer, 2011). 
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4. Metod 

Inledningsvis presenteras urval och därefter följer datainsamlingsmetoder och genomförande 

under en gemensam rubrik. Efter det beskrivs vilka etiska överväganden som tagits hänsyn 

till. Avsnittet berör därefter validitet och reliabilitet under en gemensam rubrik och 

avslutlutningsvis beskrivs hur databearbetningen är gjord. 

 

4.1 Urval 

Observationerna har gjorts på två olika förskolor vilka ligger i två skilda kommuner i södra 

Sverige. Förskolorna som vi gjort observationerna på är kända sedan tidigare, alltså har ett 

urval på praktisk basis gjorts (Johansson & Svedner, 2010). Barnen på förskolorna går i 

grupper med blandade åldrar. Studien är inte begränsad till barn i en viss ålder, eftersom vi 

anser att blandade åldrar bättre representerar barns matematiska uttryck.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder och genomförande 

Observationer av barn i lek inomhus på förskolan har använts. Genom observation kan man 

iaktta och analysera det som händer i barngruppen (Johansson & Svedner, 2010). 

Observationer kan man använda när man vill samla information om skeenden och beteenden 

(Patel & Davidson, 2003). Med beteende menar Patel och Davidson (2003) fysiska 

handlingar, verbalt språk, relationer mellan barn och vuxna och olika känslouttryck. När vi 

observerar uppfattar vi det som händer med våra sinnen (Løkken & Søbstad, 1995). 

Tolkningen av vad barn gör är utifrån oss observatörer. Den miljö och det sociala 

sammanhang barnet befinner sig i ger en kontext att tolka barnet utifrån (1995). 

Observationerna har varit strukturerade i det avseendet då vi i förväg bestämt att vi skulle titta 

på vilka uttryckssätt barnen använder när de uttrycker matematik (Patel & Davidson, 2003). I 

vilket rum observationerna skulle ske var inte bestämt i förväg, men vi begränsade oss till 

tiden då barnen inte har organiserad verksamhet. Det är viktigt att välja ut det man ska rikta 

fokus på i observationen (Løkken & Søbstad, 1995). 

Testobservationer gjordes under två tillfällen. Barnen lekte då i olika rum och observationerna 

genomfördes med löpande protokoll med fokus på matematik som barn uttrycker i lek. 

Interaktioner mellan barn och barn och mellan förskollärare och barn har noterats. Både det 

barnet säger och gör kroppsligt uttryck för har skrivits ner.  

Efter testobservationerna gjordes en observationsmanual (Se bilaga 1). Den innehöll vilken 

lekaktivitet barnen höll på med, vilken matematik som uttrycktes och på vilket sätt samt vilket 

material som barnen använde i leken.  

Observationerna har innefattat barn mellan 1-5 år i blandade barngrupper. Det har varit 10 

observationstillfällen som varat ca 1 timme varje gång. Observationerna har varit relativt 

öppna och med viss systematik eftersom en manual har använts (Johansson & Svedner, 2010). 

Barnens uttryck för matematik har utifrån Analysschema i matematik (2000) kategoriserats i 

handling, ord, symboler eller bilder.  

Här kommer ett exempel på hur observationerna skrevs i observationsmanualen: 

Aktivitet: Legolek, några barn sitter runt ett bord och bygger med litet lego. 

Matematik: mäta, leka, förklara, lokalisera 
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Uttryckssätt: Barnen talar om det de gör och samtalar i leken. Barnen bygger med händerna. 

Barnen säger: ”Ska det vara ett hjul här på?” ”Ska du bygga ett slott? Då behöver du massa 

bitar!” ”Sätt ner den.” ”Han kör bilen.” ”Behöver du en gubbe?” ”Kom, kom till mig!” ”Jag 

ska bygga ett hus.” ”Pappa, mamma, Kajsa.” ”Du har många gubbar Olle.” ”Dom får nog 

ligga.” 

Material: Litet lego; klossar, bilar och gubbar. 

 

4.3 Etiska överväganden 

De fyra huvudkraven som vi har använt oss av i vår studie är hämtade ur de forskningsetiska 

principerna som vetenskapsrådet har tagit fram. Dessa är; ”informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet: Förskollärare och barn är informerade om observationerna. Barnen har 

fått en allmän information i samlingen att vi ska sitta och skriva och titta när de leker, och de 

visste att det var till ”vår skola”. Förskollärarna har fått en mer detaljerad information om vår 

studie. 

Samtyckekravet: En tillståndsblankett har lämnats till alla föräldrar, där information om 

studien har stått med (Se bilaga 2). Barnen har inte delgetts det som skrivits om dem och de 

har inte heller blivit informerade om att de kan avbryta sin medverkan i undersökningen när 

de vill. Däremot har vi observerat barnen utifrån lyhördhet och varken vi eller förskollärarna 

har upplevt att något barn har känt obehag. Barnens aktiviteter på förskolan blir regelbundet 

dokumenterade av förskollärarna, både skriftligt och med kamera eftersom det är en del av 

arbetssättet pedagogisk dokumentation. Detta sätt att dokumentera görs genom att exempelvis 

fotografera barnen och skriva ner vad de säger (Palmer, 2012). Barnen är sedan tidigare vana 

vid att bli observerade, därför anser vi att samtyckekravet uppnås.  

