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ABSTRAKT 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på om det på förskolan förekommer något 
matematiskt lärande i byggrummet och i så fall vilket matematiskt lärande som sker. 
Avsikten var också att undersöka vad miljön, materialet och pedagogen har för betydelse 
för barns matematiska lärande. Undersökning genomfördes på en förskola med hjälp av 
observationer. Det som observerades var de barn och pedagoger som befann sig i 
byggrummet och även miljön och vilket material som fanns tillgängligt. Resultatet visar 
att barnen använder många matematiska begrepp som t.ex. höjd, längd, vikt och antal. 
Undersökningen visade också att pedagogerna, miljön och materialet har betydelse för 
barns matematiska lärande. Pedagogerna har en stor betydelse då det är viktigt att de 
synliggör matematiken och stimulerar och utmanar barnens lärande. Miljön och 
materialet har stor betydelse för vilka matematiska begrepp barnen kommer i kontakt 
med. Det behövs t.ex. stor yta och material, som tågbanedelar, för att barnen ska kunna 
utforska begreppet längd. 
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1 INTRODUKTION 
 
Vi anser att matematik är ett viktigt ämne då det är något som alla människor 
konfronteras med i det vardagliga livet. På grund av detta är det viktigt att barn får en 
tidig och positiv kontakt med matematik. Vi menar att de flesta människor tänker på 
matematik som ett skolämne då det används på ett abstrakt sätt. Kanske är det därför 
många människor tycker att matematik är besvärligt? Om matematiken blir mer konkret 
finns möjligheten att många barn har lättare att lära sig matematik. Vi har en uppfattning 
om att matematiken i förskolan är mer konkret än i skolan. Det kan dels bero på att 
förskolan inte har samma krav och mål på lärandet som skolan och dels för att barn i 
förskolan har större möjlighet att ta till sig matematiken på ett mer lekfullt och konkret 
sätt. Vi blev nyfikna på hur matematiken synliggörs och används i förskolan och har valt 
att göra en undersökning om barn och matematik. Syftet är att se om och vilken 
matematik som förekommer i byggrummet och även undersöka vad miljön, materialet 
och pedagogen har för betydelse för barns lärande. Byggrummet valdes för att vi innan 
undersökningen hade en uppfattning om att det är en miljö med rikt material som bör 
vara gynnsamt för barns matematiska lärande. Denna undersökning är betydelsefull för 
att vi själva och andra pedagoger ska få en djupare förståelse för barns matematik i 
byggrummet. I Lpfö 98 har vi funnit två punkter som visar på att matematik, miljö och 
lärande är viktigt. Utbildningsdepartementet (2006) skriver att:  

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och 
använda matematik i meningsfulla sammanhang (Utbildningsdepartementet 2006, s. 
8). 

 
De skriver även att: 
 

miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja 
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter 
(Utbildningsdepartementet 2006, s. 9).  
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2 BAKGRUND 
 
I detta kapitel beskrivs matematik allmänt, Vad är matematik? och Varför behövs 
matematik? Det är en bra ingång för att som läsare få en bättre förståelse för kommande 
avsnitt. Andra områden som belyses är Barns möte med matematik, Pedagogens roll och 
Miljön och materialtes betydelse. Dessa avsnitt är relevanta i den här rapporten på grund 
av att barns möte med matematik är en förutsättning för att pedagogen ska kunna få en 
förståelse för barns matematik och för att kunna utforma en stimulerande och lärande 
miljö.  
 

2.1 Matematik 

2.1.1 Vad är matematik? 
 
Matematik kommer från grekiskans ord mathema som betyder vetenskap och ordet 
techne som betyder konst. Sammansättningen av dessa två ord har lett till svenskans ord 
matematik. Om man slår upp ordet matematik i Bonniers lexikon av Dahlén (1961-1967) 
kan man läsa följande: ”Matematik är läran om logiska samband mellan abstrakta 
begrepp som mängder, tal, geometriska figurer och funktioner” (s. 950). Enligt Unenge, 
Sandahl och Wyndhamn (1994) beskriver Utbildningsdepartementet 1985-86 
matematiken på följande sätt: 
 

… en vetenskap, kanske den allra äldsta, i stor utsträckning ett hantverk, men som 
alla goda hantverk också en konst, ett språk och därigenom ett viktigt medel för 
kommunikation mellan människor, ett hjälpmedel i mycken mänsklig verksamhet 
från vardagslivet till avancerad teknik, en del av vår kultur som spelat stor roll i den 
historiska utvecklingen inom många områden, inte enbart inom naturvetenskap och 
teknik utan också inom handel och ekonomi (Unenge m.fl., 1994, s. 17). 

 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) anser att begrepp som form, tid, rum och 
mönster är viktiga för den begynnande matematiska förståelsen.  
 

I förskolan lägger man grunden till matematisk förståelse när barnen får möjlighet att 
reflektera över likheter och skillnader, längd, form, avstånd, vikt och volym 
(Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997, s. 124).  
 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2006) skriver att många förknippar matematik med 
addition, subtraktion, division, gångertabeller, procent, uppställningar och uträkningar. 
De menar också att ”vi är vana vid att dela in matematiken i geometri och talräkning, 
algebra och ekvationer, statistik och sannolikhetskalkyler” (s. 9). Furness (1998) anser 
att de flesta människors uppfattning om vad matematik är för någonting är formad och 
präglad av skolans matematiklektioner; räkna, siffror, multiplikationstabeller, 
problemlösning, ekvationer och geometriska former. Heiberg Solem och Lie Reikerås 
(2006) påpekar att om vi pedagoger ska kunna upptäcka barns matematik måste vi kunna 
se bortom dessa indelningar, vi måste se och känna igen matematiken i andra 
sammanhang. 
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Furness (1998) menar att matematik är ett kunskapsområde, ett språk och ett sätt att 
tänka. Han menar också att matematik inte är något isolerat ämne utan det finns inom 
många områden. Musik är ett område som Furness drar en parallell till: notläsning, 
körens uppsjungningar, ackord, förhållande mellan ljud och tystnad, det är matematik. 
Han beskriver matematiken som förhållandet mellan och kunskap om tal, mätning och 
form samt att möten mellan dessa olika områden har gett upphov till det vi kallar 
matematik.  
 

Kunskap om tal har ingredienser som antal (hur många); ordning (första, andra, 
tredje); räkneramsan (orden ett, två, tre…); siffersystem (hur de skrivna siffrorna 0, 1 
2…till 9 kombineras för att bilda olika tal); talens egenskaper (t ex udda och jämna); 
talsystemets mönster (t ex att 2 återkommer vart tionde tal – i 12, 22, 32…), 
positionssystemet; aritmetiska tekniker (kunskap om addition, subtraktion, 
multiplikation, och division) m m. (Furness, 1998, s. 10). 
 
Kunskap om mätande har med jämförelse att göra, i längd, area, vikt, volym, tid, 
temperatur m m. Sådana jämförelser kopplade till ett talsystem ger upphov till olika 
måttsystem (Furness, 1998, s. 10). 
 
Kunskap om form och rum kan omfatta så till synes olika områden som geometri, 
arkitektur och byggnadsteknik, geometriska mönster i handarbete, konst, geometriska 
beskrivningar av naturen på alla nivåer – atomer, molekyler, kristaller, växter … 
universum (Furness, 1998, s. 11).  

 
Wallin (2004) anser att matematik oftast undervisas på ett abstrakt och exakt sätt. 
Matematik är något som måste minnas och det är kanske därför många barn inte gillar 
ämnet. Även Furness (1998) menar att matematik ofta förknippas med det hög-abstrakta. 
Wallin (2004) menar att ”om man istället tänker på matematik på ett konkret sätt som en 
del av den värld barnen föds i så känns kopplingen naturligare” (s. 49). Wallin (2004) 
påpekar också att barn ”lever matematik” från början, t.ex. i samspelet med sin mamma 
under amningen då de tillsammans delar upp tiden mellan sugande och paus. 
 
Furness (1998) skriver att matematik är: formgivning, konst, rum och form, geometri, 
arkitektur, handarbete, bygge och konstruktion, antal, statistik, talens egenskaper, area, 
räkneramsan, tal, positionssystem, aritmetik, multiplikation, ekonomi, pengar, vikt, 
längd, mätning, temperatur, måttsystem och volym. Han påvisar även att man inte alltid 
behöver kunna säga ”nu arbetar vi med matematik” utan det är ofta något som integreras 
i barnens aktiviteter.  
 

2.1.2 Varför behövs matematik? 
 
Enligt Malmer (1990) har de flesta människor en uppfattning om att det är för skolans 
skull matematiken finns. Dessa människor menar att matematiken endast behövs för att 
klara skolan. De inser inte att matematik är viktigt och att det kommer beröra dem i 
deras framtida vuxenliv. Men Unenge m.fl. (1994) påpekar att matematik behövs för att 
varje barn ska behärska matematiskt tänkande och för att i framtiden kunna lösa 
vardagliga problem såsom att handla i affären och betala räkningar etc. De skriver också 
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att matematiken alltid har haft en hög status och sägs även vara den äldsta vetenskapen i 
världen.  
 

