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Abstract  

  
Swedish title;           Matematik på ett lekfullt sätt 

 – En videoobservationsstudie av barns lek i förskolan. 

 

English title;                     Mathematics in a fun and playful way.  
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Author;   Barbra Aparo 

 

Language;   Swedish with an English summary. 

 

Supervisor;   Gabriella Gejard 

 

Examiner;  Pia Maria Ivarsson 

 

Term;  Spring 2017  

 

 

The purpose of this study is to discover what types of mathematical activities that can arise from 

children`s free play. The study focuses on children between the ages of 3 and 6 years. In this 

paper, i explore how children through play engage in different mathematical activities. The 

research questions are; In what kind of situations do children use mathematical concepts?  How 

can the mathematics that arise in children`s play be categorized? The study is based on Alan 

Bishops six cultural and historic mathematical activities and variations theory. Alan Bishops 

mathematical activities were used to analyse and categorise the different types of mathematics 

that children engage in during their free play. Variations theory was used as a method to describe 

how children learn those mathematical activities that arise in their play and what they need in 

order for learning to occur.   

 

Data were collected through qualitative methods and the primary data source for the study were 

video recordings. Results show that all the Alan Bishops mathematical activities arise in 

children`s free play. These activities are; counting, locating, measuring, designing, playing and 

explaining. The results also show that children in their free play explore patterns and shape, 

compare sizes, measurement, weight and volume, develop problem-solving, count things, group, 

sort, categorize and classify various objects.  Results also show how children in various play 

situations used mathematical concepts like large –small, heavy –light, long –short, same –

different, more –less etc.  

 

Keywords: Free play, play, mathematics, variation theory, children, mathematical activities, 

preschool 
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Sammanfattning 

 
Syftet med studien är att genom observationer undersöka om och i så fall vilken matematik som 

förekommer i barns fria lek. Jag har undersökt och observerat hur barn genom lek engagerar sig i 

olika matematiska aktiviteter. Denna uppsats är begränsad till att endast undersöka barn mellan 3 

och 6 år. Jag använder mig av följande frågeställningar; I vilka situationer/lekar använder sig 

barnen av matematiska begrepp? Hur kan matematiken som förekommer i barnens lekar 

kategoriseras? De teoretiska utgångspunkterna är Alan Bishops sex kulturella och historiska 

matematiska aktiviteter och variationsteori. Bishops sex matematiska aktiviteter har jag valt för 

att analysera och kategorisera de olika matematiska aktiviteter som förekommer i barns fria lek. 

Jag har använt mig av variationsteori som ett verktyg för att beskriva hur barn lär matematik i 

leken, och vad de behöver för att kunna lära sig.  

 

I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av videoobservationer. Resultatet visar 

att alla Bishops matematiska aktiviteter förekommer i barns fria lek. Dessa kategorier är räkna, 

mäta, lokalisera, förklara, konstruera/designa och leka.  Resultatet visar även att barn i den fria 

leken får möjlighet att utforska mönster och former, storlek, volym, mäta, räkna, utveckla 

problemlösning, sortera och kategorisera mängder av olika föremål. Resultatet visar också att 

barn i olika leksituationer bekantar sig med begreppen lika –olika, lång –kort, smal –bred, hög –

låg, och så vidare.   

 

Nyckelord: Fri lek, lek, matematik, matematiska aktiviteter, variationsteori, barn, förskola 
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Inledning  

Jag har valt att skriva mitt examensarbete om matematik främst för att jag har alltid haft ett stort 

intresse för matematikundervisning. Under min utbildning har mitt intresse för matematik ökat 

och jag känner att matematik är något som jag vill arbeta vidare med och utveckla i förskolan. Jag 

har under min utbildning fått upp ögonen på hur mycket matematik det finns runt omkring oss i 

vardagen. Jag har även sett och upplevt från min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) att 

matematiken har en central roll i förskolan och att den finns överallt i barnens vardag. I förskolan 

möter barnen matematiken både i de planerade aktiviteterna och i den fria leken. Elisabet 

Doverborg (2008, s. 8) skriver att barn i första hand inte lär sig matematik genom de planerade 

aktiviteterna med förskollärarna utan pedagoger måste ta vara på det som barn är intresserade av 

och synliggöra matematiken i vardagssituationer med utgångspunkt ifrån barnens kunskaper och 

erfarenheter. Jag anser att i förskolan ska barnen utveckla sitt intresse för matematik spontant och 

dagligen, alltså både i den fria leken och i den styrda leken. Det som är viktigt att tänka på enligt 

min mening är att man som förskollärare ska synliggöra den matematik som finns i barnens 

omgivning. Utifrån mina egna erfarenheter av verksamhetsförlagda utbildning perioder upplevde 

jag att förskollärare ibland inte använder sig medvetet av vardagliga situationer för att väcka 

barnens intresse för matematik. Det som jag ofta har sett är att barn har ett naturligt intresse för 

att upptäcka och använda matematik spontant i sin lek och i olika vardagssituationer. Jag har vid 

flera tillfällen under min verksamhetsförlagda utbildning lagt märkte till att leken är en naturlig 

del i barnens vardag och att det uppstår så mycket matematik i barnens fria lek. Jag har 

uppmärksammat att barnen bland annat använde sig av olika matematiska begrepp i leken. Jag 

har även märkt att barn har ett naturligt intresse för att konstruera, räkna, jämföra, mäta, sortera 

och karakterisera föremål. Jag har upplevt att matematik finns så mycket i barnens lek och jag 

känner att det är dags att ta på mig de matematiska glasögonen och börja undersöka om vilken 

matematik som förekommer i barnens fria lek. Vad gäller mitt intresse för kopplingen mellan 

matematik och lek så har detta kommit från de erfarenheter jag har haft under min 

verksamhetsförlagda utbildning. Leken underlättar för barnen att utforska och upptäcka 

matematik på egen hand och detta har jag själv upplevt. 

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2016, står det att; 

 

• Leken är viktigt för barns utveckling och lärande, ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (s. 6).  

 

Det som läroplanen för förskolan ger uttryck för är att jag som förskollärare ska arbeta aktivt och 

målmedvetet med att på ett lekfullt sätt introducera matematik för barnen i förskolan. Jag 

upplever dock att det saknas tillräckligt kunskap och kompetens för att medvetet arbeta med 

matematik och lek som utgångspunkt. Jag är snart färdigutbildad förskollärare men jag känner 

mig ändå så osäker på matematikundervisning i förskolan. Jag har ett stort intresse för att skapa 

förståelse för hur matematik och lek i förskolan kan kombineras och min nyfikenhet skapade en 

grund för denna studie.  I min undersökning kommer jag därför att koncentrera mig till den 

matematiken som förekommer i fria leken för att kunna synliggöra hur förskollärare kan 

medvetet arbeta med matematik i förskolan.  
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Bakgrund 

Bakgrundsavsnittet inleds med en tillbakablick i matematikens historia från flera tusen år tillbaka 

och fram till idag. Därefter kommer jag att presentera Friedrich Fröbels lekteori och lekgåvor 

som använts för att locka barn till lek samtidigt som de får erfarenhet av olika matematiska 

aktiviteter. Sedan följer en redogörelse för läroplanens (Lpfö 98/2016) mål och riktlinjer som 

behandlar matematik och lek i förskolan. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar. 

Bakgrunden avslutas med uppsatsens disposition.  

Matematik –historisk tillbakablick och fram till idag. 

Matematik är en av de allra äldsta vetenskaperna och historiskt sett har matematiken alltid varit 

ett av de största bidragen till människans utveckling av kultur och samhällen. Matematik har 

alltid funnit i samhället och den har en historia som går flera tusen år tillbaka. Redan för 5000 år 

sedan började matematiska system och begrepp att växa fram och de matematiska system och 

begrepp som vuxit fram har haft och har fortfarande stor betydelse för hur människor i vardagen 

kommunicera och samspelar med varandra (Stewart, 2001, förord; Björklund, 2007, s 2-3). 

Matematiken har genom tiderna alltid varit kopplad till mänskliga aktiviteter. Camilla Björklund 

(2007) påpekar att matematik är synlig i alla aspekter av aktiviteter som människa ägnar sig åt, 

vare sig det gäller handel, jordbruk, spel eller krigsföring. Vidare menar författaren att det är i det 

vardagliga meningsfulla livet man ofta upplever en annan sorts matematik långt från algoritmer 

och strategier som av tradition lärs ut i skolan (2007, s.4). Matematiken är något som ses som bra 

och nyttigt för både individ och samhälle. Matematik tar stor plats i vardagens liv och det är 

viktigt att barn får en bra och stabil grund i ämnet. Göran Emanuelsson (2008, s. 29) skriver i 

boken Små barns matematik att matematiken är ett kulturellt redskap som barn behöver ta till sig 

för att leva i ett demokratiskt samhälle.  Camilla Björklund (2009, s.19) tolkar Platon och han 

betonar att matematiken är den viktigaste formen av vetenskap i och med dess exakta och 

absoluta sanningar.  

 

Matematiken anses vara en viktig del av vår kultur och den har en stor betydelse i vårt samhälle. 

Björklund (2007, s.2) skriver att i dagens och framtidens samhälle är det betydelsefullt att 

människor har matematiska kunskaper, erfarenheter och tänkande för att ska kunna klara sig i 

livet. Kunskaper i matematik anses ha stor betydelse både i vardagen och i samhällslivet. 

Emanuelsson (2008) menar att matematik är något vi möter varje dag och för att kunna delta i ett 

demokratiskt samhälle och aktivt delta i olika beslut som rör nutid och framtid behöver man 

grundläggande kunskaper i och om matematik. Mycket av den matematik som används är dold 

för oss och tillämpningarna ökar ständigt. Vi är i dagens samhälle beroende av att förstå och 

kunna använda matematiken, framför allt inom den digitala tekniken, exempelvis bilen, datorn 

och mobiltelefon. I dagens samhälle är tekniken ständigt omkring oss utan att vi är medvetna om 

den. För att barnen ska kunna klara sig i dagens och framtidens samhälle behöver de tidigt 

bekanta sig med matematiken (Emanuelsson, 2008, s.29). Barn behöver lära sig matematik för att 

kunna lösa matematiska problem i vardagen och i verkliga livet. Grunden till att barn ska kunna 

tillägna sig matematiska kunskaper samt utveckla ett matematiskt tänkande är att ge barnen rika 

tillfällen att upptäcka matematiken i samband med lek och skapande (Persson & Wiklund 2007, 

s.54-56).  
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Historisk tillbakablick på lek och matematik utifrån Friedrich Fröbels 
tradition.  