Konfidentalitetskravet: Vi har valt att inte redovisa barnens ålder. Ibland skriver vi att barnen 

är yngre eller äldre för att vi tycker det är relevant för resultatet. Alla namn på barnen är 

fingerade och förskolornas namn benämns inte i arbetet.  

Nyttjandekravet: Resultatet och observationerna har förvarats på ett betryggande sätt och 

kommer efter examensarbetet är godkänt att förstöras.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

I en kvalitativ studie finns en ambition att tolka det som sker utifrån rådande situation (Patel 

& Davidson, 2003). Hur man använder sin förförståelse och tolkar den data som samlats in 

har betydelse för resultatet (Patel & Davidson, 2003). Vid observationstillfällen har vi 

fokuserat på det som vi ser är matematik. När alla observationerna var färdiga har vi 

tillsammans diskuterat vilka matematiska aktiviteter det är som framträder i respektive 

situation. Detta har gjorts för att få en gemensam syn på vad det är för matematik som 

uttrycks i leken. Litteraturen som varit till hjälp för tolkning och analys av resultatet har varit 

aktuell och relevant för studien. Observatörerna var kända av barnen sedan tidigare vilket 

medfört att de inte reagerade negativt på vår närvaro. Data har samlats in på två olika 

förskolor utifrån observationer. Förutsättningarna på förskolorna är olika. Eftersom alla åldrar 

observerats anser vi det ger en bredare bild av resultatet som kan kopplas till validiteten. 
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4.5 Databearbetning 

Analysenheten är händelser och beteenden som visar matematik i barns lek. Efter 

observationerna har de sammanställts utifrån observationsmanualen (Se bilaga 1) och 

kategoriserats utifrån matematiska begrepp. Matematiken som observerats har utgått från 

Bishop och Skolverkets definitioner som är redovisade i resultat och teori. I resultatet som vi 

har fått fram har vi utgått från de begrepp som står i läroplanen för förskolan; Rum, form, 

läge, riktning, mängd, antal, tal, mätning och tid. Dessa begrepp har vi sedan kopplat till fem 

av de sex matematiska aktiviteter som U 2010:A, Skolverket (2010 & 2013) och Olofsson 

(2012) beskriver.  

Resultatet och analysen har diskuterats tillsammans. Vissa aktiviteter passar in under flera 

rubriker. Varje aktivitet är placerad under en rubrik, men ibland kan samma aktivitet vara 

under fler än en rubrik. Detta beror på vad man ser är viktigt i just den aktuella lekstunden. 
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5. Resultat och analys 

Under denna del redovisar vi resultatet och analysen utifrån rubrikerna räkna, lokalisera, 

mäta, konstruera och leka. Under varje rubrik skrivs först resultat och därefter analys. 

 

5.1 Räkna  

Genom observationer har följande delar som ingår under rubriken framkommit: Mängd, del 

av helhet och ramsräkna. 

Mängd uttrycktes genom lek med kaplastavar. Emil frågade Frans: Ska jag hälla ut alla? Han 

hällde ut alla kaplastavar och sade. Nu har jag hällt ut alla. Han varken räknade dem eller 

benämnde att det var många. Emil såg däremot att alla kaplastavar var uttömda ur lådan. Ett 

barn benämnde stor och mycket med en positiv röst. Ska du bygga ett slott, då behöver du 

massa bitar, sade Cecilia, i legoleken. Del av helhet uttrycktes i leken med play doh lera. 

Anna och Bertil satt vid bordet och lekte med lera. Anna sade till Bertil: Nu delar vi det. 

Bakandet fortsatte och Anna gjorde en stor boll av all deg. Hon sade: Då delar vi. Anna såg 

att helheten kan vara i delar. Hon delade bollen i två lika stora delar.  

Antalet hjul på fordon hördes barnen diskutera i legoleken och de var säkra på rätt antal hjul 

på både cykel och bil. Barnen talade tillsammans om antalsuppfattning.  

Gällande räkna har en situation observerats när ett barn ramsräknade. Gudrun kom med 

famnen full av frigolitklossar och räknade högt: En, två, tre och fyra. Ett annat sätt att räkna 

observerades när ett barn räknade genom att benämna färgerna. Tuva pekade på en stor 

genomskinlig påse med olikfärgade bommullstussar i olika storlekar och frågade sina yngre 

kamrater: Det var jättemånga, vill du ha en stor där. Vill du ha en vit, en blå en lila och så 

vidare. Hon sade också Jag vill ha en sån öga. 

 

5.1.1 Analys av räkna 

Vissa av observationerna visade att barnens omgivning är viktig för samtalet och förståelsen 

kring begreppen i räkna. Cecilia använde inte ordet ”många”. Hon verkade veta att slott är 

stora och hon sade att det behövdes många legobitar för att bygga ett slott. Barnet som Cecilia 

pratade med reflekterade inte över att Cecilia använde begreppet ”massa” istället för ”många”. 

Det hade kunnat bli ett djupare lärande om ett barn eller en vuxen lyft begreppet ”många” och 

tydliggjort det på ett bra sätt.  

Vi såg att Anna kunde föra ett resonemang med Bertil om del av helhet. Användandet av 

räkneord och förmågan att räkna utvecklas i samspelet mellan barnet och de som finns runt 

omkring dem (Sterner & Johansson, 2006). I legoleken syntes att barnen vet antalet hjul på 

olika fordon. De pratar om det tillsammans och lär av varandra. 