Matematiken ”föddes” för att människan hade behov av att kunna ange antal och 
utföra vissa (räkne) operationer med dessa antal. Förmågan ”att kunna räkna” har 
sedan genom årtusenden varit en nödvändig baskunskap för människan (Unenge 
m.fl. 1994, s. 18).  

 

2.2 Barns möte med matematik 
 
Ahlberg och Bergius m.fl. (2005) poängterar att ”barns första möte med matematiken i 
förskola och skola är betydelsefullt, då det kan påverka deras framtida förhållningssätt 
och möjligheter att lära matematik” (s. 9). Redan i de tidiga åldrarna finns det en mycket 
stor spännvidd när det gäller barns matematiska kunnande. Alla barn har olika 
erfarenheter av matematik, både från hemmet och förskolan. Andersson och Hägg-
Svensson (1995) menar att barn i förskolan har mer förståelse och större uppfattning än 
vad de flesta pedagoger är medvetna om.   
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) påpekar hur viktigt det är att barn får en 
positiv uppfattning om matematiken. 
 

Målet för matematik i förskolan kan sammanfattas dels i att barn ska tycka att det är 
lustfyllt så att de kan utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik, dels i att de 
har börjat bli medvetna om grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 
form samt tid och rum (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999, s. 11).  

 

2.2.1 Matematik i vardagen 
 
Andersson och Hägg-Svensson (1995) menar att varje dag i förskolan gör barnen 
upptäckter inom olika områden, matematik är ett av dessa. Matematik används vid flera 
olika tillfällen t.ex. när barnen dukar, då måste de veta hur många de ska duka till och 
hur många gafflar, knivar och glas som ska dukas fram. Ahlberg m.fl. (2005) är av 
samma uppfattning och menar att barn under hela sin barndom konfronteras med 
matematik i sin vardag. De anser att barn upplever med sina sinnen och att det då inte 
handlar om att barnet tillägnar sig begrepp och matematisk förståelse i formell mening. 
De visar på ett exempel där ett barn provar ett par skor. Barnet tar på sig en av skorna 
och bildar sen ett par när det tar på sig den andra skon. Barnet upplever då delar och 
helhet, en sko (del) och två skor (helhet). Ahlberg m.fl. menar också att barnet får en 
upplevelse av riktning och antal när det sen trampar med skorna på golvet. Barnet kastar 
sedan iväg skorna och hör två dunsar och får då en auditiv upplevelse av antal. Andra 
exempel där barn får erfara matematik är när de jämför olika föremål och upptäcker 
likheter och skillnader. Vid ett samtal om den stora dockan och den lilla bilen får barnen 
erfara storlek. När barn hör talas om den runda bollen och den fyrkantiga lådan uppfattar 
de geometriska former. Måltiden är ett tillfälle då barn möter matematik genom att de 
t.ex. vill ha fler köttbullar och mindre mjölk. Barnen upplever då ökning och minskning. 
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Ahlberg m.fl. (2005) anser att upplevelserna bidrar till en intuitiv kunskap som lägger 
grunden till att barnet ska kunna utveckla sitt matematiska tänkande. ”Barn är kreativa 
och utforskande och även om de inte har utvecklat en fullständig taluppfattning, har de 
på många olika sätt mött matematiken i sin vardag” (Ahlberg m.fl., 2005, s. 13). Barn 
hör t.ex. siffror nämnas, de känner till sitt husnummer, de vet kanske numret på bussen 
till mormor osv. (a.a.). Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser även de att 
barn möter matematik i sin vardag. De menar att barnen i vardagen och leken ställs inför 
problem som ska lösas och barnen uppfattar då olika fenomen som t.ex. avstånd, tyngd, 
massa, vikt, längd, höjd, riktning, stor – liten, största – minsta, former, par, större än – 
mindre än, delar som bildar en helhet osv. För barn i förskolan handlar det om att leva i 
och erfara matematiken med hela kroppen. Ett barn får ingen förståelse för höjd om den 
vuxne säger att det finns en halv meter snö på gården. Om barnet själv får gå ut och mäta 
hur högt upp på kroppen snön når får barnet en upplevelse av snöns djup. De framhäver 
också att det är en hjälp för barnet om den vuxne sätter ord på upplevelsen i matematiska 
termer. 
 
Ahlberg m.fl. (2005) framhåller att det på förskolan handlar om ett informellt lärande 
när barn lär sig matematiska begrepp.  
 

I förskolan handlar det inte om något formellt räknande, utan om att skapa 
situationer, ta vara på olika upplevelser och aktiviteter som kan problematiseras och 
som barn kan reflektera över och laborera utifrån och på så sätt få erfarenheter av 
olika grundläggande matematiska begrepp (Ahlberg m.fl., 2005, s. 122).   

 

2.2.2 Matematik, lärande och lek 
 
Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) lär sig barn inte endast genom konkret 
handlande utan också genom kommunikation och samspel med andra, genom imitation, 
läsa böcker och titta på TV etc. Barn lär sig med hjälp av sina sinnen och lärandet är en 
ständigt pågående process. Ahlberg m.fl. (2005) påpekar att små barns lärande till stor 
del utvecklas i leken och det fria skapandet, detta gäller även deras matematiska 
färdigheter. Barn bör få tillfälle att upptäcka matematik och möta matematiska begrepp i 
ett för dem naturligt sammanhang. De anser att barn tillägnar sig matematisk kunskap 
när de t.ex. hoppar rep, spelar spel, leker med leksaker, skapar lekmiljöer och ritar 
bilder. Även SOU (1997:157) menar att lek och lekfullhet är ett viktigt område i barns 
lärande. Det är genom leken barn utforskar och försöker förstå sig själva och sin 
omvärld och på grund av detta går det knappt att skilja lek från lärande. Ahlberg m.fl. 
(2005) skriver att genom leken utforskar barn sin omvärld och försöker förstå sig själva. 
Därför hör lek och lärande ihop. När barn konstruerar med olika material eller bygger 
upp en värld att leka i möter de matematiken och utvecklar på så vis en rad olika 
begrepp och funktioner. Kärrby (1990) påpekar att leken är barnens naturligaste 
uttrycksform, leken är vägen till lärande. Hon menar också att i leken får barnen 
erfarenhet och kunskap. Det finns många tillfällen i barnens vardag som kan användas 
för att öka deras matematiska förståelse. Om barn på ett lekfullt sätt får uppfatta och 
uttrycka antal, att ordna, sortera och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd 
upptäcker de matematiken. Även genom att skapa olika mönster och geometriska former 
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utvecklar barn sin matematiska förståelse. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
påpekar att i förskolans pedagogiska verksamhet är leken det viktigaste. Det är i leken 
som barn bekräftar sin kunskap om olika begrepp de lärt sig. Som pedagog i förskolan 
måste man synliggöra matematiken genom leken för barnen. Det är genom leken barnen 
får en uppfattning om matematiska begrepp.  
 

2.2.3 Matematik och språk 
 
Malmer (1990) menar att språk och tänkande är viktigt för begreppsbildningen och de 
matematiska processerna. Språket är vårt viktigaste verktyg när det gäller tänkandet. 
Med språk menar hon inte bara det verbala språket utan det kan också vara teckenspråk 
för döva barn. Enligt Malmer anser Vygotsky att språket delvis är ett 
kommunikationsmedel och bärare av kunskaper och erfarenheter som människan har 
utvecklat. Vygotsky visar på att tänkandet både är verbalt och icke verbalt, det icke 
verbala tänkandet är det man tänker och det kräver att man kan uttrycka sig i tal och 
skrift. Enligt Malmer (1990) forskade även Piaget mycket om det som rör tänkande och 
språk. Forskningsresultaten delade han in i olika stadier utifrån utvecklingen av barns 
logiska tänkande. Stadierna benämnde han för, Förlogiskt tänkande, Åskådligt tänkande, 
Konkret tänkande och Abstrakt tänkande. Han menade att barn går igenom alla dessa 
stadier mellan åren 2-12 år. Det som han poängterade var att barn själva måste få vara 
aktiva och experimentera i de olika stadierna för att kunna förstå de matematiska 
begreppen.      
   
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) får barn tillgång till den begreppsliga 
världen genom samspelet mellan dem själva och pedagogen. I kommunikation skapas 
mening och språket är nyckeln till matematisk förståelse. Den vardagliga verksamheten i 
förskolan är av betydelse för att barn ska upptäcka matematikens värld. Även Malmer 
(1990) och Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) anser att språket är ett nödvändigt 
verktyg för barn att använda för att utveckla olika begrepp inom det matematiska 
språket.  
 
Malmer (1999) skriver att många barn har ett bristande språk redan vid skolstarten. 
Anledningar till detta kan dels bero på att föräldrar pratar för lite med sina barn. Om 
man som förälder vill kompensera sitt barn hjälper det inte med att låta barnet få titta på 
TV. Barn utvecklar nämligen sitt språk genom det sociala samspelet tillsammans med 
andra. För att förhindra att barn får ett bristande språk är det redan i förskolan viktigt att 
pedagoger arbetar med språkinlärning, det är den bästa investering man kan ge barnen. 
Det Malmer menar med detta är att språket spelar en stor roll för hur barn kommer att 
förstå olika matematiska begrepp. Hon menar vidare på att om barn får vara delaktiga i 
matematiska uppgifter i förskolan såsom dukning, spel och uppdelning av föremål 
främjar det barns matematiska språkutveckling. 
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2.3 Pedagogens roll 

2.3.1 Kunskap och kompetens  
 
Heiberg Solem och Lie Reikerås (2006) anser för att kunna möta det matematiska barnet 
behöver pedagogen olika typer av kunskap. ”Med hjälp av kunskaper om vad matematik 
är, kan vi analysera var och hur matematik förekommer, dess olika former och 
sammanhang” (s. 20). Kunskapen hjälper pedagogen att se och utmana barns matematik. 
Det är viktigt för pedagogen att ha kompetens, att de kan möta barn med ett aktivt 
intresse, kunna uppmuntra dem och underlätta deras utveckling. 
 