Den svenska förskolan präglas av en tradition som leder tillbaka till fröbelspedagogiken. 

Doverborg (2008) skriver att den svenska förskolan är starkt påverkad av Fröbels tankar och 

idéer. Friedrich Fröbel (1782-1852) var en tysk pedagog som av många anses vara förskolans 

skapare och anfader. Fröbel ansåg att matematik och gudomlighet som nära sammanlänkande och 

att matematik var bland de högsta målen för barns lärande. Han menade att i matematiken 

tydliggörs både den yttre och den inre världen (Doverborg, 2008, s. 1) 

Fröbels eget uttalande; 

 

En uppfostran av människan utan matematik och i synnerhet utan grundlig kunskap om 

talen, vartill sluter sig kunskapen om form och storlek, blir därför ett lappverk utan någon 

enhetlighet (Doverborg, 2008, s. 1). 

 

Fröbel hade ett stort intresse för grundläggande matematikkunnande och utifrån det utvecklade 

han ett lekmaterial som han kallade för lekgåvor och som var tjugo till antalet. Fröbelsgåvorna 

kan indelas i fyra grupper; kroppar, ytor, linjer och punkter och varje gåva hade till syfte att ge 

barnen grundläggande förståelse i matematik. Lekgåvorna är skapade av olika geometriska 

former och material som skulle ge barnen möjligheter att få en bild av helheten genom att se 

samband mellan de olika delarna och få förståelse av hur de hängde samman. Hans tanke var att 

utveckla barnens matematiska förståelse för form och rum (Doverborg, 2008, s. 2). Björklund 

(2007) menar att Fröbel ansåg att barnen först skulle bekanta sig med grundformerna för att sedan 

arbeta med delar som tillsammans bildar en helhet. Fröbel betonade lekens betydelse då han 

ansåg att lärandet sker i och med leken. Han menade att lärande är en påföljd av lek, att det är 

genom fria leken barn lär sig hur världen fungerar och samt tillägnar sig kunskaper och de 

färdigheter han eller hon behöver för sitt vuxna liv. Vidare menade Fröbel att lärandet sker i 

samspel med andra genom lek och kommunikation.  Fröbels tanke bakom lekgåvorna var att de 

skulle uppmuntra barnen till att undersöka, jämföra, sortera, upptäcka likheter och skillnader samt 

analysera på varierande sätt (Björklund, 2007, s.5-6).  

Matematik i förskolans läroplan 

Verksamheten i förskolan styrs av läroplanen som anger strävansmål och riktlinjer som förskolan 

ska sträva efter att uppnå. Doverborg (2008) skriver att arbetet med matematik fick ökad tyngd i 

förskolan 1998 när verksamheten fick sitt eget styrdokument. Vidare menar Doverborg att innan 

läroplan kom så hade matematik ett litet utrymme i förskolans olika dokument. Tidigare hade det 

funnits enbart beskrivningar och tankesätt om vad förskolan kunde arbeta och på vilket sätt. Idag 

så har förskolans läroplan blivit reviderat och den har fått ett förtydligat pedagogiskt uppdrag. 

Med den reviderade läroplanen har matematik fått betydligt större plats i förskolan och det har 

blivit allt viktigare. Doverborg betonar vidare att förändringar i läroplanen får stora konsekvenser 

eftersom det är nu förskollärare som är skyldig att planera och genomföra arbetet så att barn ges 

möjlighet till matematiklärande. Den reviderade läroplanen säger att matematiken är en central 

del av barns vardag på förskolan och att barnen ska stimuleras och utmanas i sin matematiska 

utveckling (Doverborg, 2008, s.4-5). Den reviderade läroplanen innehåller tydligare pedagogiska 

mål där bland annat matematik ingår och enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje 

barn;  
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• 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,   

                                                          (Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2016, s. 10). 

 

Skolverket (2009) påtalar i sin redovisning Förslag till förtydliganden i läroplan för förskolan att 

barn så tidigt som möjligt får möjlighet att upptäcka och utforska matematik i sin vardag.  I 

förskolans pedagogiska uppdrag ingår att stimulera barns intresse för och förståelse av 

matematik. För att barn ska få en bra matematisk kunskapsgrund är det viktigt att förskollärarna 

uppmärksammar behovet av matematik utifrån barnens erfarenheter och kunskaper. Matematik 

har ett eget målområde i det förtydligande förslaget enligt Skolverket, men Skolverket belyser 

också att målområdet matematik och leken hänger ihop med varandra. I förslaget till mål för 

matematik betonar Skolverket att när barnen uppmuntras att sätta ord på sina matematiska 

erfarenheter i leken utvecklar de en förståelse för matematiska begrepp och relationer som bland 

annat kan säga ligga till grund för deras senare räkneförmåga. Skolverket betonar vikten av att ge 

barn möjligt att undersöka matematiken på ett roligt och lustfyllt sätt. Barns lek och egna aktivitet 

är viktiga utgångspunkter för allt lärande i förskolans verksamhet (Skolverket, 2009, s.14-16).  

Lek i förskolans läroplan 

I läroplanen för förskolan betonas det att leken är en viktig del för barn till att skaffa sig kunskap. 

Läroplanen framhäver vikten av att erbjuda barnen en stimulerande miljö som främjar till lek och 

ett lustfyllt lärande. Leken har en självklar koppling till olika delar av förskolans uppdrag och 

enligt läroplan ska den vara utgångspunkt för förskolans verksamhet. Det är bland annat genom 

leken som verksamheten i förskolan ska främja barns utveckling, kreativitet och lärande. 

 

• Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta 

vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen.  

 

• Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera.  

                                                                       (Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2016, s. 6-7). 

 

Med utgångspunkt från läroplanens mål i matematik och lek ska lärande utgå från barnens egna 

erfarenheter, intressen och behov. Barn är nyfikna och kunskapstörstande och det är viktigt att allt 

lärande sker på deras villkor, det vill säga utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära. I förskolan 

ska barnen genom leken få möjlighet att upptäcka och undersöka matematik i sin egen takt 

tillsammans med andra barn för att ska kunna utveckla och vidga sitt lärande i matematiken 

(Doverborg 2008, s. 8-9). Lek och lekfullhet är en viktig dimension i barnens lärande, då det är 
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genom leken som barn utforskar och försöker förstå sig själva och sin omvärld (Ahlberg 2000, s. 

15).  

Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom observationer ta reda på om och i så fall vilken matematik som 

förekommer i barns fria lek. Detta undersökts utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv och 

utifrån Bishops matematiska aktiviteter för att få kunskap om hur lek kan integreras i ämnen 

matematik.  

 

Denna uppsats är begränsad till att endast undersöka barn mellan 3 och 6 år.  

 

Frågeställningar:  

 

• I vilka situationer/lekar använder sig barnen av matematiska begrepp?  

• Hur kan matematiken som förekommer i barnens lekar kategoriseras? 

Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I det inledande kapitlet behandlas bakgrunden till det område 

jag har valt att skriva om, studiens syfte och frågeställningar samt uppsatsens disposition.  

 

I det andra kapitlet redogörs för tidigare forskning för att ge ytterligare förståelse inom det valda 

området.  

 

I uppsatsens tredje kapitel presenteras de teorier som behandlar matematik och lek, och som 

studien vilar på, och för den här undersökningen har ett variationsteoretiskt perspektiv och 

Bishops sex matematiska aktiviteter valts.  

 

I metodkapitlet beskrivs hur jag gjort litteratursökningen, här beskriver jag även valet av metod 

för studien –videoobservationer samt urval och genomförande. Vidare beskrivs studiens 

analysmetod och hur det insamlade materialet bearbetats. Därefter följer en redogörelse av 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt att ett resonemang kring studiens reliabilitet och 

validitets förs. I detta avsnitt redovisas även de forskningsetiska reglerna som varje forskare 

måste ta hänsyn till.  

  

I resultatkapitlet redovisas studiens resultat och analysen av det empiriska materialet, utifrån det 

valda teoretiska perspektivet samt den tidigare forskning som lyfts fram. 

 

Uppsatsen avslutas med att en diskussion förs kring studiens resultat och kring mitt metodval. 

Här finns även förslag till fortsatt forskning samt mina slutsatser av studien.   

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt ska jag redovisa tidigare forskning som har skett inom området matematik och lek. 

Jag kommer att presentera ett urval av forskning som belyser lekens betydelse för lärandet av 
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matematik i förskolan. Samt kommer jag att redogöra för hur barn lär matematik i förhållande till 

det som läroplanen framhäver.  

Hur barn lär och utforskar matematik i förhållande till läroplanen 

Läroplan för förskolan betonar att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och att 

barn i förskolan ska utveckla en viss förståelse för matematik och för grundläggande egenskaper i 

begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 1999, s. 9). I enlighet med det läroplan betonar ska matematik i förskolan 

därför anses som en del av det livslånga lärandet. Enligt Doverborg (2008, s. 5) har förskolebarn 

ett informellt kunnande inom matematik och för att barnen ska kunna utveckla vidare sina 

matematiska färdigheter krävs det att förskollärare har ett förhållningsätt till barnen där olika 

situationer och olika sätt att lära bildar en helhet utifrån barnens erfarenheter. Meningsfullheten i 

barns vardag blir då både en självklar utgångspunkt och ett resultat av lärandet (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 1999, s. 10). Maria Reis (2015) skriver i boken De yngsta barnens 

matematik att i läroplanen anges att förskolebarn intuitivt jämför företeelser i omvärlden när de 

bygger med klossar, när de rör sig i rummet, när de upptäcker egenskaper hos föremål, när de 

räknar i sina lekar, och så vidare. För att matematiska begrepp ska bli meningsfulla för barnen 

behöver de få möta, pröva, utforska, observera, jämföra, se olikheter och likheter mellan olika 

föremål, upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Barnen utvecklar sina 

matematiska förmågor i meningsfulla sammanhang där lust och nyfikenhet styr, därför är det 

viktigt att utgå från deras perspektiv och knyta an till deras föreställningar om olika aspekter av 

matematik. Förskollärare kan fånga och hålla kvar barnens intresse och nyfikenhet för 

matematiska begrepp genom att utgå ifrån de situationer som är betydelsefulla för barnen (Reis, 

2015, s. 83-84).  