Räkneramsan kan barnen lära sig tidigt, men först som en ordramsa och senare med 

matematisk innebörd (Björklund, 2012). Gudrun och Tuva använde båda material när de 

räknade. Det framgick inte om Gudrun känner till räkneordens innebörd eller om hon bara 

räknade som en räkneramsa. Tuva använde sig av de olikfärgade bomullstussarna. Även om 

Tuva inte ännu kan benämna siffror så räknade hon genom att benämna färgerna.  
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5.2 Lokalisera 

Genom observationer har följande delar som ingår under rubriken framkommit: Uppfattning 

av rum, läge/positioner, kroppsuppfattning och riktning.  

Gällande lokalisering har några barn uttryckt kroppsuppfattning genom att sparka boll, köra 

dockvagn, klättra och gunga. I dessa leksituationer använde barnen olika material i sin 

undersökning av rummet. 

Barn har utforskat läge, position, kropp och rum enbart med handling. Hampus och Ingemar 

gick in i gymnastiksalen med varsin dockvagn som de körde runt med. Pojkarna körde 

vagnarna över madrasser innan de slutligen ställde dockvagnarna ifrån sig. Ingemar härmade 

Hampus när de rörde sig i gymnastiksalen. De orienterade sig i rummet genom att röra sig på 

olika sätt. När barnen kröp och låg ner, såg de olika perspektiv av rummet. Hopphinder tog de 

sig över på olika sätt; de klev, försökte hoppa, lade sig och kröp. De klättrade också upp ett 

par steg på ribbstolar och tittade på rummet från ett högre perspektiv. Dessa pojkar som är i 

tvåårsåldern undersökte hopphindrena med hela sin kropp. När pojkarna klättrade upp i 

ribbstolen såg de rummet uppifrån. 

Vad gäller lägesord och riktning har barn både uttryckt och upplevt detta på olika sätt genom 

gungande på rep i gymnastiksalen. När barnen gungade fram och tillbaka fanns möjlighet för 

dem att uppleva begreppet riktning, läge och rörelse. De gungade på repen både sittande och 

stående.   Barnen berättade för varandra vad de såg. Exempelvis sade de; jag ser lampor, jag 

ser fönster. De pratade om vad de såg när deras kroppar rörde sig fram och tillbaka. Läge och 

riktning har också uttryckts med ord. I legoleken uttryckte Sture riktning genom att röra sin 

legogubbe och säga: Då gådde han lite längre bort. Han sade även: Han ville komma ut och 

då ska jag flyga upp, samtidigt som han rörde legogubben i olika riktningar. Bredvid Sture 

körde Ingemar tyst en legomotorcykel fram och tillbaka över bordet.  

Olika lägesbegrepp har barn använt i sin lek med figurer av olika slag. På en av förskolorna 

fanns ”sagopåsar” med olika sagor representerade med material. I denna lek har barn både 

med tydliga ord och med handling uttryckt olika lägen med figurerna. Karin och Linda 

uttryckte; vem har liggit i min säng. Barnen försökte lägga två nallar i samma säng och Karin 

sade: Nej, nej här sover mamman, han ska sova på golvet. Linda sade också titta och 

uppmärksammade de andra barnen på att hon hade satt stolen i sängen. Linda visade att hon 

vet att en stol inte ska vara i sängen utan bredvid. Hon söker de andra barnens uppmärksamhet 

för att visa detta.  

En annan observation visade att barn uppfattade läge utan ord. Johanna lekte med en 

sagopåse. Inga tydliga ord kunde uppfattas, men hon pratade hela tiden medan hon flyttade 

figurerna till olika lägen. Johanna placerade olika djur i traktorn och lade trollet under bron. I 

denna situation flyttade Johanna figurerna i olika lägen utan att säga några tydliga ord. De 

äldre kompisarna som satt bredvid henne lekte även de med sagopåsar. I deras samtal hördes 

tydliga ord.  

Gällande att upptäcka och utforska egenskaper hos begrepp för positioner observerades att 

barnen benämnde mitten. Detta förekom i både lek med play doh lera och med kaplastavar. 

Frans bakade med play doh lera. Han kavlade ut degen och placerade en stjärnbakform mitt 

på degen. Frans sade: En stjärna i mitten. I leken med kaplastavar skulle Frans och Nils bygga 

ett torn tillsammans. De hade först placerat två kaplastavar på golvet. Nils lade dit en stav till 

och sade: En i mitten och placerade sedan staven i mitten.  
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5.2.1 Analys av lokalisera 

Barnens lek i gymnastiksalen visade enligt vår tolkning många olika matematiska begrepp 

utifrån rumsuppfattning. Genom att barnen rörde sig i rummet har de fått tillfälle att uppfatta 

rumsuppfattning. De uppfattade genom att klättra, gunga, springa och krypa. Ebbelind (2012) 

säger att barns motorik och kroppsuppfattning ingår i begreppet rumsuppfattning.  Barnen har 

genom sin motorik rört sig i gymnastiksalen och orienterat sig i rummet. De har också använt 

sig av att gunga och klättra. Genom sin kroppsuppfattning har barnen upplevt och iakttagit 

rörelser. När barnen rörde sig i gymnastiksalen så började de att röra sig runt på ett litet 

område som slutligen vidgade sig till hela det stora rummet. Rumsuppfattning kan vara att se 

sin egen och andra föremåls position i förhållande till sig själv (Ebbelind, 2012). Barnen i 

gymnastiksalen samspelade med blickar, mimik och kropp, men inga ord.  