Ahlberg m.fl. (2005) poängterar att barns tilltro till sin egen förmåga är en viktig 
förutsättning för att de ska bli intresserade av matematik och för att upptäcka 
matematikens användbarhet. Pedagogen har därmed en viktig uppgift att ständigt sträva 
mot att barnens självtillit och tron på den egna förmågan stärks. En annan viktig uppgift 
som pedagogen har är att motverka att vissa barn upplever uppgivenhet och rädsla för 
matematik. En tidig negativ upplevelse av matematik kan nämligen följa barnen genom 
hela deras liv. Det är också viktigt att pedagogen utgår från barnens tidigare 
erfarenheter. Pedagogen kan ta reda på detta genom samtal med barnen, intervjuer och 
observationer av barnens lek och skapande. 
 

2.3.2 Att synliggöra matematiken 
 
Ahlberg m.fl. (2005) framhåller att pedagogens förhållande till matematik har stor 
inverkan på hur barnen i sin tur uppfattar matematiken i förskolan. Vad som görs synligt 
av ämnesområdet i förskolan påverkas också av pedagogens egna uppfattningar kring 
matematik. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) skriver att en viktig aspekt av 
barns medvetandeutveckling som man bör arbeta med i förskolan är att göra 
matematiken synlig i barns miljö. Ahlberg m.fl. (2005) menar att om pedagogen inte 
lyfter fram och gör de matematiska aspekterna synliga signalerar de till barnen att detta 
område inte är viktigt. Även Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att 
matematiska begrepp måste synliggöras för att barn ska få möjlighet att utveckla en 
förståelse. De menar att många pedagoger tar för givet att barn utvecklar matematiska 
begrepp för att de finns i vardagen, men pedagogen måste hjälpa barnen att se och erfara 
matematiken. Det som tas för givet måste upptäckas och barnen och pedagogen måste 
lära sig att uppfatta matematiken i vardagen. Vidare anser de att pedagogen ska guida 
barnen mot matematikens värld, men det krävs också att pedagogen kan betrakta 
matematiken i vardagen och kunna se barnens värld.  
 
Ahlberg m.fl. (2005) menar att barnens vardag är fylld av möjligheter till att skapa 
matematisk förståelse. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) vill dock påpeka att 
bara för den skull är det inte självklart att barn får uppleva matematik utan de behöver en 
vägledare som ger dem hjälpmedel att uppfatta de matematiska aspekterna. De menar 
därmed att pedagogen måste hjälpa barn att se, uppfatta och förstå matematikens språk 
för att kunna erövra matematikens värld. Även om barn spontant ger uttryck för 
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räkneord och dylikt så måste pedagogen finnas där som en vägledare. Schoultz och Säljö 
(2001) är av samma åsikt och framhåller att barn lär sig mer om de får använda sig av 
hjälpmedel. Pedagogens uppgift blir att förse barnen med hjälpmedel i deras lärande.   
Barnens tankegångar stimuleras mer och de tänker djupare om de få använda sig av 
hjälpmedel.  
 

2.3.3 Samlärande 
 
Munn (1997) tar i sin text upp hur viktig lärarens roll är när det gäller barns räkning. 
Hon menar att som pedagog ska man ta barns räkning på allvar, prata med barnen om 
varför det är viktigt att kunna räkna samt att stimulera barnen i deras räkning så att de 
vidareutvecklas. Lindqvist (1996) poängterar att grunden för barns utveckling är 
kommunikation och det är därför viktigt att de vuxna för en dialog med barnen. Wallin 
(2004) är av samma åsikt som Lindqvist och säger att pedagogen liksom barnet vet 
något, men inte allt.  Därför måste de samspela och lära tillsammans och av varandra. 
Att ha kunskap om och förstå barns språk är nödvändigt i mötet med barns matematik. 
Lindqvist (1996) anser att relationen mellan barn och vuxna är betydelsefull. Wallin 
(2004) menar att barn också lär av varandra, utan någon vuxens närvaro, det är därför 
viktigt för pedagogen att skapa sådana situationer. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) är av samma åsikt, nämligen att barn lär av varandra men också att de 
lär varandra. Var och en lär sig på sitt sätt men tillsammans med andra. Heiberg Solem 
och Lie Reikerås (2006) anser att det är viktigt att pedagogen ger barnet utmaningar som 
gör att det kan utvecklas lite till. Brodin och Hylander (1997) menar att pedagogens 
uppgift är att hitta varje barns lust i lärandet. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) framhåller att det på förskolan ska finnas 
varsamma, guidande och lyhörda pedagoger som gör barn uppmärksamma på och 
väcker deras intresse för matematiken.   
 

Att låta barn, uppleva olika aspekter av matematik, och gradvis erövra begreppen 
genom att vuxna hjälper dem sätta ord på erfarandet, måste vara grunden för lärandet 
i förskolan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999, s. 8).  

 

2.4 Miljön och materialets betydelse  

2.4.1 Förskolemiljöns historia 
 
Kennedy (2003) skriver om hur förskolans miljö har förändrats under årtionden. På 60-
talet var bord och stolar i barnens höjd, material som klossar, naturmaterial, spel, kritor 
etc. var lättillgängliga för barnen. För barnen var lekskolan en plats där de fick möjlighet 
till att leka, lära och uppleva olika slags upplevelser. När Kennedy utbildade sig till 
förskollärare på 70-talet hade de inga direkta diskussioner om hur viktig miljön var. Var 
hade tankarna kring den pedagogiska miljön tagit vägen? Det som nu var på ”tapeten” i 
diskussionerna handlade om pedagogiska metoder utifrån Piaget och där hade inte 
miljön någon större betydelse. Utbyggnaden av förskolan var en stor del under detta 
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årtionde och det verkade som om den pedagogiska miljön glömdes bort. Förskolan blev 
nu ett ställföreträdande hem istället för ett aktivitetshus som det var tänkt. På 80-talet 
fortsatte förskolans miljö att se ut som ett ställföreträdande hem, med dukar och 
blommor på borden. Låga bord och stolar togs bort och ersattes med möbler på bekväma 
höjder för personalen. Även Nordin-Hultman (2004) skriver om att hemmets miljö var 
en förebild för förskolan ända fram till sent 1990-tal. Det man tyckte var viktigt och lade 
fokus på var omsorg, trygghet samt samvaro. Tankarna kring den pedagogiska miljön 
var mycket liten. Kennedy (2003) framhåller att många förskolor idag är inspirerade av 
Reggio Emilia pedagogiken med en miljö som inspirerar barnen till lek, arbete, 
nyfikenhet, eget forskande och som stärker deras självkänsla. Det viktigaste enligt 
Kennedy är att man har en tanke kring varför miljön i förskolan ser ut som den gör och 
att man är mer medveten om att den spelar stor roll för barns utveckling. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) påpekar hur viktig miljön är i förskolan: 
 

I förskolan skall den pedagogiska miljön inspirera barn till olika typer av 
verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande. Miljön innefattar 
fysiska och psykiska aspekter, dvs. både utrymmen, material och klimat. Barnen 
skall vara delaktiga i utformningen av den pedagogiska miljön och utgångspunkten 
skall vara deras erfarenheter, intressen, önskningar och kunskaper i förhållandet till 
förskolans mål (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 89). 

 

2.4.2 Miljöns utformning 
 

Barn förväntas att, i en rikt stimulerande miljö där man kommunicerar matematiska 
begrepp och idéer, få ett intresse för och börja uppfatta matematik som något som har 
med deras värld att göra (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999, s. 9).  