 

Marita Lundström (2015, s. 29-30) skriver i sin avhandling att förskolebarn har en stark vilja att 

använda sig av matematik i sin kommunikation med varandra och andra vuxna och därför är det 

viktigt att förskollärare organiserar situationer och problematiserar olika innehåll där barnen kan 

få möjlighet att förklara, argumentera och föra resonemang. Vidare menar Lundström att barn lär 

sig att tänka matematiskt genom att förskollärare stöttar, samtalar och namnger matematiska 

begrepp i olika vardagssituationer och inte bara under planerade matematiska aktiviteter.  

Doverborg (2008) framhåller att det inte är i lärarstyrda aktiviteter som möjligheten till 

matematiken kommer i första hand utan i lek, samspel och kommunikation med andra barn och 

vuxna. Det innebär att barnen ska få uppleva matematik i leken samt få möjlighet till att 

reflektera över denna matematik. Matematik är något som finns omkring barnen hela tiden och 

det finns många tillfällen i barns vardag, som kan användas för att stärka barns matematiska 

förståelse. Ett sådant tillfälle kan vara när barnen bygger med klossar, när de leker, när de mäter 

och konstruerar olika saker, förskollärare kan vid dessa tillfällen utmana barnen i deras tänkande 

och på det viset utvidga barnens kunskaper om tal, antal, rum, volym, form, mönster, storlek, 

sortering och klassificering, likheter och skillnader. Det innebär att i leken kan barn få möjlighet 

att uppskatta och illustrera antal, använda räkneordssekvenser, möta talens olika funktioner samt 

upptäcka och skapa mönster. I leken får barnen också möjlighet att bekanta sig med begreppen 

lika –olika, lång –kort, smal –bred, hög –låg, och så vidare. Genom att använda lek som ett 

pedagogiskt verktyg, kan man fånga det som barn är fascinerade och upptagna av för att 

synliggöra den matematik som finns i vardagen för barnen. För att barn ska kunna vidareutveckla 

sina matematiska kunskaper är det viktigt att de ges många tillfällen att möta, erfara och använda 

matematiken i förskolans vardag, både i den fria leken och under planerade aktiviteter. 

Doverborg menar vidare att det är viktigt att barns matematiska lärande tar sin utgångspunkt i 
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barnens intresse och deras tankar kring matematiska aspekter för att göra barnen medvetna om att 

omvärlden kan beskrivas i olika matematiska begrepp och idéer (Doverborg, 2008, s. 7-9) 

Matematik, lek och undervisning i förskolan 

Janne Fauskanger (Doverborg & Emanuelsson 2006) skriver att leken alltid har haft sin plats i 

matematikundervisningen och att lekens betydelse roll i förskolan betonas i läroplanen. 

Fauskanger har i sin studie undersökt lärandesituationer där barnen i förskolan lär sig matematik 

genom leksituation. Enligt forskaren finns det tre viktiga begrepp för matematisk inlärning som 

man måste känna till när man ska arbeta med lek som matematikpedagogisk metod, detta är 

matematik, lek och lärande. I leken lär sig barnet att bland annat lösa olika matematiska problem 

som uppstår. Fauskanger ger ett exempel på en flicka, 6 år gammal som hade svårt att skilja på 

tjockast och smalast när de tittade på bilder av olika föremål på förskolan. Men när de senare var 

på utflykt och flickan ville leka kurragömma hade hon inga problem att leta efter ett tillräckligt 

tjockt träd att gömma sig bakom. I förskolan har barnen oftast inte lärt sig att skriva och läsa och 

många kan ännu inte räkna, men i det lekfulla lärandet kan barnen förstå och fatta avsikten att 

lösa det uttryckta problemet. Matematiken blir mer betydelsefull när barnen upplever de praktiska 

situationer och genom lek lär sig barnen att avsikten är en betydelsefull faktor vid matematisk 

problemlösning. Fauskanger anser att i lek och i matematik finns regler som kan prövas och 

ändras om de är inte tillräckligt bra. De regler barn gör upp och de strategier de har i leken har 

ofta matematiska inslag. Reglerna i leken är viktiga och barn brukar följa dem noggrant och 

därför genom att få erfarenheter av att göra upp regler och följa dem kan barnen utmanas att 

tänka logiskt. Leken är ett sätt för barnen att bearbeta händelser samtidigt som de prövar olika 

teorier och tankar. För att barnen ska utveckla matematiska begrepp behöver de möta 

matematiken på ett så positivt sätt. Det betyder att begreppet lekar ska handlar om den matematik 

som barnen möte i lek, exempelvis, kurragömma, tärningsspel, pussel eller kortlek.  

Enligt Fauskanger är förskollärares kunskap, förståelse och förhållningssätt till lek och matematik 

betydelsefullt. Vidare menar författaren att förskollärare kan fånga upp matematiken i barns lek 

genom att sätta sig in i leken utan att nödvändigtvis ha matematiken i fokus. En metod för att 

arbeta med lek och matematik är Fauskangers modell, som han kallar matematikpedagogiska 

utmaningar (2006, s.42-45).  

 

 Matematikpedagogiska utmaningar 

                    Kunskap om och öppenhet i förhållande till barns lek 

 

 Före leken                  Medan leken pågår          Efter leken 

       

           ”Översättning”  

  

 

Planering 

 

 

  

Observation av och 

stöd till lekens 

matematik 

  

Stöd i översättningen 

från lekens matematik 

till formell matematik  

 

Modellen visar förskollärarnas strategier för att stödja barnens lek. Enligt denna modell, behövs 

det planering för leken och det som ska planeras är, utmaningar, miljöer samt material som kan 

locka till lek. Detta innebär att förskollärare i förskolan ska planera in möjligheter för lek och ger 
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tid och förutsättningar för att hålla leken levande. Med modellen menar Fauskanger att 

förskollärarnas roll i leken är att observera barns lek samt stödja barnens matematiska lärande och 

olika upptäckter som sker under leken. För att lek ska ha någon funktion i matematikundervisning 

måste förskollärare tro på lek, både som en del i barnens utveckling och som arbetsmetod. Barnen 

ska få möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik i situationer där det är naturligt för dem 

att använda matematik. Fauskanger menar att det är betydelsefullt vid sådana situationer att gå in 

i leken och fånga barnens nyfikenhet och naturliga intresse för matematik. Vidare menar 

Fauskanger att förskollärare kan sätta sig in i lekens matematik och fungera som stöd för barnen 

och att de ska försöka översätta leksituationer till matematik lärande. Barnen är experter i leken 

och genom att observera barns lek kan förskollärare lära sig hur leken fungera och samt bekanta 

sig med barnens intresse (2006, s.46-47). 

 

Björklund (2007) har i sin avhandling undersökt hur små barn erfar och lär sig matematik. 

Studien är gjord genom videoobservationer med avseende att försöka tolka och förstå barnens 

handlingar i deras naturliga sammanhang (s.69). Fokus har hon haft på hur barn erfar matematik 

samt hur barnen använder sin förståelse för matematik för att klara av sin vardag och omvärld. I 

sin studie följde Björklund 23 barn i åldrarna 1 år, 1 månad till 3 år och 9 månader gamla. 

Observationerna har skett under vardagens aktiviteter. Enligt Björklund sker lärande i alla 

moment i förskolan och därför kan ett barns erfarande och lärande observeras och tolkas i barnets 

vardagliga liv. Björklund anser att barn möter matematik varje dag och att matematik finns med 

under hela barnets vardag (s.66-68). Björklund visar i sin forskning att barn lär sig och utveckla 

matematiska begrepp i samspel med andra i sin omgivning. Författaren menar vidare att barn få 

erfarenhet av matematik begrepp utifrån sina egna erfarenheter och genom interaktion med 

människor, föremål eller företeelse i omvärlden. Detta erfarande sker kontinuerligt, medvetet och 

omedvetet när barn strävar efter att hantera de vardagliga situationer som kan uppstå. Björklund 

visar i sin studie att barnen erfar olika matematiska begrepp och genom detta lär sig likheter, 

skillnader och relationen mellan delar och helhet (s.77-78). Björklund menar att kunna urskilja 

och upptäcka likheter och olikheter mellan olika föremål är grundläggande för allt lärande (s. 89). 

I studien framkommer att den mest vanligt förekommande formen av matematik bland de allra 

yngsta barnen är att urskilja likheter och olikheter (s.148). För att matematiken ska bli 

meningsfull för barnen hävdar Björklund att matematiken ska utgå från barnens tidigare 

erfarenheter. Eftersom det möjliggör för barnen att skapa förståelse för nya erfarenheter genom 

att relatera dem till tidigare erfarenheter (s.167).  