Genom lek med olika figurer benämnde barnen olika begrepp. Linda vet att stolen ska stå på 

golvet, men hon ställde den i sängen och ville ha en reaktion på detta av de andra barnen. 

Hade en vuxen eller ett annat barn uppmärksammat detta hade det kunnat bli ett djupare 

lärande och mer förståelse.  

Johanna lärde av de äldre barnen som satt runt omkring henne och lekte. Detta benämner 

Vygotskij som det sociokulturella perspektivet i vilket lärande sker i interaktion med andra 

(Williams, 2006). Johanna uttryckte lägen med figurerna och hennes äldre kamrater sade 

lägen med ord. När barn samtalar och leker med begrepp kan barn lära av barn. 

 

5.3 Mäta 

Genom observationer har följande delar som ingår under rubriken framkommit: Storlek, 

volym, längd och tid. 

Vad gäller att uttrycka storlek så förekom liknande uttryck både i lek med frigolitklossar och i 

lek med kaplastavar. Några barn byggde en säng av frigolitklossar. Ett barn sade: Kolla, 

vilken stor säng! Jag ska bygga en jättestor säng. Två barn lade kaplastavar efter varandra i 

en lång rad. Ett annat barn sade: En stoor bro ska vi göra, en jättestor. Storlek såg vi även i 

lek med play doh lera. Där benämnde Anna volym när hon sade att hon behövde mera deg: 

Jag tar en sån här stor. Hon tog all deg som fanns kvar. Barnen rullade också runda bollar. 

Anna sade: Jag ska göra en stor boll till min mamma.  

Gällande volym har observerats att barn kan jämföra tillsammans. När Nils och Patricia satt 

och pärlade pärlplatta så öste de pärlor från den ena burken till den andra. Nils visade Patricia 

hur mycket han hade hällt upp i burken och sade: Vad mycket! Hela burken var full med 

pärlor. Patricia hällde också upp pärlor i en skål varpå den blev näst intill full. Hon sade: Det 

var jättejätte mycket! Hon visade Nils burken med pärlorna. Han sade: Nää, det är inte så 

mycket. Nils jämförde och såg att han hade fler pärlor i sin burk är Patricia.  
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Vad gäller utforskande av längd och höjd observerades barn som använde olika material och 

uttryckte för sig själva med ord det som de gjorde.  Sture lekte med ett Pippihus och dess 

figurer. Han frågade sig själv medan han höll en stege i handen: Hur många trappor är den. 

Sedan höll han stegen mot huset och sade: Hur högt måste man klättra om man ska upp på 

detta taket? Han lät en Pippidocka klättra upp på stegen som han höll mot huset. Sture 

utforskade längd och höjd. Sture höll stegen mot huset och lät dockan klättra upp för att få 

svar på sin fråga. Patricia hade staplat frigolitklossar på vartannat. När det var i hennes höjd 

sträckte hon på sig och sade: Jag är lång! Vid ett annat tillfälle när barnen lekte med 

frigolitklossarna sade Rosa: Nu är det jättehögt, nu kan du inte nå.  

Vid ett tillfälle observerades ett barn som kunde bedöma hur långt han kunde hoppa. Tre barn 

hoppade från en rutschkana ner på en madrass. Karin som är ett par år yngre stod precis där 

barnen skulle landa. Olle säger: Jag hoppar så långt som Karin står. Olle fick hjälp av en 

vuxen att få Karin att flytta sig. Mycket riktigt hoppade han dit Karin nyss stått. Olle kunde 

här bedöma avståndet han kunde hoppa och uttryckte detta med ord.   

Angående begreppet tid observerades en situation där barnen interagerade med en vuxen. 

Anna och Olivia lekte i hemhörnan som är placerad i en del av ett större rum. Dörren till 

rummet var stängd varpå de frågade observatören om inte de andra barnen fick vara i rummet. 

Observatören svarade att hon hade stängt dörren för att de skulle få leka ifred. Barnen pratade 

med varandra och sade: I morgon får de andra vara här, då är vi på den andra sidan. I denna 

aktivitet som vi kopplar till tid tolkar vi att barnen fick tankar om tid utifrån observatörens 

svar. I en annan situation uttryckte barnen tid tillsammans. Anna och Bertil bakade kakor av 

play doh lera och Bertil sade: Det här är till måndag, snart är det måndag. Barnen fortsatte 

att leka med degen och efter en liten stund sade Anna: Idag är det måndag! I denna aktivitet 

uttrycker barnen själva tid i ord utan interaktion med vuxen.  

 

5.3.1 Analys av mäta 

När barnen mäter i observationerna visar de på att sammanhanget kan ha betydelse för 

förståelsen. Detta såg vi i lek med play doh lera då barnen visste att en orm är lång och 

relaterade det till sin verklighet. Barnen visade matematik i leken utifrån att de använde sig av 

olika material. Barnen diskuterade volym tillsammans. I lek med pärlor antar vi att Nils inte 

tyckte att Patricia hade så många pärlor i sin skål i förhållande till hur många han själv hade. 

Det är viktigt att använda jämförelseord för att uttrycka skillnader och olikheter i exempelvis 

volym (Solem & Reikerås, 2004). Här kan ses att både Nils och Patricia uttryckte mängden 

med ord. Båda uttryckte att de hade en stor mängd pärlor i sina skålar. Vi uppfattade det som 

att Nils såg att han hade fler pärlor i sin burk än vad Patricia hade.  