 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver att barn är kompetenta, att 
pedagoger i förskolan bör forma miljön på ett sätt så att barnen har möjlighet att visa att 
de är kompetenta och även att de har möjlighet till att utveckla sina olika kompetenser. 
Miljön i förskolan speglar vilket synsätt pedagoger har till barns kompetens, kunskap 
och lärande. Förr var förskolan och dess miljö utformad som ett ställföreträdande hem 
istället för att vara ett komplement till hemmet. Idag bör miljön i förskolan tala flera 
språk och inspirera barnen till kommunikation och forskande. Man vill ha ”en miljö som 
garanterar möten med andra men också med sig själv” (s. 75). Även Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) samtycker med Johansson m.fl. (2003) att miljön skall 
vara utformad så att den leder till samspel och samvaro mellan barnen. Johansson m.fl. 
(2003) anser att det inte finns något ”rätt” koncept på hur man skapar en pedagogisk 
miljö som utvecklar barns olika kompetenser. Utan man får utgå från varje enskild 
barngrupp och förändra miljön utifrån deras behov och förutsättningar för att skapa den 
”rätta” miljön för just dessa barn. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) och Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) poängterar att miljön måste anpassas efter barnen och 
inte barnen efter miljön. Miljön måste hela tiden vara föränderlig och flexibel. Om 
pedagogen inte hela tiden uppmärksammar och lyssnar på barnens behov och intressen 
är det svårt att skapa en miljö som väcker intresse och är spännande. Om barnen deltar i 
utformningen av miljön blir de delaktiga i sitt eget lärande.  
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Johansson m.fl. (2003) menar att det är viktigt att pedagoger tillsammans diskuterar vad 
de vill att rummen ska förmedla till barnen med tanke på barnsyn, kunskapssyn, lärande 
och de värderingar som pedagogerna vill att förskolan ska stå för. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2006) poängterar att miljön i förskolan sänder ut signaler till barnen om 
vad den pedagogiska verksamheten bör innehålla. Miljön bör vara utformad så att 
barnen stimuleras och utmanas till lek, lustfyllt lärande och kreativitet. Material måste 
finnas på barnens nivå för att de skall kunna ta egna initiativ och skapa med det material 
som de vill. Förskolan omfattar både en fysisk och en psykisk miljö, den fysiska miljön 
är t.ex. material, samspel mellan barn - barn och barn - vuxen. Barnen skall få möjlighet 
till att utveckla sina uttrycksformer i förskolan såsom teknik, bild, bygglek, gymnastik, 
musik, dans, sång, drama och språk etc. Detta måste pedagoger möjliggöra genom att ha 
ett varierat och fantasifullt material och genom att utforma en sådan miljö att barnen får 
denna möjlighet. T.ex. kräver byggleken stor yta för att barnen skall kunna bygga 
tillsammans. Många förskolor använder sig av låga byggbord som gör att barnen kan 
cirkulera runt borden när de bygger tillsammans. Mylesand (2007) anser att byggborden 
är en viktig mötesplats som skapar samarbetssituationer mellan barnen. Byggbordens 
utseende och placering har betydelse för hur de används. Hon menar också att 
byggborden markerar att det finns en tydlig plats för barnen att bygga på. Det är även 
bra att bygget kommer upp en bit från golvet och på så vis blir det lättare för barnen att 
spara sitt bygge och risken för att någon raserar det minskar. Den psykiska miljön 
innefattar den atmosfär som råder på förskolan. Barn i förskolan har rätt till att utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar och behov så att de själva kan känna sig som skapande 
och kommunicerande individer.  
 

2.4.3 Material 
 
Enligt Mylesand (2007) är det viktigt att det finns material i miljön som ger barnen 
utmaningar på olika nivåer. Alla barn har olika behov och intressen, det är därför 
betydelsefullt att det finns material som tilltalar alla.  I materialets variation möts barnen 
och inspirerar varandra att våga pröva något nytt. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) är inne på samma spår och menar att materialet ska inbjuda barnen till att 
samarbeta men menar också att det ska finnas material som barnen kan använda enskilt. 
De anser också att miljön på förskolan ska innehålla material från olika kulturer.  Sådant 
material kan vara till hjälp för att t.ex. motverka fördomsfulla attityder och 
könsrollsmönster. Mylesand (2007) påpekar också att materialet ska inbjuda till eget 
forskande och inte vara något som är självklart till ett visst användningsområde. Skräp 
och naturmaterial är ett sådant material och det sätter också igång barns fantasi och 
kreativitet. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att det bör finnas ett varierat 
och lämpligt material där barn kan använda och utveckla olika uttrycksformer. Mylesand 
(2007) tycker inte att det ska finnas könsbundet material utan materialet ska vara 
kreativt, konstruktivt och utmanande.  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) poängterar att miljön ska erbjuda 
möjligheter för barn att upptäcka och intressera sig för matematiska begrepp. Mylesand 
(2007) menar att det bör finnas material som inbjuder barnen att närma sig matematiska 
begrepp som t.ex. längd, tyngd, bredd och höjd. Hon påpekar också att materialet bör ha 
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olika utseende i t.ex. storlek, färg, tyngd och form. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(1999) är av samma åsikt och tycker att det bör finnas ett varierat material i olika 
storlekar. De tycker att klossar är ett bra material och att det bör finnas i olika storlekar, 
former och material. Klossar ger obegränsade möjligheter att bygga på och på så vis blir 
barnen bekanta med höjd, längd, bredd, tjocklek och att räkna.  
 
Ett annat material som Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser är bra för den 
matematiska utvecklingen är ”plocklådan”. Det är en låda som innehåller klossar i olika 
former som t.ex. triangel, kvadrat och klot. Formerna ska läggas i rätt hål (där den 
passar) i lådan. Med hjälp av plocklådan får barnen en första känsla för former. Bilar 
dockor, nallar och en mängd annat material kan inbjuda barnen till att t.ex. räkna, 
jämföra och ordna efter storlek.  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) behandlar också utematerialets betydelse 
för matematiken. Material som stenar, pinnar, snö, vatten och sand kan användas som 
pengar, sorteras, mätas osv. Mylesand (2007) menar att sådant material med fördel kan 
användas i inomhusmiljön då det blir mer spännande för barnen att bygga när materialet 
inte har något speciellt användningsområde. 
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3 PROBLEM 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om det på förskolan förekommer något 
matematiskt lärande i byggrummet och i så fall vilket matematiskt lärande som sker. 
Avsikten är också att undersöka vad miljön, materialet och pedagogen har för betydelse 
för barns matematiska lärande. 
  
Vi har därför kommit fram till följande frågeställningar: 
 

• Förekommer det något matematiskt lärande i byggrummet och i så fall vilket 
matematiskt lärande sker? 

• Vad har pedagogen för roll i barns matematiska lärande? 
• Vad har miljön och materialet för betydelse? 
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4 METOD 
 
I detta kapitel kommer det beskrivas vilken undersökningsmetod som har använts och 
det kommer även resoneras kring undersökningens tillförlitlighet och huruvida den är 
kvalitativ eller kvantitativ. Vidare kommer undersökningsgrupp, datainsamling, 
databearbetning, etiskt ställningstagande och felkällor beskrivas. 
 

4.1 Undersökningsmetod 

4.1.1 Observation 
 
Vi har valt att använda oss av metoden observation i vår undersökning för vi anser att vi 
då får ett mer trovärdigt resultat än om vi hade valt någon annan metod. Patel och 
Davidson (2003) menar att observation är en metod som kan användas för att inhämta 
information om omgivningen och nyttjas av oss alla i det vardagliga livet. Men det är 
även en metod som kan användas i en vetenskaplig process och måste då uppfylla vissa 
krav. En vetenskaplig process får t.ex. inte vara slumpmässig utan måste vara 
systematiskt planerad. Metoden observation används ofta när man vill undersöka 
mänskliga beteenden i naturliga situationer. Det kan vara gynnsamt att vara två eller 
flera observatörer vid ett och samma tillfälle. Detta för att kunna jämföra varandras 
anteckningar och på så vis få en bättre bild av situationen. 
 
Patel och Davidson (2003) skriver att det finns olika typer av observation, strukturerad 
och ostrukturerad och vi har i vår undersökning genomfört ostrukturerade observationer. 
Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) så innebär en ostrukturerad observation att 
man som forskare kontinuerligt skriver ner vad som händer vid observationen. Patel och 
Davidson (2003) anser att det inte behövs något observationsschema vid en 
ostrukturerad observation utan menar att allting ska skrivas ned.  Vi har trots allt valt att 
använda oss av ett väldigt enkelt observationsschema (se bilaga 1) för att göra det 
enklare för oss själva vid sammanställningen av resultatet. Patel och Davidson (2003) 
påpekar också att det är viktigt att ha en god teoretisk bakgrund innan man utför den 
ostrukturerade observationen. Detta för att veta vem/vilka som ska observeras, 
vilka/vilken situation som ska observeras och hur mycket tid som behövs för 
observationen. Vi har först fördjupat oss kring ämnet och på så vis fått en bättre 
förståelse för barn och matematik innan vi utförde våra observationer.  
 
Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) kan man genomföra en öppen eller dold 
observation. En öppen observation innebär att deltagarna är medvetna om att de blir 
observerade medan deltagarna i en dold observation är omedvetna om observationen. Vi 
anser att vi har genomfört dolda observationer då vi tror att barnen inte var medvetna om 
att de blev observerade. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) menar att observatören 
kan delta i observationsgruppen i olika grad genom att vara fullständig observatör, 
observatör som deltagare, fullständig deltagare eller deltagare som observatör. Vi har 
valt att vara fullständiga observatörer och enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) 
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betyder det att vi är okända och inte ska medverka i deltagarnas aktiviteter. Ibland var en 
av oss observatörer tvungen att delta i deltagarnas aktiviteter på grund av att det i stort 
sätt aldrig fanns någon pedagog närvarande. Men under dessa situationer var den 
personen ingen observatör, utan den andra av oss observerade då de situationerna.  
 