  
I en avhandling av Maria Reis (2011), Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns 

matematiserande beskrivs hur de yngsta förskolebarnen utvecklar sitt matematiserande i 

aktiviteter som inbjuder till ordnande. Reis använder i sin avhandling begreppet matematisera för 

att beskriva de handlingar, händelser och processer som äger rum i barns vardag, i lek och 

lärande. Hon menar att matematisera ses därmed som processorienterad problemlösning, ett 

lärande som sker i handling, exempelvis när barn försöker skapa sammanhang i sin vardag genom 

att söka information om relation, struktur, ordning, mönster och samband. Enligt Reis sker denna 

process framförallt när barn hanterar situationer, och söker förståelse och kunskap i interaktion 

och samspel med andra (s.15-18). I sin studie följde Reis en småbarnsgrupp bestående av 16 barn 

i åldern 1 till 3 år. Hon studerade barnens handlingar med konkret material genom att titta på hur 

barnen ordnar burkar och ringar av olika storlek. I sin studie visar Reis att barn utforskar och 

prövar sig fram till viss storleksordning. Barnen visade på flera dimensioner av variation då de 

ordnade burkar och ringar i storleksordning. Resultat visade att barnens förmåga att urskilja olika 

dimensioner av variation samt storlekssortera utvecklades under den tid som studien pågick. Ett 

exempel från studien är när Ella urskiljer att burkarna har olika torntillhörighet då hon skiljer ut 

en röd burk från torn 1 från en annan röd burk från torn 2 och samt urskiljer storleksskillnaden 
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mellan burkarna (s. 171). Reis menar att beroende på vad barn har för tidigare kunskaper och 

erfarenheter så agerar de olika i matematiska lärandesituationer (s.175). Författaren anser att 

matematik i förskolans vardag är både synligt och mer osynligt och som förskollärare ska man 

göra det osynliga synligt för barn genom att se och synliggöra den matematik som uppstår i 

vardagen, exempelvis genom barns handling, i lekar eller i aktiviteter. Reis betonar att 

förskollärare ska ta till vara på de vardagsmatematiska aktiviteterna som barn själva visar intresse 

för, och utifrån detta kan man hjälpa barnet att utveckla sitt kunnande och sin matematiska 

förmåga (s. 181-182). Resultat i studien visar att barns handlingsstrategier inom 

matematikområdet utvecklas redan i åldrarna 1 till 3 år. Reis menar att barns handlingar inte är 

slumpmässiga utan syfte eller mål. Yngre barnens deltagande i ett matematiskt sammanhang  

utgår från deras egna handlingar, och enligt Reis är barns handlingar, strategiska, målinriktade 

och kunskapsutvecklande (s. 185). 

 

Maulfry Worthington & Bert van Oers (2016) skriver i artikeln Pretend play and the cultural 

foundations of mathematics att matematiken är starkt präglat av kulturhistoria. Matematiken ses 

som en mänsklig aktivitet med både kulturella och sociala dimensioner. Worthington och van 

Oers anser att matematiken finns naturligt hos alla, även hos de yngsta barnen och att framväxten 

av matematiska tänkande uppstår i en kulturellt guidad process där matematiskt meningsskapande 

är inbäddat i lek. Vidare menar forskarna att kulturella upplevelser och aktiviteter såsom 

matematik genomsyrar vardagen och att ses som en naturlig del i barnens liv. Forskarna menar att 

barn är aktiva deltagare i kulturella praktiker och därför ska matematik lärande vara meningsfullt 

för barn i deras egen kultur och vardag. Worthington och van Oers anser att leken är oerhört 

viktig för barns lärande. Att barn genom leken, i synnerhet symbol och låtsasleken, utvecklar sin 

matematiska förmåga. Det är genom leken som barn utvecklar sina kunskaper i matematik, samt 

kombinerar tidigare kunskaper med nya (s.51-53). Enligt Worthington och van Oers är 

meningsfullt lärande i matematik inbäddat i kulturella aktiviteter och att barnens matematiska 

tänkande utvecklas genom barnens deltagande i olika aktiviteter och i samspel med andra. 

Forskarna anser att låtsasleken ger barnen möjlighet att uttrycka sina matematiska erfarenheter 

eftersom låtsasleken utvecklas mer och mer till rollek där barnen övar, prövar och antar roller 

inom sociala kategorier som till exempel butiksägare och så vidare. För att barnen ska kunna 

utveckla ett intresse för matematik, är det viktigt att förskollärare ha rätt kompetens för att fullt ut 

kunna stödja barnet. Worthington och van Oers menar att förskollärarnas roll i barnens lek är att 

erbjuda barnen ett rikt material samt att skapa stimulerande miljöer. Kommunikation och 

interaktion har stor betydelse för matematik eftersom barn utvecklar i samspel med andra. 

Förskollärare kan därför synliggöra matematiken i den fria leken och i spontana situationer 

genom att ge stöd, uppmuntran och inspiration utan att störa eller ta över leken (s. 63-64).  

 

Kerstin Bäckman (2015) har i sin doktorsavhandling, Matematiskt gestaltande i förskolan, skrivit 

om att barn utvecklar och erfar olika aspekter av matematik i kommunikation och samspel med 

omgivningen. Bäckman betonar att samspelet i leken blir viktigt för barns matematiklärande 

eftersom barnet tillsammans med andra kan möta och skapa förståelse av matematik utifrån sina 

erfaranden. Lekarna blir matematiska i de fall där barn upptäcker ett behov av att utforska 

geometriska former, att urskilja tyngd, att erfara storlek, att skapa och jämföra mönster samt att 

jämföra proportioner (s. 87). Enligt Bäckman är matematik något som alltid förekommer i 

barnens egna lekar, även om barnens fokus är på själva leken. Barn har intentioner och skapar 

mening genom sina lekar och det viktigt att förskollärare och övrig personal på förskolan 

använder barnens lek till viss del för att stimulera och synliggöra den matematik som finns i lek 

och vardagsaktiviteter (s. 179).   
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Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel kommer jag att redovisa två teoretiska perspektiv som utgör utgångspunkter för 

denna studie, de teorierna är Alan Bishop sex matematiska aktiviteter och variationsteorin. Jag 

har valt att använda mig av variationsteorin som utgångspunkt för att det lägger fokus på hur man 

kan förbättra möjligheten att lära. Jag har också valt att använda mig av Bishops sex matematiska 

aktiviteter som utgångspunkt vid analysarbetet för att kunna kategorisera den matematik som 

förekommer i barns fria lek.  

Variationsteori 

Camilla Björklund & Maria Reis (2015) skriver i boken De yngsta barnens matematik att 

grunden till variationsteorins utveckling ligger inom fenomenografin, en forskningsansats där 

intresset är riktat mot människors sätt att erfara fenomen i omvärlden. Utgångspunkten i 

variationsteori är att försöka förstå människor olikheter i att uppfatta och förstå fenomen samt hur 

uppfattningarna förhåller sig till varandra och till fenomenet (s. 45). Variationsteorin som är en 

teori om lärande lägger fokus på vad som ska läras och hur innehållet kan behandlas för att det 

ska vara möjligt att lära. Variationsteorin tar sin utgångspunkt i att det finns en gemensam värld 

som vi alla deltar i, men att händelser i världen har olika innebörd för människor beroende på 

vilken erfarenheter man har. Genom att använda variationsteori för att synliggöra dessa 

erfarenheter och beskriva människors olika uppfattningar av fenomenet kan man förbättra 

möjligheten att lära och se världen på ett nytt sätt. I förskolan kan variationsteorins användas som 

stöd för att tolka vad som sker i en lärandesituation och vad som är möjligt att lära. För att kunna 

synliggöra en variation av barns uppfattningar behöver man får kunskap om barns sätt att tänka, 

erfara, uppfatta och förstå saker och ting (s. 46-47).  

 

Anna Wernberg, Karin Larsson & Eva Riesbeck (2010) skriver i boken Utbildningsvetenskap för 

förskolan att variationsteori har en nära koppling till utvecklingspedagogik då de bland annat 

utgår ifrån hur lek och lärande kan föras samman. Avsikten är att påverka barn mot ett visst mål 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2007, i Wernberg et al. 2010, s.164). Det finns tre teoretiska 

begrepp som är centrala i variationsteorin för att förstå lärande, dessa är urskiljning, simultanitet 

och variation. Det teoretiska antagandet är att lärande förutsätter en erfaren variation där lärande 

ses som en förändring i den lärandes förmåga och kompetens att se på, förstå, uppfatta och erfara 

något på ett eller annat sätt. För att man ska kunna utveckla en förståelse för ett fenomens 

variation behöver de erfara likheter och skillnader av det specifika fenomenet (Marton & Tsui 

2004, i Wernberg et al. 2010, s.164). Variationsteorin belyser ett nytt sätt att se på barns lärande, 

vilket kan ge förskollärare verktyg för att identifiera barns individuella lärostil. Detta innebär att 

förskollärare måste ha kunskap om hur barn erfar, föreställer sig, uppfattar och förstår ett 

specifikt fenomen för att kunna utmana barnet vidare i sitt lärande. Enligt det variationsteoretiska 

perspektivet är det individen själv som erfar och lär, men det är förskollärare som kan bidra till att 

möjligheterna för lärande ökar. Författarna menar vidare att i förskolan kan man möjliggöra lekar 

där det går att erfara likheter och skillnader i vardagen för att barn ska kunna utvecklar sin 

urskiljningsförmåga. Barnen utvecklar sina matematiska kunskaper genom att få en variation i 

material och i de olika situationer, därför är det viktigt att förskolan erbjuder en miljö rik på 

material och redskap som inbjuder till prövande och undersökande (Wernberg et al. 2010, s. 164-

165).  
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Björklund (2007) hänvisar till Marton, Wen och Wong (2005) som menar att variation som grund 

för lärande handlar om att uppfatta det som varierar inom ett fenomen. Variation i lärande är att 

se likheter och olikheter av ett och samma fenomen för att både skapa förståelse för fenomenet 

och vad det är som skiljer de olika fenomenen åt. Att upptäcka likheter och olikheter bör därmed 

ses som förutsättningar till lärande (s. 19).  

 

Reis (2015) skriver att variationsteoretiska perspektivet ligger till grund för tolkning av hur barn 

lär och utvecklar sina förmågor. Barns förmågor och lärande sker i socialt samspel i vardagliga 

situationer, när barnen gör egna erfarenheter tillsammans med andra. Lärande ses som en 

förändring i sätt att erfara fenomen, vilket innebär en förändring i medvetandets struktur. Reis 

skriver att lärandet inte är en process som i första hand sker inom individen, utan det sker i 

samspelet mellan individen och sin omgivning (Marton & Trigwell, 2000 i Reis 2015, s.23). Reis 

anser att vårt handlande i världen är en avspegling av vårt sätt att uppfatta eller erfara fenomen, 

företeelser och situationer (s. 28). Enligt Reis kan variationsmönster göra lärandet möjligt, då 

förskolläraren ger barn möjlighet att lära sig utifrån sina tidigare erfarenheter. Reis beskriver fyra 

mönster av variation som förskollärare kan använda i förskolan för att göra det möjligt för barnen 

att fa syn på något eller erfara skillnader och olikheter. De fyra variationsmönstren är; kontrast, 

generalisering, separation och fusion (Marton, 2005 i Reis 2015, s. 33).  