Höjd utforskades med hjälp av en stege mot ett hus. Sture förde en dialog med sig själv som 

inget barn eller vuxen fångade upp. Däremot fanns vuxet stöd i situationen med Olle som 

själv kunde benämna hur långt han kunde hoppa och gjorde det utifrån sin egen erfarenhet. 

Han fick stöd i sitt tänkande kring hur långt han kan hoppa.  

Upplevelse av tid är abstrakt och svårt att förklara innebörden av. Barn har olika erfarenheter 

av tidsbegreppet och genom åldern blir det tydligare för barnen att rutiner och händelser kan 

ge struktur i uppfattningen av tid. När Bertil och Anna pratade om tid kunde Anna efter en 

stund fortsätta prata om tid utifrån leken. 
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5.4 Konstruera 

Genom observationer har följande delar som ingår under rubriken framkommit: sortera, 

kategorisera, form och mönster. 

Gällande sortering har uppmärksammats att barn sorterar och kategoriserar på olika sätt. 

Familj är en grupp som vi såg att barnen använde sig av. Åsa valde att bilda en familj med 

djuren och sa: Pappa, storasyster, mamma och faktiskt barnet, en liten unge, den här lilla. 

Denna indelning såg vi även i leken med play doh lera där Helga gjorde små sniglar av degen 

och pekade på den största och sade: Det är pappa. Hon pekade på den mellersta och sade att 

det är mamma. Den minsta snigeln är barnet. Hedvig grupperade alla randiga djur i en 

kategori, där både zebror och figurer som var randiga ingick. I lek med plastdjur syntes att 

Doris hade en annan tanke bakom sin kategorisering. Doris uttryckte: Inte små hästar, bara 

stora hästar, inte busiga hästar. Denna sortering visade att hon valde ut de stora hästarna till 

en grupp och ansåg att små hästar var lika med busiga.  

Vid ett tillfälle sågs ett barn som satt tillsammans med andra i legoleken och sorterade ut alla 

legoträd som han satte på en legoplatta. Det var två sorters träd i materialet med samma färg, 

men han valde en sort och uppfattade att det fanns två former. Även knappar i olika färger och 

former gav barnen tillfälle till sortering och kategorisering. Patricia plockade rosa kvadratiska 

knappar och sade efter att hon hade plockat två knappar: Jag har samma. Hon höll upp en 

annan knapp och sade: Jag har inte samma som den. Sortering förekom även i lek med mjuka 

klossar. Marianne plockade ut klossar med samma form i olika färg och byggde ett torn med 

dem.  

Gällande form sågs det uttryckas genom att rita. Åsa ritade av Hedvigs hand på ett papper och 

följde konturerna med pennan. I en annan ritsituation satt barnen och ritade samma runda 

former på pappret. De ritade också streck i formerna som delar formerna i delar. De tittade på 

varandras papper och härmade varandra. De ritade både former och mönster. Två barn pärlade 

pärlplatta och satte pärlor runt formens kanter med lika färger på pärlorna. Här syns hur en 

form kan följas genom att rita eller använda pärlor. Även Nils såg form genom att titta på en 

rund pärlplatta och säga: Den här är nästan ett däck.  

Mönster har observerat genom pussel. Flickan som pusslade började pussla inifrån och ut. 

Bilden på pusslet var ett ansikte. Flickan uppfattade mönstret, och var inte fokuserad på 

ramen då hon började pussla.  

Allan talar få ord, men har ett rikt kroppsspråk. Allan berättade för en vuxen att han hade ritat 

av sitt monster som finns tryckt på hans tröja. Monstret hade ett stort runt öga. Han uttryckte 

att monstret var litet på pappret och stort på tröjan. Han gjorde en mindre skala av ögat på 

pappret, en förminskning av verkligheten. 

 

5.4.1 Analys av konstruera  

Klassificering är viktig vad gäller att skapa ordning och struktur. Genom att låta barnen 

sortera, klassificera och hantera många olika slags material ges de tillfälle till att upptäcka 

sambandet mellan olika delar och helheten (Björklund, 2008). Barnen visade olika grupper av 

klassificering. Åsa såg olika storlekar som en kategori och att en familj består av olika delar 

som blir en helhet. Eftersom familjen är nära barnen är det en erfarenhet att koppla sortering 

till. Barnen visar på att kunna sortera och kategorisera olika material i leken. 
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Även form och mönster har varit ett kriterium för sortering, men inte färg. När barnen får 

sortera och klassificera olika saker främjas deras utveckling till att kunna tänka logiskt och 

även förmågan att kunna använda regler gynnas (Forsbäck, 2006). 

Genom att barnen ritade av sina händer uttryckte de form. De tog efter varandra och hade ett 

samspel. Detta sågs även i aktiviteten med pärlplattorna. Barnen hade ett samspel utan ord. 

Barnet som pusslade såg mönster och började sitt pussel inifrån mitten och ut. Att upptäcka 

och förstå hur bitarna hänger ihop är kopplat till logiskt tänkande och problemlösning.  

 

5.5 Leka 

Hur barn använder regler i leken har synts i dessa två leksituationer: Två barn hade en 

diskussion om vem som skulle vara Batman. Emil som stod vid sidan om hörde deras 

diskussion varvid han säger: Båda ni två kan vara Batman!  

Anna, Bertil och Rosa lekte med frigolitklossar. De höll på att bygga ett torn och tog hjälp av 

en stol för att kunna nå. De diskuterade vems tur det var att stå på stolen för att lägga dit en 

kloss.  