4.1.2 Validitet och reliabilitet  
 
Patel och Davidson (2003) skriver för att ha god validitet i sin undersökning så är det 
viktigt att man undersöker det man avser att undersöka. Vi anser att vi har undersökt det 
vi ville undersöka och menar därför att vår forskning har god validitet. Bell (2006) 
menar att ha en hög reliabilitet i sin undersökning innebär att undersökningen är 
tillförlitlig. Om undersökningen har hög reliabilitet så innebär det att man får liknande 
resultat vid olika undersökningstillfällen i lika omständigheter. Vi har gjort upprepande 
observationer på en och samma förskola och fått liknande resultat och därför anser vi att 
reliabiliteten är hög för den här förskolan. Samtidigt vet vi inte hur det ser ut på andra 
förskolor och därför anser vi att undersökningen kan ha låg reliabilitet.  
 

4.1.3 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 
 
Patel och Davidson (2003) skriver att en kvalitativ undersökning är ”att upptäcka 
företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller 
en kultur” (s. 103). Allwood (2004) framhåller att resultatet av en kvalitativ 
undersökning framförallt redovisas i form av en skriftlig text och efter kategorier. En 
kvalitativ undersökning används främst för att beskriva mänskligt beteende medan en 
kvantitativ undersökning används för att samla in siffermässig data. Vi anser därför att 
vi har genomfört en kvalitativ undersökning då vi har observerat mänskliga beteenden.  
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Vi har observerat barn på en förskola som är fyra och fem år gamla. Barngruppen består 
av 31 barn men vi har inte observerat hela barngruppen utan bara de barn som valde att 
leka i byggrummet. Det kan röra sig om cirka 15 barn och det var oftast samma barn 
som lekte i byggrummet. Vi har också observerat byggrummets miljö, vilket material 
som fanns tillgängligt och vad pedagogen har för roll i barns matematiska lärande. 
   

4.3 Datainsamling 
 
Vi har valt att observera barn och pedagog i byggrummet. Detta var ett medvetet val då 
vi tror att det förekommer mycket matematik i den miljön. Vi använde oss av ett 
observationsschema (se bilaga 1) när vi utförde våra observationer där vi skrev ner vad 
barn och pedagog gjorde, vad de sade och våra egna reflektioner över situationerna. 
Detta för att få en bättre strukturering på observationerna. Observationerna genomfördes 
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under tre tillfällen och sammanlagt blev det 6,5 timmars observation. Under 
observationerna satt vi på golvet och försökte hålla oss i bakgrunden för att inte störa 
och påverka barnens lek. Under första tillfället påverkades några av barnen av att vi var 
där genom att uppföra sig på ett tramsigt sätt. Vi observerade även byggrummets miljö 
och material både genom att anteckna och fotografera. Dessa metoder använde vi för att 
lättare komma ihåg hur miljön var utformad när vi sammanställde resultatet.  
 

4.4 Databearbetning 
 
Efter varje observationstillfälle skrev vi rent våra anteckningar på datorn och sorterade 
bort de situationer som vi ansåg var oväsentliga för ämnet. Orsaken till detta var att 
situationerna inte handlade om matematik och det kan röra sig om cirka sju situationer. 
Vi granskade alla situationer och fann kategorierna vikt, längd, höjd, antal och mängd, 
mönster, turordning, storlek, balans, volym, geometriska former och sortering. Efter 
detta placerade vi kategorierna under rubrikerna Det matematiska lärandet som sker i 
byggrummet och Pedagogens roll. Vi har även en rubrik som vi kallar Miljö och 
material där vi beskriver hur byggrummet är utformat och vilket material som finns 
tillgängligt.  
 

4.5 Etiskt ställningstagande 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) får man inte utsätta individer för förödmjukelse, 
kränkning eller psykisk skada. Detta krav kallas individskyddskravet och är den 
självklara utgångspunkten för etiska övervägande. För att skydda barnens identitet har vi 
valt att inte nämna barnens namn, förskolans namn eller ort utan endast nämna barnens 
ålder. På så vis går det inte att få reda på vilka barn som medverkar i vår undersökning 
och därför har vi valt att inte informera barnens föräldrar om undersökningen. Vi 
skyddar också pedagogernas identitet genom att inte benämna deras namn utan 
benämner dem som pedagog i vår rapport. Vetenskapsrådet (2002) menar också att 
syftet med de forskningsetiska principerna är att ge normer för förhållandet mellan 
forskare och undersökningsdeltagare. De forskningsetiska principerna finns till för att 
kunna göra en god bedömning i fall det skulle uppstå en konflikt mellan forskare och 
deltagare. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska man som forskare informera de berörda om vad den 
aktuella uppgiften har för syfte och de som deltar i undersökningen har själva rätt till att 
avgöra om de vill medverka eller inte. När vi tog kontakt med förskolan berättade vi vårt 
syfte med undersökningen och att vi har tänkt utföra observationer. Pedagogerna har 
frivilligt fått välja om de vill att deras förskola ska vara med att delta i vår undersökning. 
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4.6 Felkällor 
 
Hade vi gjort flera undersökningar på fler förskolor och fått samma resultat hade vi fått 
en högre reliabilitet. Vi vill också påpeka att vi kan ha missat situationer då barnen gör 
matematik. I vårt resultat har vi i stort sett bara tagit med situationer där barnen 
använder sitt verbala språk när de gör matematik. Detta kan bero på att vi har en särskild 
bild av vad matematik är för något och det gör att vårt resultat till viss del blir subjektivt. 
Det är svårt att vara helt objektiv när man utför en undersökning på grund av att man har 
en särskild uppfattning om ämnet. 
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5 RESULTAT 
 
I detta kapitel beskrivs först Det matematiska lärandet som sker i byggrummet. Under 
den rubriken beskrivs ett antal situationer där barnen gör matematik. Dessa situationer 
ligger under kategorierna vikt, längd, höjd, antal och mängd, mönster, turordning, 
storlek, balans, volym, geometriska former och sortering. Efter detta kommer ett avsnitt 
om Pedagogens roll och där ligger kategorierna sortering och antal. Till sist kommer en 
beskrivning av miljön i byggrummet och vilket material som finns tillgängligt för 
barnen.  
 
I situationerna nedan har vi i samtalen valt att benämna barnen med barn och siffra t.ex. 
”barn 1”, personal med ”pedagog” och när någon av oss observatörer är deltagande för 
”vuxen”.  
 

5.1 Det matematiska lärandet som sker i byggrummet 
 
Det sker mycket matematiskt lärande i byggrummet och de kategorier som upptäckts är 
vikt, längd, höjd, antal och mängd, mönster, turordning, storlek, balans, volym och 
geometriska former.  
 

5.1.1 Vikt 
 
Under observationerna lyfter och flyttar barnen ofta på materialet. Genom detta får 
barnen både en medveten och omedveten uppfattning om att föremålen väger olika 
mycket. I situationerna nedan blir barnen medvetna om att vissa föremål är tyngre än 
andra. Materialet som används i följande situationer är en sten, plastdjur och en 
plastback.   
 
Situation 1 
 
Ett barn plockar och lyfter olika föremål som har olika vikt. Barnet lyfter på en sten och 
små plastdjur och inser att stenen är tyngre att bära. 
 

 Barn: - Den här var tungare… 
 

Situation 2 
 
Ett barn har tappat en legogubbe och letar nu efter den. Barnet lyfter på en plastback och 
inser att backen är lättare än hon trodde. 
 

 Barn: - Den var enkel! 
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Situation 3 
 
Två barn leker med plastdjur och diskuterar djurens vikt. 
 

 Barn 1: - Elefanten är så tunga. 
 Barn 2: - Dom är inte alls tunga.  

 

5.1.2 Längd 
 
I nedanstående situationer använder barnen begreppet längd. I situationerna utforskar 
och upptäcker barnen vad begreppet längd innebär. Materialet som används i kommande 
situationer är tågbanedelar och tåg, en uppdragbar bil, halsband, armband och 
dinosaurier.  
 
Situation 4 
 
Två barn bygger en tågtunnel och en bit därifrån bygger tre barn en tågbana. Barnen vid 
tågtunneln stannar upp i sitt byggande och ett av dem säger: 
 

Barn 1: - Vad långt du och jag har kommit. 
 
Ett av barnen vid tågbanebygget utbrister då: 
 

Barn 2: - Vi har kommit långare än er. 
 

Barnen från tågtunnelbygget tittar då på tågbanebygget och ett av dem säger: 
 

Barn 1: - Shit va långt! 
 

Situation 5 
 
Ett barn vid tågbanan visar för en kompis som precis kommer in i rummet hur långt de 
har byggt.  

Barn: - Vi har gjort från tröskeln ända hit.  
 
Situation 6 
 
Två andra barn kommer in i rummet och börjar leka med tågbanan som några andra barn 
har lämnat. De tittar på bygget och kommenterar: 
 

Barn 1: - Oj, va långt! 
Barn 2: - Så här långt tåg kan man inte ha. 
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Situation 7 
 
Ett barn leker med en uppdragbar bil och undersöker hur långt den kan åka innan den 
stannar. Barnet säger till en av oss observatörer: 
 

  Barn: - Kolla va långt den kan åka. Nu ska vi se om den kan åka ända till dig!  
 
 Situation 8 
 
Ett barn tar fram två dinosaurier med långa halsar och säger till två andra barn: 
 

 Barn 1: - Vem har längst hals? 
 Barn 2: - Den har längst av alla (pekar på en av dinosaurierna). 
 