 

• Kontrast: är yngre barns förmåga att skapa kontraster. Det är alltså barnets förmåga att 

urskilja skillnaden mellan olika former, exempelvis att bollen är rund och inte har några 

hörn. För att barnet ska se, erfara och uppfatta kontrasterna är det viktigt att utgå ifrån 

barnets tidigare erfarenheter samt det nya önskade erfarenheter.  

• Generalisering: är ett annat mönster av variation som är nödvändigt för att barnen ska 

kunna urskilja olika aspekter. Generalisering innebär att man gör jämförelse mellan olika 

objekt. Barnen generaliserar ofta och deras förmåga att matematiskt generalisera är en 

nödvändighet för att utveckla det matematiska tänkandet. För att barn ska förstå talens 

innebörd och lära sig grundläggande matematik måste de bekanta sig med siffror. Yngre 

barn kan lättare förstå innebörden av siffran tre genom att uppleva varierande utseende av 

trehet, till exempel tre äpplen, tre katter, tre leksaksbilar, och så vidare (Marton 2004, s.16 

i Reis 2015, s. 33).  

• Separation: är ett tredje variationsmönster, i detta variationsmönster en aspekt varieras 

och separeras och de andra som är i bakgrunden behålls konstanta (Marton 2005, i Reis 

2015, s. 35).  

• Det sista variationsmönstret är fusion och det handlar om att kunna se på flera egenskaper 

hos ett visst föremål. Flera aspekter av samma fenomen slås ihop och varierar samtidigt 

(Reis 2015, s. 36).  

Alan Bishops sex grundläggande aktiviteter 

Enligt Alan Bishop (1988, s. 181-182) har matematik en kulturhistoria. Matematikens historia har 

mycket gemensamt med historien om hur människan genom tiderna i olika kulturer har utvecklat 

och formulerat olika matematiska aktiviteter och teorier. Bishop anser att matematik i alla 

kulturer utvecklas genom sex matematiska aktiviteter i vardagen. Ola Helenius et al. (2016) 

skriver att innehållet i förskolans reviderade läroplansmål för matematik knyter an till dessa sex 

grundläggande aktiviteter. Författarna menar att de sex grundläggande aktiviteterna ger generella 

beskrivningar och uppfattningar om vad matematik egentligen är. De sex aktiviteterna kan 

fungera som en struktur i olika sammanhang där matematik kan urskiljas, undersökas, uttryckas, 

användas och upplevas. Författarna skriver vidare att Bishops sex grundläggande matematiska 
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aktiviteter är ett sätt att närma sig den matematik som barn i förskolan möter. Utifrån de sex 

aktiviteterna kan förskollärare i förskolan erhålla en bredare och mer mångsidig uppfattning om 

hur barn skapar och utvecklar matematiskt kunnande. Vidare menar författarna att matematik i 

förskolan kan tolkas, förstås och kategoriseras genom de sex matematiska aktiviteterna och att 

matematik i förskolan är en aktivitet som gäller för alla oavsett vilken kultur individen växer upp 

i. Det är inte meningen att barnen ska lära sig räkna och tänka på ett visst sätt utan det är barnen 

som själva ska upptäcka matematiken och konstruera sin egen version av den (s.14-16). Ola 

Helenius (2013, s. 5) skriver att matematiken inte skapas helt av sig självt bara för att barn leker, 

spelar eller sysslar med några av de andra fem aktiviteterna. För att barn ska kunna upptäcka 

matematiken som matematik, måste förskollärare utmana barnen inom de matematiska 

aktiviteterna leka, förklara, designa, lokalisera, mäta och räkna.  

Leka 

Leka eller spela (rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategispel, tärningspel, pussel, 

konstruktiva byggaktiviteter med klossar eller lego).  

 

Att leka och spela handlar enligt Bishop (1988, s. 183) om att både utforma och delta i spel och 

lekar som har mer eller mindre formella regler som alla deltagare måste följa. Bishop menar att 

leken inrymmer en rad olika mekanismer som kan betraktas som matematik. Enligt Bishop är 

leken en matematisk aktivitet därför att barn under lekar och spel föreställa sig att tänka 

hypotetisk och börja tänka mer och mer abstrakt. Barn kan i leken föreställa sig något som till 

exempel, tänk om pinnen var en krokodil? eller vad skulle hända om grisar kan flyga? Om grisar 

kan flyga är själva leken där att flyga finns med det hypotetiska tänkandet. Det är också genom 

leken barnen oftast modellera genom att abstrahera vissa drag från verkligheten, till exempel att 

modellera familj genom att leka mamma, pappa, barn. I leken behandlas barnen strategier, 

formalisera och ritualisera regler, gissningar, argumentation, bekanta sig med matematiska 

begrepp och samt utforska och upptäcka tal, former och mått. I leken är allt möjligt och utan 

villkor (Bishop 1988a, i Helenius et al. 2016, s.29-30). Lekar och spel hjälper barnen att lära sig 

grundläggande matematik som de behöver för att klara vardagen. Eftersom när barn engagerar sig 

i lekar och spel, som följer mer eller mindre formella regler, sysslar de samtidigt med 

fundamentala matematiska aktiviteter (Olofsson, 2012, s. 40).  

Förklara 

Förklara (motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska slutsatser). 

 

Förklara handlar enligt Bishop (1988, s. 183) om att hitta strategier för att förklara och resonera 

om olika fenomen. Att förklara kan ses som en matematisk aktivitet därför att den handlar om att 

söka svar och argumentera på frågan varför. Denna aktivitet har sin utgångspunkt i att barnen 

använder sig av förklaringar för att beskriva och förstå fenomen i sin omgivning (Helenius et al. 

2016, s.18). Förklara som matematiska aktivitet knyts samman med läroplanens mål där det står 

att barn ska utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Lpfö 98, 2016, s. 

10). Det handlar om att barn tänker, resonerar, uttrycker och sätter ord på sina tankar, att de 

diskuterar med andra och försöker förstå och förklara vad de menar. För att barn ska kunna 

förklara sina idéer, behöver de ställa frågor, prova olika lösningar genom att jämföra olika 

matematiska idéer (Helenius et al. 2016, s. 45). 

Designa 

Designa/ konstruera (mönster och symmetri, former och figurer, konst). 
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Designa eller konstruera handlar enligt Bishop (1988, s. 183) om att skapa en form eller design 

för ett objekt eller en del av den rumsliga miljön. Britta Olofsson (2012) menar att 

designa/konstruera handlar om att undersöka formers egenskaper, se och skapa mönster och 

jämföra egenskaper för att upptäcka likheter och olikheter. Genom konstruktionslekar kan barnen 

bland annat få uppleva betydelsen av mönster och former, samt att de får möjlighet att sortera, 

kategorisera, jämföra storlek och generalisera olika objekt och företeelser (s. 47). För att sortera 

och kategorisera behöver barnen kunna urskilja skillnader och likheter i materialet som ska 

sorteras. Olofsson menar att barn börjar i tidig ålder att upptäcka matematikens grunder genom 

att sortera och kategorisera. Olofsson ger ett exempel på när det lilla barnet, Polly som inte vill ha 

haricots verts som hade hamnat på hennes tallrik och hon sorterade noggrant bort dem. Hon 

menar då att det lilla barnet visade ett tidigt uttryck för barns förmåga att urskilja och sortera (s 

48-49). Att konstruera innebär också att upptäcka och utforska geometriska former som cirklar, 

kvadrater, rektanglar och trianglar. Men även romber, koner, cylindrar, pentagoner, hexagoner 

och oktagoner (s. 52). Olofsson menar att matematik handlar till stor del om att upptäcka mönster 

och se samband. I lekar kan barn träna förmågan att se och skapa mönster som i sin tur hjälper 

barnet att finna mönster i talen (s. 56).   

Lokalisera   

Lokalisera (att hitta, orientera sig i rummet –lokalisering och placering). 

 

Lokalisera handlar enligt Bishop (1988, s. 182) om utforskandet av den rumsliga omgivningen. 

Lokalisera är en matematisk aktivitet i den mening att den handlar om barns förmåga att orientera 

sig i relation till omgivningen. Det handlar också om att söka svar på frågan var. För att barnet 

ska kunna skapa kunskap om var det befinner sig i rummet eller i sin omgivning måste barnet 

lokalisera sig och placera sig i relation till omgivningen (Helenius et al. 2016, s.19). Annika 

Persson (2008, s. 89) skriver i boken Små barns matematik att barn får erfarenheter och utveckla 

förståelse av grundläggande rumsuppfattning genom förskollärares utmaningar i bygg och 

konstruktionslek med olika material.  Görel Sterner (2013, s. 44) skriver att barn utvecklar sin 

rumsuppfattning genom att använda hela kroppen och alla sina sinnen då de leker. Aktiviteten att 

lokalisera knyter an till läroplans mål där det stå att barnen ska utveckla sin förståelse för rum, 

form, läge och riktning (Lpfö98, 2016, s. 10). Lokalisera omfattar att upptäcka och utforska 

egenskaper hos begrepp för position, orientering, riktning, avstånd, vinkel, proportion och 

rörelse. För att barn ska kunna utveckla sin rumsuppfattning behöver de många möjligheter att i 

leken undersöka och upptäcka rummet inomhus såväl som utomhus. Kroppsrörelse och 

kroppsuppfattning är en viktig del för barns förståelse av dessa matematiska begrepp (Sterner 

2013, s. 44).  

 

Mäta 

Mäta (jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, vikt och pengar). 

  

Mäta handlar enligt Bishop (1988, s. 182) om att kvantifiera egenskaper med syfte att jämföra 

och ordna. Det handlar också om att söka svar på frågan om hur mycket och detta gör man genom 

att se, känna, undersöka, jämföra och ordna efter olika kvantiteter (Helenius et al. 2016, s.22). 

Mätning handlar enligt Bäckman (2015, s. 57) om att jämföra olika storheter med varandra och 

förskole barn jämför och utforskar skillnader och likheter mellan föremål dagligen. För att ett 

barn ska kunna jämföra och se skillnader måste barnet behärska vissa matematiska baskunskaper 

som att klassificera och sortera. Det är genom leken som barnet kan lära sig att uppfatta, mängd, 



19 

 

längd, avstånd, volym, vikt och tid, vilket är en förutsättning för att kunna jämföra skillnader 

(Wernberg et al. 2010, s. 159-160). Mätning är en aktivitet som förskolebarn får tidigt erfarenhet 

av genom lek när barnen diskuterar vad som är tyngst, vem som är längst och så vidare. Barn får 

erfarenhet av volym vid till exempel lunchen när de häller upp mjölk (Bäckman, 2015, s. 57). 