Anna: Efter Rosa då är det jag.  

Rosa: Efter mig är det Bertils tur.  

Bertil: Efter mig är det Annas tur.  

Anna: Efter Bertil då är det jag. 

En och en lade barnen dit en kloss efter den turordning som de kommit överens om. Plötsligt 

rasade tornet och de fick börja om igen. Rosa ställde sig på stolen för att börja bygga. Bertil 

utbrast: Men Anna skulle stå efter mig.  

 

5.5.1 Analys av leka 

Både i lek och i matematik finns olika regler att förhålla sig till. Dessa båda leksituationer är 

kopplade till Bishops syn på lek som en matematisk aktivitet. Lek innebär att vissa regler 

formaliseras och ritualiseras (Skolverket, 2013). För att vara med i leken måste barnen 

komma överens om vilka regler och vilken struktur som gäller. Det blir ett givande och 

tagande av olika roller och initiativ. Emil som sade att båda kan vara Batman gjorde här en 

modellering av verkligheten. Hans åsikt accepterades och leken gick vidare. Barnen som 

staplade klossar kom själva på hur de skulle ordna turordningen. När tornet rasade och de 

skulle börja om igen reflekterade ett barn över att det inte blev rätt turordning. Barnen som 

staplade klossar utforskade även tal och mått. De ville veta hur högt tornet kunde bli med 

gemensamma krafter.   
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6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilken matematik barn uttrycker i 

leken och att se vilket material som erbjuds på förskolorna. Flera olika uttryck för matematik 

har observerats i den fria leken inomhus. Både genom att barnen handlade, ritade, samtalade 

och använde symboler. De dominerande uttryckssätten har varit handling och ord. Det kan 

bero på att vi inte observerade så många tillfällen då barn ritade. En annan anledning kan vara 

att vi inte såg matematiken i barns ritande vid de tillfällen de gjorde det. 

De observerade leksituationerna har mestadels varit utan vuxen interaktion. Barnen har ofta 

lekt i grupp och barnens åldrar har varit varierande. När barns lek observerats kan vi 

konstatera att det finns mer som vi tolkar som matematik än vad vi trodde skulle synas innan 

studien genomfördes. Innan vi gick vår utbildning såg vi matematiken utifrån ett mer 

begränsat synsätt. Genom kursen Förskolebarns lärande i matematik […], OX 7161 och den 

litteratur i teoridelen som redovisas har en djupare förståelse fåtts för förtydligandet av 

matematikinnehållet i läroplanen. Vuxeninteraktionen vad gäller att synliggöra matematiken i 

leken har inte varit särskilt uttalad. Detta kan bero på att förskollärarna har ett begränsat 

synsätt kring vad som är matematik. Under studiens gång har uppmärksammats att 

analysschemat i matematik är ett stöd för att se barns uttryck för matematik. Skolverkets 

Analysschema i matematik för åren före årskurs 6 (2000) hjälper förskollärare att 

uppmärksamma och analyserar den grundläggande matematiska begreppsförståelsen som barn 

visar. 

Vid tolkningen av resultatet syntes att matematiken i leksituationerna ibland kunde vara under 

flera rubriker. Efter gemensam reflektion och diskussion valde vi att placera leksituationen 

under en av rubrikerna för att få ett lättläst resultat. 

 

6.1.1 Vilken matematik uttrycker förskolebarn i den fria leken inomhus?  

Under rubriken räkna har bara observerats ett tillfälle där ett barn räknade en räkneramsa. Det 

trodde vi att vi skulle se mer av. Det kan vara så att barn räknar mer tillsammans med vuxna i 

samling, tambursituationer och i matsituationer. Barnen har också uttryckt delar av helheter 

och mängd i leken. Ett barn använde sig av begrepp som inte har rätt innebörd t.ex. säger 

barnet massa istället för många.  

Flest leksituationer har tolkats under rubriken lokalisera. En del av barnen har gett uttryck för 

matematik främst genom handling, i detta fall kroppsspråk och inte genom så många ord. Ett 

exempel på detta är pojkarna som körde vagnarna i gymnastiksalen. De utforskade rummet 

utan att säga så mycket. Denna matematik anser vi kan vara svår att se i vardagen eftersom 

den kan tolkas som kroppslig kommunikation och samspel istället för matematik. Barn i 

legolek och sagopåslek uttryckte olika lägesord i meningar tillsammans med materialet. 

Litteratur och forskning för små barn uttrycker och lyfter fram lokalisera som en matematisk 

aktivitet. I läroplanen för förskolan är exempelvis kroppsuppfattning kopplat till ett mål om 

hälsa. Vi instämmer med Olofsson (2012) som hävdar att kroppsuppfattning är viktigt när 

barn ska lära sig empelvis riktning, avstånd och position. 
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Under matematikaktiviteten mäta har uppmärksammats barn som jämför volym och längd. 

När vi i den spontana leken ser barn som uttrycker exempelvis storlek så handlar det om 

barnens egen erfarenhet kring begreppet. Det som ett barn tycker är stort kanske inte uppfattas 

som stort av någon annan. Barn använder sig av ordet jätte som ett begrepp t.ex. jättejätte 

mycket, jättehögt och jättelång. Detta tolkas som att barn kan utgå från egna erfarenheter när 

de pratar om storlek. I matematikaktiviteten konstruera syntes två olika leksituationer då 

barnen sorterade utifrån kategorin familj. Familjemedlemmarna gestaltades i olika storlekar. 