Ett av barnen tar fram en till dinosaurie och de jämför nu alla tre dinosaurier. 
 

 Barn 2: - Den har inte längst… (pekar på en annan dinosaurie). 
 Barn 3: - Den har längst av alla (pekar på den tredje dinosaurien). 

 

5.1.3 Höjd 
 
Under observationstillfällena bygger barnen gärna på höjden och de vill ofta att bygget 
ska bli det högsta de byggt. Materialet som används i nedanstående situationer är 
framförallt papprullar men också stora träklossar, kabelrullar och en kaplastav. 
 
Situation 9 
 
Ett barn börjar bygga ett torn av papprullar. 
 

 Barn: - Jag ska bygga ett jätte högt torn. 
 

Barnet fortsätter att bygga på tornet och en av oss observatörer säger: 
 

Vuxen: - Nu är det nästan högre än dig. 
 

Barn: - Jag kan inte nå högt.  
 

Barnet ställer sig på ett byggbord för att nå upp att sätta på fler papprullar på tornet.  
 

 Barn: - Nu ska det bli ändå ändå högre.  
 
När barnet byggt färdigt tornet, mäter hon hur lång hon är i jämförelse med tornet.  
 

 Barn: Kolla hur högt det blivit… längre än mig… jag är bara hit. 
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Situation 10 
 
Ett barn börjar bygga ett torn. 
 

Barn 1: - Jag ska bygga ett jättehögt torn… jättehögt… superduperhögt ska 
det va! Det blir väldigt högt, är det läskigt? 
Vuxen: - Näe inte än. Försiktigt nu! 
Barn 1: - Några små… 

 
Barnet tar bort några stora träklossar och lägger dit en kaplastav för att sedan lägga på 
träklossarna igen. 

 Barn 1: - Kan du hålla emot så sätter jag på mer. 
 Vuxen: - Ja, okey. 
 Barn 1: - Håll i ordentligt! Den tjocka, den stora… måste göra högre. 

 
Ett annat barn kommenterar bygget: 
 

 Barn 2: - Ska du göra ända till taket? 
 Barn 1: - Näe inte till taket… 
 Barn 2: - Till lampan? 

Barn 1: - Näe till 21, det är ganska högt. Högsta jag sett, kanske högre än han, 
tror ni det? Världens högsta slott! 

 
Situation 11 
 
Två barn bygger ett torn av papprullar. Ett annat barn kommer in i rummet, visar och 
säger: 
 

Barn 1: - Bara så högt får ni bygga.  
Barn 2: - Ända upp till taket.  

 
Barnen bestämmer att de ska riva bygget för att sedan bygga upp ett nytt. Barnen har 
följande konversation: 
 

Barn 1: - Ända upp till taket. 
Barn 2: - Högre än oss. 
Barn 3: - Kolla, mycke högre. För mycke nu nog… måste stå på stolen. 
Barn 1: - Största tornet i hela världen. 

 
Tornet rasar och ett av barnen säger: 
 

Barn: - Det va för högt. 
 

Barnen börjar bygga igen. Men när tornet rasar för andra gången så börjar ett av barnen 
skrika:  
 

Barn 1: - Det är för högt, det är för högt, det är för högt! 
Barn 2: - Det måste va högt. 
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Situation 12 
 
Två barn fortsätter att bygga på ett redan byggt torn. 
 

 Barn 1: - Når du upp dit? 
 Barn 2: - Näe. 
 Barn 1: - Jag vet hur man gör. 

 
Barn 1 hämtar en kabelrulle och ställer den på byggbordet vid tornet för att kunna nå 
upp och bygga högre. Barnen börjar plocka på fler papprullar på tornet. 
 

 Barn 1: - Vi ska bygga superhögt. 
Barn 2: - Nu är det högt. 

 

5.1.4 Antal och mängd  
 
Barnen kommer ofta i kontakt med antal och mängd på olika sätt och i många 
situationer, de räknar, nämner antal (t.ex. tre) och använder begrepp som fler och många 
när de bekantar sig med matematiken. I följande situationer används papprullar, 
tågbanedelar, tåg, lego, legogubbar, plastdjur, bilar, papper och penna. 
 
Situation 13 
 
Två barn bygger en tågbana, bredvid dem sitter två andra barn som bygger en tågtunnel 
med hjälp av papprullar. Ett barn vid tågbanan räknar hur många tåg de har:  
 

Barn 1:- Jag ska räkna, 1,2,3,4,5,6,7. 
 

De andra två barnen vid tågtunneln räknar också sina tåg: 
 

Barn 2: - 1,2,3,4,5,6,7,8… vi har åtta tåg. 
 

Ett av barnen från tågbanan kommenterar följande: 
 

Barn 3: - Dom har åtta tåg och vi har bara sju, det är orättvist.  
 

Situation 14 
 
Ett av barnen som bygger tågtunneln börjar räkna hur många papprullar de har använt 
sig av i bygget: 
 

Barn:-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 
27, 28, 29, tjugotio, tjugoelva, tjugotolv, tjugofjorton, tjugofemton, 
tjugosjutton. 
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Situation 15 
 
Tre barn leker med lego och diskuterar vilka legobitar de ska ha med i bygget.  
 

Barn 1: - Vi ska ha alla, alla tre.  
Barn 2: - Allt är vårat.  
Barn 1: - Allting är allas tre!  

 
Situation 16 
 
Två barn letar efter legogubbar som de ska ha till sitt slott. 
 

 Barn 1: - Vill du ha mer människa? 
Barn 2: - Ja, vi behöver många människor. Du, jag tog lite mer dinosaurier. 
Vill du ha en till dinosaurie? 

 
Barn 2 får inget svar och går då iväg och hämtar fler dinosaurier. 

 
 Barn 2: - Titta så många dinosaurier vi fick! 
 Barn 1: - Två till, två dinosaurier till… vi kan väl ha två till? 
 Barn 2: - Ja. 

 
Situation 17 
 
Tre barn leker med dinosaurier och räknar hur många de har. 
 

 Barn 1: - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. 
 Barn 2: - Vad många dinosaurier!  
 Barn 3: - 14,18. 
 

Situation 18 
 
Två barn stoppar bilar i några papprullar och ett barn säger:  
 

Barn 1: - Vi ska ha många bilar… mycke, mycke.  
 

Situation 19 
 
Två barn räknar plastdjur tillsammans med en av oss observatörer. 
 

 Vuxen: - Hur många djur är det? 
 Barn 1: - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 
 Barn 2: - Titta så mycke dinosaurier. 
 Vuxen: - Hur många finns det?  
 Barn 2: - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11…, 11. 
 Vuxen: - 11. 

 
Barn 1 går efter samtalet och hämtar ännu fler dinosaurier. Hon hämtar en dinosaurie i 
taget och varje gång hon ställer ner dem bland de andra dinosaurierna namnger hon varje 
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nytt tal. Hon hämtar så många dinosaurier att det blir 19 stycken. Barn 2 upprepar de tal 
som barn 1 namnger.  
 

 Barn 1: - 12. 
 Barn 2: - 12. 
 Barn 1: - 13. 
 Barn 2: - 13. 
 Barn 1: - 14. 
 Barn 2: - 14. 
 Barn 1: - 15. 
 Barn 2: - 15.   
 Barn 1: - 16. 
 Barn 2: - 16. 
 Barn 1: - 17. 
 Barn 2: - 17. 
 Barn 1: - 18. 
 Barn 2: - 18. 
 Barn 1: - 19. 
 Barn 2: - 19.   
 Barn 1: - Vi ska ha jättemånga.  
 

Situation 20 
 
Två barn börjar samla ihop bilar och ställer dem på rad. 
 

 Barn 1: - Många bilar ska det va. 
 Barn 2: - Flera bilar. 
 Barn 1: - Ja. 

 

5.1.5 Mönster 
 
Situation 21 
 
Ett barn kommer fram till en av oss observatörer och placerar bilar på golvet mellan sig 
själv och observatören. Barnet placerar bilarna på rad med varannan blå och varannan 
röd. 
 

5.1.6 Turordning 
 
Situation 22 

 
Tre barn bygger ett torn av papprullar och de kommer på att de kan använda en stol för 
att nå upp och kunna bygga högre. På stolen ställer de också en kabelrulle som gör att de 
når ännu högre. Ett barn sätter sig på kabelrullen för att kunna bygga på mer papprullar. 
 

Barn 1: - Nu är det min tur att sitta.  
Barn 2: - Efter Anton är det din tur.  
Barn 3: - Ja, för jag vill inte va sist.   
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5.1.7 Storlek 
 
Situation 23 
  
Två barn leker med plastdjur och diskuterar djurens storlek. 
 

  Barn 1: - Min är mycke större. 
 Barn 2: - Näe, den är inte alls större. 

 

5.1.8 Balans 
 
Situation 24 
Fyra barn bygger tillsammans med en av oss observatörer ett slott med hjälp av små 
träklossar.  
 

 Barn 1: - Den kanske ramlar snart. 
 Vuxen: - Ja, du får nog sätta en kloss till där.  

 

5.1.9 Volym 
 
Situation 25 
 
Ett barn börjar plocka in plastdjur i ett garage och upptäcker tillslut att det är fullt. 
 