Görel Sterner (2008, s. 112) skriver att barn i förskolan ofta använder icke standardiserade 

enheter när de mäter. Barn jämför och mäter saker genom att använda sig egen kropp, exempelvis 

de jämför sina längder genom att jämföra direkt, de ställer sig mitt emot varandra för att se om de 

är längre, lika långa eller kortare än kamraten. Enligt Anna Kärre & Anette de Ron (2016, s. 32-

33) behöver barnen få undersöka hur mätande går till för att de ska förstå mätandets idé. Genom 

att erbjuda olika mätverktyg som till exempel olika långa pinnar som mätredskap kan barnen får 

förståelse för de grundläggande idéerna som mätning bygger på, det vill säga mätandets ide. Den 

matematiska aktiviteten knyter an till läroplans mål där står att barn ska utveckla sin förståelse för 

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

förändring (Lpfö98, 2016, s.10).  

Räkna 

Räkna (räkning, antalsord, räknesystem och talsystem).  

 

Räkna enligt Bishop (1988, s.182) innebär att systematiskt urskilja, jämföra, ordna och utforska 

mängder av föremål. Enligt Helenius et al. (2016, s. 23) handlar att räkna om att hantera frågor 

om hur många. Räkning används i alla sociala sammanhang och i förskolan möter små barn 

räkning, antalsord och talsystem i ramsor, sånger och lekar. Genom många lekar och spel 

utmanas barnet att räkna och att tänka logiskt. Att leka med antal hjälper barn att fundera på den 

abstrakta sidan av talbegreppet. Författarna menar vidare att antal, räkneord och talsymboler 

upptar barns intresse från mycket tidig ålder och att vid två år kan barn redan språkligt visa att de 

skiljer mellan två och tre objekt (s. 132).  

 

Metod och genomförande  

I metodkapitlet beskrivs inledningsvis hur jag gjort min litteratursökning. Därefter förklarar jag 

valet av metod, videoobservationer följt av en beskrivning av hur urvalet av deltagare samt 

genomförande har gått till. Därefter presenteras analysmetoden och hur det insamlade 

datamaterialet bearbetats. Metodkapitlet fortsätter därefter med att jag redogör för studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet följt med en beskrivning av undersökningens reliabilitet och 

validiteten. Avslutningsvis kommer jag att diskutera hur jag har tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.    

Litteratursökning  

Jag har under studiens gång använt mig av Uppsala universitetsbiblioteks databas för att få fram 

forskningsartiklar och litteratur om matematik. Artiklarna är publicerad i en vetenskaplig tidskrift 

och är peer-reviewed granskad. Jag har använt mig av sökmotorer såsom ERIC, Swepub och 

Nordic Base of Early Childhood Education och Care. Jag har även sökt på Google och Google 

scholar med sökorden matematik och förskola, förskolebarn, matematik och lek, matematiska 

aktiviteter, variationsteori och hittade både vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. För 
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att komma vidare har jag använt mig av litteratur från mina kurser på förskollärarutbildningen 

som är baserad på forskning och teorier om matematik och som är relevant för ämnet om lek och 

matematik i förskolan. I Förskollärarens metod och vetenskapsteori menar Karin Franzen (2014, 

s. 60) att en viktig aspekt som kan leda till en lyckad undersökning är att läsa forskning som har 

studerat hur yngre förskolebarn lär matematik. Franzen menar att man måste skaffa sig kunskap 

från flera olika forskningsfält.  

Val av metod  

Jag har använt mig utav den kvalitativa forskningsmetoden i form av observationer där fokus har 

legat på den matematik som förekom i barns fria lek. Staffan Stukat (2005, s.32-33) menar att 

huvuduppgiften för den kvalitativa metoden är att tolka och förstå de resultat som framkommer i 

undersökningen. Vidare menar Stukat att inom kvalitativ metod fokuserar man på vad och hur 

man lär sig, vilket leder till att man får fram kunskap och en djupare förståelse för det man 

undersöker. Man studerar hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor, vilket innebär att 

man ser till innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Stukat påpekar att i en 

kvalitativ studie är man ofta intresserad av att identifiera uppfattningar och att beskriva 

variationer av uppfattningar. Jag har valt den kvalitativa metoden eftersom med den metoden kan 

man fokusera på ett antal enheter och sedan kan man dra slutsatser utifrån det.     
 

För att nå en djupare förståelse genom en kvalitativ metod valde jag att genomföra observationer. 

Stukat skriver att observationsstudier är en kvalitativ metod som är lämplig när man vill ta reda 

på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. Stukat menar att när man 

genomför en observation använder man sig själv som mätinstrument genom att använda sina egna 

sinnen, det vill säga genom att titta, lyssna och registrera sina intryck (2005, s. 49). Franzen 

(2014, s. 58) menar att observationsmetoden är ett intressant och lärorikt sätt att samla data från 

förskoleverksamheten. Undersökaren befinner sig nära det fenomen man vill studera. Vidare 

skriver Franzen att genom att observera i förskolan kan man få ett unikt tillfälle att studera de 

yngsta barnen i den miljö man ska verka i. Stukat (2005, s.49) skriver att det finns både för –och 

nackdelar med denna metod. Fördelen med observation som datainsamlingsmetod är att man får 

kunskap som är direkt hämtad från sitt sammanhang och att inhämtad information är konkret. Det 

problematiska med observationer är att metoden är tidskrävande och kräver mycket efterarbete 

vid analys och tolkning av det insamlade materialet. Enligt Franzen (2014, s. 59) kan 

observationer vara bra då man i förväg bestämmer sig för vad som ska studeras. Vidare menar 

Franzen att matematik i förskolan handlar om så många olika saker och kan undersökas från så 

många olika perspektiv, därför är det viktigt att undersökaren preciserar sitt intresseområde.  

Videoobservationer  

Jag är intresserad av att undersöka de eventuella matematiska aktiviteter som förekommer i barns 

fria lek. För att ta reda på detta valde jag videoobservation av en icke-deltagande form. I den icke 

deltagande observation står undersökaren vid sidan och observerar utan att delta i det som händer 

och syftet med detta är att påverka situationen så lite som möjligt (Franzen (2014, s. 62). Att 

videofilma innebär att registrera, att banda in och att dokumentera. Filmning kan ske i olika 

syften men den grundläggande iden är ar alltid att fånga en händelse för att vid senare tillfälle 

kunna spela upp det som registrerats på band (Björklund, 2007, s. 68). Björklund menar vidare att 

videoobservationer innebär att man analyserar och tolkar innebörden av det som sker i den 

observerade situationen (s. 69). Videoobservationer har visat sig vara bra dokumentationsverktyg 

eftersom jag kunde får med ljud, bild och rörelse samtidigt. Genom att göra videoobservationer 
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fick jag också möjlighet att studera både verbala och icke-verbala uttryck. Charlotte Tullgren 

(2004, s. 51) skriver i sin doktorsavhandling, Den välreglerade friheten att fördelen med 

videokameran är att den registrerar både verbalt språk och kroppsspråk och därmed gör det lättare 

att tolka den matematik som barnen ger uttryck för. Med videoobservationer fick jag möjlighet att 

flera gånger gå tillbaka till de aktuella observationstillfällena och jag kunde lägga mer fokus på 

matematik som förekommer i leken. Stukat (2005, s. 50) skriver att fördelen med att använda 

videoobservation som metod är att man har möjlighet att spela upp den observerade situation 

flera gånger och därmed göra observationen säkrare. I denna undersökning valde jag också att 

göra korta anteckningar i ett block då märkte jag att videofilmerna och anteckningar kan 

komplettera varandra. Jag valde att använda mig av ett observationsschema som hjälp för att 

notera och organisera de insamlade material (se bilaga 2). Observationsschema kan göras i form 

av en checklista, dagbok eller tabell för kritiska händelser (Bell & Waters 2006, s. 228). 

Insamlingen av material har skett i barnens fria lekar.  

Urval och genomförande.  

 

Mina observationer genomfördes på en kommunal förskola. Barngruppen består av 28 barn i 

åldrarna tre till sex år. Jag började min undersökning med att ta kontakt med förskolechefen 

genom ett telefonsamtal och frågade om det var möjligt för mig att göra min undersökning hos 

dem. Jag var noga med att informera att filmning under observationerna skulle ske. Jag fick sedan 

godkännande av förskolechefen att kontakta avdelningen där jag skulle göra min 

observationsstudie. I samråd med universitetet och förskolechefen bestämdes också att jag skulle 

skriva ett brev till föräldrarna till de barn som gick på avdelningen. Efter det samtalet tog jag 

kontakt med pedagogerna på avdelningen för att komma överens om datum och tid för 

genomförande. I brevet beskrevs vad studien handlade om, jag förklarade även vem jag var och 

delgav dem att jag följer de forskningsetiska normer. Jag skrev också mina kontaktuppgifter upp 

så att vårdnadshavare fick möjlighet att kontakta mig om de hade frågor angående studie (se 

bilaga 1). Detta brev skickade jag sedan via mail till en av pedagogerna på avdelningen och bad 

henne att lämna till föräldrarna. Under observationstillfällena, filmade jag endast de barn som 

föräldrarna hade återlämnat medgivande brev där föräldern gav sitt samtycke för medverkan i 

undersökningen. 

 

Observationerna genomfördes under fyra dagars tid, i olika situationer under den fria leken 

inomhus. Jag valde att observera både på förmiddagen (mellan klockan 8:30 och 10:30) och på 

eftermiddagen (mellan klockan 12:30 och 14:00) eftersom jag ville se så många olika situationer i 

barnens vardag som möjligt. Observationerna skedde enbart inomhus. Jag valde vid det första 

tillfället att berätta för barnen vem jag var och varför jag ville filma dem under deras fria lekar. 