Vår tolkning av detta är att familjen är något som finns i barns erfarenhetsvärld. Detta 

uttryckte barn genom handling och ord. 

En annan leksituation som observerades var när ett barn såg att en cirkelformad pärlplatta 

hade samma form som ett bildäck. Barnet uttryckte detta genom handling och ord. Vi 

instämmer med Solem och Reikerås (2004) som menar att föremålets form är viktig för att 

barnet ska känna igen det eftersom det kan vara avgörande för om barnet känner igen saken 

eller inte.  

I barns lek har synts att barn kan uttrycka matematiska resonemang. I vår tolkning har vi sett 

både samtal och spontana här och nu kommentarer. Barnen har inte alltid interagerat med 

varandra. När barn i leken uttrycker matematik så har det inte synliggjorts om de själva eller 

om de andra barnen uppfattar det som matematik. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att barn redan i tidig ålder kan ge uttryck 

för olika sorters matematik. Matematik kan läras genom kroppsliga rörelser och matematiska 

begrepp kan uppfattas av barn innan de förstår och kan prata om dem (Palmer, 2011). 

Observationerna har visat att barn uttrycker matematik utan att tala. Vi anser att det är viktigt 

att upptäcka och stödja barn genom att sätta ord på matematiken de uttrycker.  

Björklund (2009), Doverborg (1998), samt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) lyfter 

fram att förskollärarna är viktiga för barns lärande i matematik. Barn behöver få möjlighet att 

variera sina matematiska uttryck och möta vuxna som utmanar dem (Björklund, 2009). 

Förskollärare måste synliggöra och problematisera de olika begreppen som barn uttrycker 

(Doverborg, 1998). Barn skapar intresse för matematik om de i leken möts av intresserade och 

kompetenta förskollärare som möter det lärande barnet (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007). Under observationerna har vi inte uppfattat att förskollärarna har tydliggjort eller 

problematiserat matematiken i leken. Kanske kan det vara så att leksituationerna inte 

uppfattas som matematiska aktiviteter av förskollärarna utan mer som ett lärande i det sociala 

samspelet.  

 

6.1.2 Vilket material använder förskolebarn när de uttrycker matematik?  

Det material som har använts då barn uttryckt matematik har varit av olika sorter såsom 

leksaker som finns på förskolor. Barn använder olika material i förskolan från dag till dag. 

Studien visar att barn uttryckte matematik genom det lekmaterial som fanns tillgängligt. På en 

förskola fanns också pedagogiskt material riktat mot matematik t.ex. olika ”matteburkar” och 

matematikspel. Dessa material har inte sett användas i någon av de leksituationer som har 

observerats. Vi ställer oss frågande till varför det pedagogiska materialet inte har använts i 

den fria leken. Kan det ha att göra med att observationerna inte har visat förskollärarna lyfta 

matematiken så mycket under leken? Genom att observera barnen blir det tydligt vad de gör 

för något i sin miljö och även vilket material som används (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).   
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Sagopåsen som innehöll olika figurer har använts av barnen till att beskriva olika lägen. 

Barnen har också haft olika byggmaterial såsom lego och klossar där räkna, lokalisera och 

konstruera förekom. Detta uttryckte barn genom ord och handling. Pärlmaterial användes då 

barnen uppskattade volym och form. Även här var uttrycksformen att använda sig av både ord 

och handling. Play doh lera använde barnen i matematikaktiviteten lokalisera, räkna och mäta. 

Repen från taket, bollar och tjockmatta användes när barnen uttryckte matematikaktiviteten 

lokalisera. När barnen sorterade använde de play doh lera, knappar, djur och lego. I alla dessa 

matematikaktiviteter har barnen använt sig av ord och handling som uttrycksform. 

Nordin-Hultman (2004) och Åberg & Lenz Taguchi (2005) anser att miljön är viktig för barns 

lärande. Barns lekmaterial bestäms ofta av förskollärarna som formar miljön utifrån målen i 

läroplanen. Miljön och aktiviteterna kan forma barns lärande (Nordin- Hultman, 2004). Vi 

instämmer med författarna och anser att materialet har stor betydelse för barns lärande. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Barnen i studien representerar alla åldrar i förskolan. Metoden observationer har gett oss 

många tillfällen till att se barns matematik i leken. Observationerna gjordes under barns fria 

lek inomhus. Observatören använde sig av penna och papper för att skriva ner 

observationerna. Barnens lekar var olika på förskolorna eftersom de hade olika förutsättningar 

och material. Vi som observatörer satt med i rummet och leken pågick utan att barnen blev 

störda av att vi funnits där. Barnen är vana vid att förskollärarna sitter och observerar och 

skriver ner det som sker på förskolan eftersom det är en metod som ofta används i vårt arbete. 

Etiskt har vi ansett att barnen genom att vi är för dem kända personer inte upplevde obehag 

när de observerades. 

Vid observationstillfällena fokuserades på det som vi såg var matematik. Mycket matematik 

har synts i observationerna. Våra tolkningar av barns matematik har kopplats till all kunskap 

som inhämtats på förskollärarutbildningen. Eftersom vi är två studenter som har skrivit detta 

arbete så har vi diskuterat resultatet tillsammans och tagit del av varandras kunskaper och 

tolkningar. Till stor hjälp har Solem & Reikerås (2004), Bishop (U 2010:A & Skolverket 

2013) och Björklund (2008, 2009, 2011,2012) varit. Både Solem & Reikerås (2004) och 

Björklund (2008, 2009, 2011, 2012) skriver om matematik för små barn i förskoleåldern 

vilket har varit relevant för studien.  