 Barn: - Det finns inte plats fler här.   
   

5.1.10 Geometriska former 
 
Situation 26 
 
Tre barn sitter på ett av byggborden och bygger ett slott med hjälp av stora träklossar.  
 

 Barn 1: - Vi ska bygga en fyrkant. 
 Barn 2: - Här finns fler fyrkanter. 
 Barn 3: - Denna lilla runda… 

    

5.2 Pedagogens roll 
 
Under observationstillfällena har pedagogerna endast varit närvarande ett fåtal gånger 
men när de väl är närvarande bidrar de till ett matematiskt lärande för barnen. De 
kategorier som påträffats när pedagogerna var närvarande är sortering och antal. 
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5.2.1 Sortering 
 
Situation 27 
 
Två pedagoger kommer in i rummet och säger till barnen att det är städning. Barnen och 
pedagogerna sorterar materialet och de kommer då i kontakt med begreppen storlek, 
antal och mängd. Under städningen hör vi pedagogerna säga:  
 

Pedagog 1: - Dom är små dom klossarna, dom ska ligga i en annan låda.   
Pedagog 2: - Ställ alla bilarna på bordet. 
Pedagog 1: - Här får du två bilar, vart ska dom stå? 

 

5.2.2 Antal 
 
Situation 28 
 
En pedagog kommer in i byggrummet för att se vad barnen gör. Hon har samtidigt med 
sig en ask med kritor. Barnet får här en uppfattning om begreppet antal. 
 

 Pedagog: - Hur många kritor är det? 
 Barn: - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
 Pedagog: - Bra! 

 

5.3  Miljö och material 
 
Byggrummet är rektangulärt och är ca 6 x 4 m stort. Materialet står längs väggarna och i 
mitten av rummet finns en stor yta som barnen kan utnyttja till bygg och 
konstruktionslek. Materialet som finns tillgängligt i byggrummet bidrar till matematiskt 
lärande för barnen, t.ex. genom att bygga torn med papprullar kommer barnen i kontakt 
med begreppet höjd. Nedan presenteras det material som barnen använde under de olika 
matematiska begreppen. 
 
Vikt:  Längd:  Höjd: 
En sten  Tågbanedelar och tåg   Papprullar 
En legogubbe  En uppdragbar bil  Stora träklossar 
Plastdjur   Dinosaurier  Kabelrullar 
En plastback   Byggbord 
 
Antal och Mängd:  Mönster:  Turordning: 
Papprullar Bilar Papprullar 
Tågbanedelar och tåg Kabelrullar 
Lego och legogubbar Vuxenstol 
Plastdjur 
Bilar 
Kritor 
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Storlek: Balans: Volym: 
Plastdjur Små träklossar Plastdjur 
 Ett bilgarage  
 
Geometriska former: Sortering: 
Stora träklossar Små träklossar 
Byggbord Bilar 
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6 DISKUSSION 
 
I detta kapitel kommer det diskuteras om Matematik och barns möte med matematik, 
Pedagogens roll och Miljö och material. Vi kommer ta upp vad tidigare forskning 
skriver om dessa områden och sedan koppla ihop det med resultatet och föra ett 
resonemang kring detta.  
 

6.1 Matematik och barns möte med matematik 
 
Vi har funnit att det sker mycket matematik i byggrummet. Innan vi genomförde vår 
undersökning trodde vi inte att det skulle förekomma så mycket matematik som det 
gjorde. Vi har blivit mer medvetna och ser nu på barns matematiska lärande med andra 
ögon. Vi menar också att vi ser det matematiska lärandet i större utsträckning än innan 
på grund av att vi har fått mer kunskap om barn och matematik.   
 
Furness (1998) skriver att matematik är: formgivning, konst, rum och form, geometri, 
arkitektur, handarbete, bygge och konstruktion, antal, statistik, talens egenskaper, area, 
räkneramsan, tal, positionssystem, aritmetik, multiplikation, ekonomi, pengar, vikt, 
längd, mätning, temperatur, måttsystem och volym. Han nämner också att: 
 

Kunskap om tal har ingredienser som antal (hur många); ordning (första, andra, 
tredje); räkneramsan (orden ett, två, tre…); siffersystem (hur de skrivna siffrorna 0, 1 
2…till 9 kombineras för att bilda olika tal); talens egenskaper (t ex udda och jämna); 
talsystemets mönster (t ex att 2 återkommer vart tionde tal – i 12, 22, 32…), 
positionssystemet; aritmetiska tekniker (kunskap om addition, subtraktion, 
multiplikation, och division) m m. (Furness, 1998, s. 10). 

 
De matematiska begrepp som vi i vår undersökning upptäckte att barnen använde var 
vikt, längd, höjd, antal och mängd, mönster, turordning, storlek, balans, volym, 
geometriska former och sortering. Furness (1998) nämner inget om begreppen höjd, 
sortering och balans som vi anser är matematiska begrepp. Höjd är ett av de begrepp 
som vi har sett att barnen använder mest i byggrummet. Vi tycker att det är märkligt att 
Furness inte nämner det begreppet i sin beskrivning av vad matematik är för något. 
Kanske menar han att begreppet höjd ingår i något av begreppen formgivning, bygge 
och konstruktion, mätning eller längd? Eller anser han att begreppet höjd inte är 
matematik? Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar dock att höjd är ett 
begrepp som barn kommer i kontakt med i sin vardag. Vi instämmer med Doverborg och 
Pramling Samuelsson och tycker att höjd är ett matematiskt begrepp då barnen t.ex. 
jämför och mäter sig själva med bygget.  
 
Vi har i vår genomgång av litteratur inte funnit något som stödjer att sortering har med 
matematik att göra men vi anser att sortering är matematik då barnen får en uppfattning 
om lika – olika och stor – liten. Sortering är något som vi enbart har sett att barnen gör i 
städsituationen, en orsak till detta kan vara att vi innan observationerna inte var särskilt 
medvetna om att sortering är ett matematiskt begrepp. Furness (1998) nämner inte heller 
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att begreppet balans är matematiskt men han nämner begreppet vikt och menar kanske 
att balans ingår i det begreppet. Vi tycker balans och vikt hör ihop då det behövs en 
jämn vikt för att skapa balans.  
 
Antal är det begrepp vi har sett att barnen använder mest och det tror vi beror på att de 
ofta hör siffror nämnas, man räknar föremål, hur många fingrar man har, hur många barn 
som finns på förskolan och man nämner ofta barnens ålder. Siffror är också något 
vanligt förekommande i samhället då det finns siffror på hus, bussar, bilar och skyltar 
osv. Barnen kommer även i kontakt med siffror genom telefonnummer, klockslag och 
datum. Ahlberg m.fl. (2005) menar att barn under hela sin barndom konfronteras med 
matematik i sin vardag. Barn hör t.ex. siffror nämnas, de känner till sitt husnummer, de 
vet kanske numret på bussen till mormor osv. 
 
Även längd är ett vanligt förekommande begrepp barnen använder sig av i byggrummet. 
Barnen upptäckte olika längder genom att de t.ex. insåg att de hade byggt längre än vad 
de trodde och jämförde varandras byggen. Barnen hade stor yta att bygga på och även 
byggmaterial som gjorde att barnen fick möjlighet att upptäcka och utforska begreppet 
längd.  
 
Vikt är ett begrepp som dessa barn sällan kommer i kontakt med. De enda situationerna 
vi har sett att barnen nyttjar begreppet vikt är när de lyfter och flyttar på föremål. Vi har 
inte sett att barnen väger och jämför olika föremål och det tror vi kan bero på att de inte 
får inspiration från vare sig miljön eller pedagogen. Om det hade funnits mer material i 
miljön som inspirerar barnen till att utforska begreppet vikt skulle de få en större insikt i 
vad vikt innebär. Likaså om pedagogen hade varit mer närvarande och delaktig i 
byggrummet hade barnen fått mer kunskap. Mylesand (2007) poängterar att det är 
betydelsefullt att det finns material i miljön som ger barnen utmaningar på olika nivåer. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att pedagogen ska vara en vägledare 
för barnen och hjälpa dem att upptäcka matematiken.  
 
Följande begrepp: mönster, turordning, storlek, balans, volym, geometriska former och 
sortering är begrepp som bara förekommer någon enstaka gång under våra 
observationer. Detta kanske kan bero på att begreppen är för svåra, brist på material, att 
vi observatörer inte var tillräckligt uppmärksamma eller på dålig inspiration av 
pedagogen. 
 