För att bekanta mig med den tekniska utrustningen bestämde jag mig också för att provfilma 

några barn som lekte i dockrummet. Vid filmningen var jag noga med att inte filma barn vars 

vårdnadshavare inte godkänt detta. Vid insamlandet av videoobservationerna försökte jag att inte 

störa eller påverka barnens lekar. För att inte tappa fokus och undvika att hoppa fram och tillbaka 

mellan händelserna, valde jag att följa endast några barn med kameran. Vid de här tillfällena har 

jag varit noga med att inte inbjuda barnen till samspel för att kunna koncentrera mig på det som 

skedde i leken. Franzen (2014, s. 62) skriver att barnen bryr sig troligen inte så mycket om den 

som observerar inte inbjuder till samspel.  
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Analysmetod och bearbetning av insamlat material  

 

Tolkning av datamaterialet har skett genom videografi. Jag har efter varje videoobservation tittat 

igenom filmerna för att få en uppfattning om materialets innehåll (Tullgren, 2004, s. 56).  

Därefter skrev jag kommentarer utifrån aktiviteten med hjälp av ett observationsschema (se 

bilaga 2). I detta schema antecknades lekens innehåll, deltagare, händelser som visar matematik i 

barns lek samt de olika former av matematik som framträdde i barnens fria lek. Bearbetning och 

analys av materialet har gjorts i förhållande till studiens teoretiska ram. Matematiken som 

observerades har kategoriseras utifrån Alan Bishop sex matematiska aktiviteter. Jag har i 

bearbetningen av resultatet tagit med det som anses relevant i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. I bearbetningen av resultatet letade jag efter aspekter som kopplas till de sex 

grundläggande matematiska aktiviteter såsom, räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och 

förklara.  I analys och tolkningsarbetet av det insamlade materialet har jag strävat efter att 

synliggöra de matematiska begrepp som barnen använde sig av i sin kommunikation i leken.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 

I kvalitativa undersökningar måste forskaren vara medveten om att resultatet som kommer fram 

är framtagen på ett tillförlitligt sätt. Bedömningen av resultatens tillförlitlighet ska enligt Stukat 

(2005, s. 125) innefatta pålitlighet, tänkbara felkällor, tänkbara brister samt bedömning av vilka 

som kan tänkas ha någon större inverkan på resultaten. I studiens tillförlitlighet mäts i reliabilitet 

och validitet och dessa två begrepp används som analys och datainsamling tekniker för att få fram 

ett resultat och för att nå forskningssyfte. Enligt Stukat kan man kvalitetssäkra en studie genom 

att använda reliabilitet och validitet som verktyg och hjälpmedel för att kritiskt granska resultatet.   

 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Stukat (2005) om tillförlitligheten i mätningen, det vill säga hur bra ett 

mätinstrument är på att mäta. Den definieras ibland också som mätningens motstånd mot 

slumpens inflytande (s. 125). Annika Johansson (2001, s. 15-17) visar i sin avhandling att en helt 

reliabel mätning är en mätning som ger samma resultat vid en upprepad mätning och oberoende 

av vem som utför mätningen. Hög reliabilitet visar på en exakthet och stabilitet i mätinstrumentet 

som gör det möjligt att jämföra mätningar. Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för validitet 

då man inte kan mäta det som man avser att mäta med en dålig mätmetod. Om mätinstrumentet 

inte mäter säkert, kan det tolkas som dåligt reliabilitet. Stukat (2005, s. 126) betonar att 

reliabilitet mätning har många brister och därför är det viktigt att forskaren ökar noggrannheten i 

sina mätningar samt granskar och kontrollerar reliabiliteten på sin undersökning genom att 

upprepa mätningen.  

Validitet 

Enligt Stukat (2005, s. 126-128) handlar validitet om hur bra ett mätinstrument mäter det man 

avser att mäta. Stukat menar är reliabiliteten en förutsättning för validitet, men det ger ingen 

garanti att hög validitet kommer att uppnås eftersom hög reliabilitet är ingen garanti för hög 

validitet. Enligt Stukat kan feltolkningar och felkällor som förekommer i undersökningen påverka 

reliabiliteten och validiteten. Det som är viktigt enligt Stukat är att forskaren är medveten om de 

begränsningar och felkällor som kan förekomma i samband med undersökningen.   
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Validiteten och reliabiliteten i min studie stärks på grund av att jag har genomfört 

videoobservationer. Med videoobservation hade jag möjlighet att spela upp de observerade 

situationerna flera gånger och därmed kunde jag granska undersökningens tillförlitlighet samt 

granska om undersökningens mäter det resultat som jag ville besvaras (Stukat 2005, s. 128). Jag 

har noggrant analyserat insamlat materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Jag 

upplever att jag har lyckats med efterarbetet vid analys och tolkning av det insamlade materialet 

men om man hade varit två observatörer kunde man ha ökat validiteten och reliabiliteten genom 

ett större samarbete och diskussioner vid tolknings och kategoriserings arbetet. Stukat betonar att 

något som kan öka tillförlitligheten och trovärdigheten i en studie är om flera personer ser samma 

sak då blir resultatet mer trovärdigt (s. 129). Stukat (s.50) skriver att en felkälla som kan uppstå 

vid videoobservationer är att en observerad persons beteende kan ändras när de vet att de är 

föremål för observation. Filmningen blev inte något störande moment eftersom barnen i studien 

inte verkade bry sig om att de blev filmade. Enligt Björklund (2007, s. 68) höjer 

videoobservationsmotoden reliabilitetens avsevärt i och med att ett händelseförlopp kan 

återskapas flera gånger.  

 

Etiska principer.  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram ett dokument som heter Forskningsetiska principer inom 

humanistisk –samhällsvetenskaplig forskning och syftet med detta dokument är att ge normer och 

riktlinjer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. I detta dokument står det 

vilka forskningsetiska krav som forskare måste följa i genomförande av sitt arbete.  Vidare 

beskrivs i Vetenskapsrådet att etiska principer har utarbetats för att hjälp forskare att lösa 

konflikter som kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. Enligt Vetenskapsrådet 

kan estiska konflikter uppstå när de olika principerna ställs mot varandra och därför är det viktigt 

att forskning bedrivs utifrån forskningsetiska överväganden. Etiska aspekter är särskilt viktiga i 

forskning då det gäller människor eller grupper som man studerar. I enlighet med 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer krävs därför att man som forskare visar respekt och 

tar hänsyn för de som deltar (s. 5-6).  De forskningsetiska principerna ger forskaren vägledning i 

sitt arbete och så är det viktigt att man i sin undersökning utgår från de. I min studie har jag följt 

de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna och de har legat som grund för alla beslut. 

Dessa fyra huvudkrav omfattar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

informationskravet  

I enlighet med Vetenskapsrådets informationskrav (Vetenskapsrådet 2002, s. 7) ska forskaren 

informera de berörda individerna om forskningens syfte och vilka rättigheter deltagarna har. 

Stukat (2005, s.131) menar att forskaren har skyldighet att informera undersökningsdeltagarna 

om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande 

om de önskar. I denna studie har jag taget hänsyn till informationskravet och informerat alla 

inblandade om undersökningens syfte och dess olika moment. Informationsbrev och förfrågan om 

deltagande i studien skickades ut till föräldrar till alla barn på avdelningen. I brevet tydliggjordes 

att barnen skulle filmas och fotograferas och att det var frivilligt att delta och att barnen hade rätt 

att avbryta sin medverkan om de så önskade. Jag tog hänsyn till pedagogerna genom att jag 

muntligt berättade om syftet och dessa olika moment i min studie. Jag berättade även för 

pedagogerna att jag under observationerna kommer att filma barnen. Jag berättade för barnen 

innan jag började filma att jag skulle titta, skriva och filma de när de leker. Barnen hade också 
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fått information från pedagogerna att filmerna var grunden till min studie. Jag filmade naturligtvis 

inte de barn vars vårdnadshavare ej givit sitt medgivande.  

Samtyckeskravet 

Samtyckekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 9) att deltagarna i undersökning har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan. Enlig Stukat (2005, s. 131) ska samtycke inhämtas ifrån 

de deltagande personerna, men om deltagaren i studien är under femton år då ska samtycke 

inhämtas från vårdnadshavare. Vidare menar Stukat att deltagarna själva har rätt att bestämma 

villkoren för sitt deltagande i undersökningen, det vill säga att deltagaren bestämmer i vilken 

utsträckning de önskar att delta. Stukat menar också att deltagaren när som helst kan avbryta sitt 

deltagande utan att detta medför negativa följder för dem. I denna studien skickade jag ett brev 

till vårdnadshavare med frågan om samtycke för medverkan i min undersökning. I brevet står det 

tydligt och klart att föräldrarna måste ge sitt godkännande att deras barn får delta i studien. Jag 

informerade föräldrarna att de har en möjlighet att meddela pedagogerna om deras barn inte vill 

delta. Barnen har observerats utifrån lyhördhet och respekt.  

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s.12) att uppgifter om deltagare i 

en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och att alla personuppgifter 

ska förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Stukat (2005, s. 131-132) 

menar att hänsyn måste tas till de medverkandes anonymitet, det vill säga att studiens deltagare är 

anonyma och inte kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Stukat betonar vidare att det 

ska vara omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. I min studie har jag valt att inte utge 

barnens riktiga namn utan att de förblir anonyma. Jag har gett barnen fiktiva namn i studien. Jag 

har också valt att inte nämna förskolans eller avdelningens namn. Jag har valt att redovisa 

barnens ålder och detta är på grund av att jag fick godkänt av samtliga föräldrar och förskolan. 

Jag har informerat föräldrarna och förskolan att allt inspelningarna kommer att förvaras säkert 

och enbart hanteras av mig under skrivtiden för att sedan förstöras. Med hänsyn till alla 

inblandade, skulle jag vid studien slut radera alla insamlade data såsom videoinspelningar och 

bilder.   

Nyttjandekravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.14) innebär nyttjandekravet att uppgifter om deltagarna endast 

får användas för forskningsändamål. Detta innebär att det insamlade forskningsmaterialet inte får 

användas eller lånas ut för några icke-vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk. Jag 

kommer att radera allt insamlat material efter avslutad studie.   