Bishops matematiska aktiviteter (U 2010:A & Skolverket 2013) har varit till hjälp för att 

sortera upp matematiken så att den har blivit lättare att redogöra för. Uttryckssätten som 

använts har beskrivits i Skolverkets analysschema (2000). Genom att ta hjälp av dessa har vi 

lättare kunnat tolka och analysera resultatet. 

Barnen har inte delgivits resultatet, så det går inte att veta om de tyckte att vi uppfattade dem 

rätt. Som tidigare sagts har mer uppfattats som barns uttryck för matematik än vad vi hade 

föreställt oss om innan studiens början. Resultatet bygger på hur vi tolkade och förstod det 

barnen sade och gjorde i observationerna. Barnen är kända för oss och det kan ha påverkat 

tolkningarna av resultatet på olika sätt. Exempelvis har det varit lättare att kunna tyda de barn 

som har ett otydligt språk. Studien har inte visat om barnen själva upplever om 

leksituationerna är matematik. Det är våra gemensamma tolkningar utifrån matematik i 

barnens uttryck som speglas i studien. 
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Om metoden filmning använts hade vi kunnat gå tillbaka till resultatet och tittat flera gånger 

på det barnen uttryckte. Det hade kanske gett ännu fler situationer med matematik. Vi valde 

dock bort filmning på grund av att vi var osäkra på om barnen skulle uppleva obehag eller bli 

störda i sin lek av att bli filmade. De inte är så vana vid att bli filmade. Det syntes inte så 

mycket interaktion tillsammans med vuxen i leken. En reflektion är att vi kan ha stört 

förskollärarna till att inte vara med barnen så mycket som de brukade. Därför framkommer 

det inte om de lyfte matematiken i leken eller inte. I medgivandeblanketten som föräldrarna 

skrev på fanns ingen information om att de kunde avbryta medverkan när de ville, det skulle 

ha varit med. Däremot uppfattades inga indikationer på att några föräldrar ville avbryta, 

varken av oss eller av förskollärarna. 

 

6.3 Slutsats/vidare forskning 

Påverkar miljö och material barns lärande i matematik? Det som vi har sett i studien är att 

barn uttrycker matematik i sin lek. Det förekommer både i ensamlek och i lek tillsammans 

med andra barn. Vad gäller matematiken var samtalet och interaktionen barn emellan inte så 

framträdande och inte heller mellan förskollärare och barn. Både Björklund (2008) och Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) menar att förskollärarna har ansvar för att utforma förskolans miljö 

och material. Genom att hela tiden förstärka barns uttryck för matematik ges barnen en vidare 

förståelse för matematiken. De tillfällen vi observerade var barnen ofta i lek utan interaktion 

med förskollärare. Att fånga barn i leken och utveckla deras tänkande kring matematik är 

något som skulle vara intressant att forska vidare på. 

Vi har i vår studie inte belyst hur förskollärarna tänker kring förskolans miljö och material. 

Även det vore intressant att undersöka vidare. Det skulle också vara intressant att i vidare 

forskning intervjua förskollärare om vad de anser vara matematik och hur de ser på små barns 

uttryck för matematik. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsmanual 

 

 Vilken matematik uttrycker förskolebarn i den fria leken inomhus? 

 Vilket material använder förskolebarn när de uttrycker matematik? 
  

Datum, tid, vilket rum, närvarande, vilket material finns, hur är miljön:  

Lekaktivitet: Matematik: Uttryckssätt: Material: 
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Bilaga 2: Medgivande 

Tillstånd för observationer på Ert barns förskola 

Hej! 

Efter att ha läst till förskollärare i snart 4 år på Linnéuniversitetet i Växjö är det dags för oss, 

Barbro Frisk och Malin Krantz att skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om 

matematik och vill undersöka vad det är för matematik som kommer till uttryck i barnens lek. 

Vi vill ta reda på om barnen använder sig av t.ex. antal (t.ex. många, fler, minst), tal (t.ex. 1-2-

3) och ordningstal (t.ex. första, andra) samt om de använder sig av lägesord (t.ex. på, över, 

under), storlek (t.ex. stor, större, störst) och avståndsord (t.ex. lång, längre, nära, intill) i leken. 

För att ta reda på detta har vi tänkt observera barnen när de leker.  

Vi ber därför om ert tillstånd för att vi skall kunna genomföra dessa observationer i 

barngruppen där ert barn ingår. Enskilda barn kommer inte att benämnas utan vi är endast 

intresserade av matematiken som uttrycks i leken. Förskolan, barnen och pedagogerna 

kommer att förbli anonyma. Det som benämns i arbetet är ålder på barnen som ingår i 

observationerna. I vårt färdiga examensarbete går det inte att identifiera varken förskolan, 

barnen eller pedagogerna. När examensarbetet är godkänt kommer det att läggas ut på 

internet. 

Har ni några frågor får ni gärna höra av er till oss: 

Malin Krantz tel. XXXX 

Barbro Frisk tel. XXXX 

 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i observationerna      

 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i observationerna  

 

Barnets namn:…………………………………………………………………. 

Målsmans underskrift:………………………………………………………… 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin och Barbro 
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