Ahlberg m.fl. (2005) framhåller att det på förskolan handlar om ett informellt lärande 
när barn lär sig matematiska begrepp. De menar också att barns lärande utvecklas i leken 
och i det fria skapandet. Även Kärrby (1990) påpekar att leken är vägen till lärandet 
eftersom leken är barnets naturligaste uttrycksform. Vi är av samma åsikt som Ahlberg 
m.fl. (2005) och Kärrby (1990) och menar att barns lärande bör ske genom leken. Detta 
tror vi för att barn uttrycker och lär sig lättast genom leken. Ahlberg m.fl. (2005) anser 
att när barn konstruerar med olika material eller bygger upp en värld att leka i möter de 
matematiken och utvecklar på så vis en rad olika begrepp och funktioner. Genom våra 
observationer i byggrummet har vi sett att barnen utforskar och använder olika 
matematiska begrepp i sin lek. Vi tycker att barns konstruktionslek är viktig eftersom 
barn lär sig mycket matematik genom konstruktionslek.  
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6.2 Pedagogens roll 
 
Heiberg Solem och Lie Reikerås (2006) menar att det är viktigt att pedagogen har 
kunskap och kompetens för att kunna möta och utmana barnen i deras matematiska 
lärande. Det är viktigt att man som pedagog visar ett aktivt intresse för matematik så 
barnen också blir intresserade och får en positiv uppfattning om ämnet. Vi samtycker 
med Heiberg Solem och Lie Reikerås (2006) att man som pedagog bör ha en viss 
kunskap och förståelse om matematik för att kunna stimulera och uppmuntra barnens 
lärande. Om man inte har en god kunskap om matematik tror vi att man som pedagog 
inte synliggör matematiken på samma sätt. Genom att synliggöra matematiken signalerar 
man till barnen att matematik är viktigt. Matematik är något som finns i barnens vardag 
men pedagogen får för den skull inte ta för givet att barnen lär sig matematik, utan det är 
viktigt att pedagogen synliggör matematiken för barnen.  
 
Vi har i vår undersökning sett att pedagogerna i stort sett aldrig var närvarande när 
barnen befann sig i byggrummet. Vi tror detta kan bero på att vi var där och att de inte 
ville störa oss, att det var ont om personal eller att det helt enkelt är verklighet på denna 
förskola. Som pedagog tycker vi att det är viktigt att vara närvarande i barnens lek och 
lärande eftersom man då kan uppmuntra och utmana barnen. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999) menar att pedagogen måste hjälpa barnen att se, uppfatta och förstå 
matematikens språk för att erövra matematikens värld. Munn (1997) poängterar även 
hon hur viktig pedagogens roll är. Hon tycker att man som pedagog ska ta barns räkning 
på allvar, prata med barnen om varför man räknar samt att stimulera barnen i deras 
matematiska utveckling. Vi tror att både barn och pedagog kan delge varandra kunskap 
genom dialog och det sociala samspelet. Lindqvist (1996) menar att kommunikation är 
grunden för barns utveckling och det är därför viktig att de vuxna för en dialog med 
barnen. Wallin (2004) påpekar att samspelet har stor betydelse för lärandet och det är 
därför viktigt att pedagog och barn lär tillsammans och av varandra.   
 
De få gånger pedagogerna var närvarande i byggrummet var när det var dags att städa 
eller bara för att titta till barnens lek. Under dessa tillfällen förekom det ändå matematik, 
vilket visar att pedagogerna är medvetna om sitt förhållningssätt till barnen och 
matematiken. De benämner i dessa situationer antal, storlek och lika – olika. Eftersom 
det förekom matematik när pedagogerna var i byggrummet så antar vi att de kan 
stimulera och utmana barnen i större utsträckning än i nuläget. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999) framhåller att det på förskolan ska finnas varsamma, guidande och 
lyhörda pedagoger som gör barn uppmärksamma på och väcker deras intresse för 
matematiken. 
 
Barngruppen som vi observerade bestod av 31 stycken barn, men det var bara cirka 15 
stycken av de barnen som var med i våra observationer. Vi undrar vad detta kan bero på, 
kan det vara så att de resterande barnen inte var intresserade av bygge och konstruktion 
och på grund av detta inte befann sig i byggrummet? Eller lockar inte materialet barnen? 
Kanske skulle pedagogerna vara mer delaktiga i leken och på så sätt ge barnen 
utmaningar i byggrummet?  
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6.3  Miljön och materialets betydelse 
 
Pedagogerna på förskolan som vi genomförde vår undersökning på har utformat en miljö 
där material och möblemang finns på barnens nivå. Vi tycker att det är bra att materialet 
är lättillgängligt för barnen, de behöver då inte be pedagogerna om hjälp i lika stor 
utsträckning. Att det finns byggbord och att de är på barnens nivå tycker vi är bra, vi 
instämmer med Mylesand (2007) som menar att barnen då ser att det finns en tydlig 
plats att bygga på. Det är även bra att bygget kommer upp en bit från golvet och på så 
vis blir det lättare för barnen att spara sitt bygge och risken för att någon raserar det 
minskar. Borden skapar också ett bättre samspel då fler barn kan bygga tillsammans. 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) använder många förskolor sig av låga 
byggbord som gör att barnen kan cirkulera runt bordet när de bygger tillsammans. Det är 
även lättare för barnen att spara sina byggen till ett annat tillfälle.     
 
Det mesta materialet som finns tillgängligt för barnen i byggrummet anser vi är ett bra 
material för bygg och konstruktionslek. Det är även ett bra material för barnen då de lär 
sig matematiska begrepp. Vi tycker det är bra att det finns papprullar, träklossar, 
kaplastavar och stenar eftersom de inte är självklara till ett visst användningsområde. 
Det är även bra att träklossarna finns i olika storlekar och former eftersom barnen då 
kommer i kontakt med dessa matematiska begrepp. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999) menar att klossar ger obegränsade möjligheter att bygga på och på så 
vis blir barnen bekanta med höjd, längd, bredd, tjocklek och att räkna. Tågbanedelarna 
är bra då barnen kommer i kontakt med begreppet längd men samtidigt är det ett 
material som bara är tänkt till ett visst användningsområde. När barnen använder lego 
får de möjlighet att utforska många matematiska begrepp som t.ex. höjd, längd och 
storlek. Lego är ett material som till stor del inte kan användas tillsammans med annat 
material då legobitarna bara passar med varandra. Men samtidigt har legot en fördel då 
man kan flytta på sitt bygge.  
 
Kabelrullarna är ett material som vi tycker barnen använder på ett felaktigt sätt då de 
staplar rullarna på en stol för att sedan sitta eller stå på dem. Om rullarna används på ett 
annat sätt tror vi att de kan tillföra matematiskt lärande för barnen. Om barnen t.ex. 
använder rullarna till ett högt bygge kommer dem i kontakt med begreppet höjd.  
 
Vi tycker det är bra att det finns bilar, plastdjur och legogubbar i byggrummet för det 
levandegör barnens byggen. Vi tycker dock att det kan finnas ett större utbud av 
”gubbar” som barnen kan identifiera sig med och använda i sin lek. Annat 
dekorationsmaterial som sängar, bord och stolar kan också vara användbart för barnen 
när de vill leka med sina byggen.   
 
Vi tycker att det finns tillräckligt mycket av varje material i jämförelse med hur många 
barn som lekte i byggrummet. Skulle det vara fler barn som ville använda materialet 
anser vi att det skulle behövas mer byggmaterial. Detta för att alla barn ska kunna få 
möjlighet att bygga om de vill det. Vi tycker dock att det bör finnas ett större utbud av 
material på grund av att barnen då får större möjlighet att lära sig olika matematiska 
begrepp. Vi tycker t.ex. att det borde finnas mer material som inspirerar barnen att 
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utforska begreppen vikt och balans. Material som kan vara användbart är t.ex. 
tegelstenar i olika storlekar, glasbetong, stora och små stenar, träbitar i olika storlekar 
och en balansvåg. Om barnen får tillgång till detta material tror vi att de på ett lättare sätt 
kommer i kontakt med begreppen vikt och balans. Med hjälp av en balansvåg kan 
barnen utforska dessa begrepp och på ett mer konkret sätt se skillnaden på lätt och tungt.    
 
Vi har i vår undersökning sett att kaplastavarna så gott som aldrig användes. Vi undrar 
vad detta kan bero på. Vet barnen inte hur de används? Kan pedagogerna ge barnen mer 
inspiration? Var kaplastavarna felplacerade? Hade barnen redan använt kaplastavarna i 
så stor utsträckning att de nu tappat intresset för dem? Eller var kaplastavarna ett 
material som barnen helt enkelt inte ville använda? Vi tycker att kaplastavar är ett bra 
material då barn utforskar matematik. Med detta menar vi att kaplastavar kan användas 
på många olika sätt, barnen kan t.ex. räkna kaplastavarna, bygga högt, lågt, långt, stort 
och litet. Om barnen hade använt kaplastavarna tror vi att det hade förekommit fler 
situationer där barnen utforskar matematiken, därför tycker vi att det är synd att 
kaplastavarna inte användes.   
 
Vi har tidigare skrivit att det bör finnas material som inspirerar barnen att utforska 
begreppen vikt och balans. Vi vill dock poängtera att man som pedagog bör utgå från 
barnens intressen och behov när man utformar miljön och att allt material inte behöver 
finnas framme samtidigt.   
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Våra förslag till fortsatt forskning är att genomföra undersökningen på flera olika 
förskolor för att se om det finns eventuella likheter och skillnader. Är pedagogerna mer 
närvarande och sker det då mer matematik? Kommer barnen i kontakt med andra 
matematiska begrepp och vad beror det på i så fall? Om man kompletterar 
undersökningen med intervjuer med pedagoger kan man få ett bredare perspektiv på 
undersökningen. Undersökningen kan även utföras i andra miljöer på förskolan för att se 
om och vilken matematik som förekommer i dessa miljöer.   
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