 

Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de matematiska aktiviteterna som upptäcktes i barnens 

lek. Kategorierna är utifrån Bishop matematiska aktiviteter räkna, lokalisera, mäta, designa, 

förklara och leka. Jag kommer inledningsvis redovisa observationerna och därefter skriver jag en 

sammanfattning samt gör en analys. Analysen kommer att knytas an till teorierna och till den 

tidigare forskning som presenterades i ett tidigare kapitel 
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Situation 1: Att räkna kort i memory spel  

Det är fri lek på avdelningen, fyra barn sitter vid ett bord och spelar memory. Briana 4år, Lovely 

4 år, Nora 5 år och Elsa 5 år. Varje barn tar varsitt kort och försöker hitta paret på brickan. Under 

tiden barnen spelar kommunicerar de matematik, de samtalar om antal, siffror och par. I spelet 

samtalar de också om likheter och olikheter och parbildning. De räknar hur många par kort man 

har och talar om vem som har flest kort. Ganska snart blir det tydligt, genom att lyssna på deras 

samtal, att barnen resonerade kring olika matematiska begrepp. Det här är ett utdrag av samtalet 

som kom till uttryck när barnen spelade;   

 

Briana; Min tur igen, man ska ta en gång till om man har fått rätt 

Lovely; Ja, men du har tagit två gånger nu är det min tur 

Briana; Just det, nu är det din tur 

Nora; Fel… din tur, efter dig då är det Lovely  

Elsa; Jaaaaa!  Jag har fått två par som är likadana  

Briana; Men Elsa, du har faktiskt bara ett par  

Lovely; Jag har tre par (inte bara en som du lalalala) 

Nöra; Jag har två par, nu är det min tur 

Briana; Neje! det är faktiskt Elsas tur.  

Elsa; Ojdå, fel! det var inte lika 

Briana; Min tur, Jaaaa jag har fått rätt, då ska jag ta en gång till (hon visar två bilder som ser 

likadana ut) 

Nora; Nej nej! inte ta alla 

Lovely; Spelet är slut, nu ska vi spela en gång till 

Briana; Neje! vi ska räkna först (Brian räknar korten ett och ett) ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, 

åtta, nio, tio, elva, och sedan avslutar hon med arton)  

 (alla andra räknar på samma sätt som Briana) 

Lovely; Jag har fått fjorton 

Nora; Men nej! jag har bara åtta 

Elsa; Jag har fått minst, jag har bara fyra 

Briana; Jaaaaaaa, jag vann, Nu ska vi spela en gång till  

 

                   
 

 

Bild 1. Barnen samtalar om par och samt räknar sina kort högt             Bild 2: Barnen kategoriserar och sorterar sina kort 

Sammanfattning och analys. 

Den typ av matematik som har blivit synlig och som barnen använder sig av i den fria leken är 

räkning. Att räkna är grundläggande för barns matematikutveckling och detta hör ihop med barns 

begynnande utveckling av taluppfattningen (Fuson 1991 i Lundström 2015, s. 39). Situationen 

ovan visar att barn i den fria leken får möjlighet att träna siffror och räkning när de spelar spel. 

Räkning fanns med vid varje tillfälle när barn leker och jag har observerat att barnen är nyfikna 
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på att räkna i många olika situationer. När barn leker eller spelar räknar de ofta, som till exempel 

när de spelar memory.  

 

I denna observation använde sig barnen av tal och räkning då de parar ihop föremål och använder 

räkneorden för att ange antalet föremål. I denna situation vet barnen vad räkneord är och hur de 

används. Barnen är mellan 4-5 år gammal och de visar att de kan behärska talserien då de säger 

talen i rätt ordningsföljd. Att förstå talserien innebär enligt Olofsson (2012, s. 73) att kunna borste 

från kvalitativa egenskaper och fokusera på de rent kvantitativa. I den här observationen såg jag 

att barnen är medvetna om att siffrorna kommer i en viss ordning och att det inte går att ändra på. 

Exempel på detta är när Briana räknade högt utför serial ordning genom att räkna från ett till 

arton, samtidigt som hon parade ihop memory brickorna genom att lägga bilderna på varandra. 

Barnet använde sig av sina matematiska kunskaper av antal genom att räkna föremål som hon 

sedan kopplade till siffror. Under spelets gång samtalade barnen också om mängden och att två 

kort blir ett par. Ett bra exempel är när Elsa säger att hon har hittat två bilder som ser likadana ut 

och Briana förklarar för Elsa att två likadana bilder är faktiskt ett par. Talförståelse gestaltar sig 

därmed som en syntes av kategorisering och seriering (Björklund 2007, s. 39). Under spelets 

gång förekom också sortering och klassificering, exempelvis när korten parades ihop med samma 

bild. För att para samman två kort behöver barnen uppfatta kortens klassificeringssystem, det vill 

säga vilka kort som bildar par (Lundström 2015, s.170) Att räkna enligt Bishop betyder att man 

kommer i kontakt med frågor hur många (Helenius et al. 2016, s. 23). När alla memory brickor 

var borta och alla par var hittade ville barnen räkna alla sina par för att ta reda på hur många par 

de fick sammanlagt.  

Situation 2: Att mäta och jämföra  

I sandrummet är det några barn som leker. I rummet finns en vattenbalja/sandkar som är fyllt med 

sand och olika material som barn kan ösa och hälla med. Två 3-åriga flickor öser sand i hinkar 

med hjälp av en spade och de fyller även sand i varandras hinkar. En 3-årig pojke bjuder in sig 

själv i leken och börjar ösa sand med en tesked i flickornas hinkar. Efter ytterligare en stund 

börjar barnen att ösa sand i varsin hink. Det här kom till uttryck när barnen lekte: 

 

Otto; woooh! Vad mycket sand 

Astrid; Mycket vad?  

Jennifer; Jaaa! Jag vill ha så mycket sand (de fortsätter att ösa sand i hinkarna tills hinkarna är 

fulla) 

Otto; Kolla den här är full (pekar på en hink full med sand) 

Astrid: Det är jättejätte mycket 

Jennifer; Ja! Socker  

Otto: Mmmm, gott (han tar en tesked och en mugg och öser sand i muggen) 

Astrid; Nejdå! vi ska inte ha socker, vi ska baka pannkakor 

  (hon frågar Otto, vill ha pannkakor?) 

Otto; Jaaaaa (han öser sand i en hink, han använder både spade och matsked) 

Jennifer; Jag vill också baka pannkakor (hon provar bära en hink) aaaaaaa vad tung! Vill du bära 

den? (hon frågor Astrid, men sedan häller hon ut sanden). 

Astrid; Oooo neje! (hon tar en hink och en spade och öser hinken full) 
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Bild 3 och 4. Barnen öser och fyller i hinkar med både matsked och spade.  

 

På avdelningen är det en flicka som fyller 6 år och på den avdelningen får födelsedagsbarnet 

bestämma vad de vill göra. Flickan har bestämt sig för att trä pärlor på ett snöre som är lika lång 

som hon är. Vid bordet sitter också två 5-åriga flickor som pärlar på pärlplattor. Här följer ett 

utdrag ur deras konversation:  

 

I processen har barnet klippt själv ett långt snöre 

 

Alicia; Hur långt ska den egentligen vara, Tuva?   

Tuva; Lika lång som mig  

Alicia; Då är det jätte många pärlor 

Olivia; Vet du, jag ska också fylla år snart och ska fira hemma hos min morfar.  

Tuva; Mitt kalas är faktiskt på lördag 

Alicia; Tuva ska du ha alla färger? 

Olivia; Inte de bruna eller hur Tuva  

Tuva; Jodå! Jag gillar faktisk alla färger 

 

  (barnen fortsätter med att pärla ett tag utan att bry sig så mycket om varandra) 

 

Olivia; Tuva du vet att när man pärla pärlor på en jättelång tråd, då kan man inte göra det klart 

på en dag. 

Tuva; Jodå 

Alicia; Den är jättelång 

Olivia; Joho! Jag tror att den är tio meter lång 

Tuva; Nejdå! 

 

        
 

Bild 5 och 6. Födelsedagsbarnet trä pärlor på ett snöre som är lika lång som hon är. 
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Sammanfattning och analys. 

I observationssituationerna har jag sett att det förekommer många olika former av mätningar. Jag 

har uppmärksammat att mätning förekommer mycket bland barnen i deras samspel exempelvis 

när barnen undersöker olika typer av egenskaper hos föremål, till exempel storlek, vikt, höjd, 

volym samt likheter och skillnader (Emanuelsson 2008, s.30). Enligt Bishop (1988, s. 182) 

handlar den matematiska aktiviteten mäta om att jämföra storlekar. Sterner (2008, s.112) skriver 

att mätning är en process som innebär att jämföra olika egenskaper inom exempelvis längd, 

volym, storlek och vikt. 

 

De här observationerna visar att barn utifrån sina egna erfarenheter upptäcker och utforskar 

måttenheter och använder sig av mätning i olika situationer. Reis (2015, s. 103) skriver att 

förskolebarn har tidigare erfarenheter av att mäta, gräva, bära och fylla och de har hört begrepp 

såsom massa, vikt och längd och det är genom att bekanta sig med de här begreppen som barnen 

kan utveckla sina kompetenser inom mätning. Det är genom att leka i olika former som till 

exempel att gräva i sand, fylla hinkar och hälla ut som barnen utvecklar sina matematiska 

kunskaper. I denna observation såg jag att det förekommer matematik i barnens lek med sanden 

så fort barnet öser sand i en hink. Ett exempel på detta är Otto som just börjar ösa sand och säger 

woooh vad mycket sand. Under observationsstunden visade barnen sina erfarenheter och 

kunskaper inom mätning av volym när de lekte med sanden. Otto, Astrid och Jennifer använde 

sig av matematiska begreppsuttryck såsom mycket, litet, tung och lätt när de skulle jämföra 

storlekar. Jag uppmärksammade att genom den utforskande leken, upptäckte barnen bland annat 

volym och vikt. Ett bra exempel som visar det är när Jennifer försöker bära en hink full med sand 

och då hon gör upptäckten att den var mycket tung. I detta fall utvecklade barnet sin kunskap om 

volym och vikt. Volym anger enligt Bäckman (2015, s. 87) hur stor plats något tar och hur 

mycket något rymmer.  Under ett annat tillfälle vid observationen såg jag Otto som försökte ösa 

sand i en hink med både spade och en matsked men efter en stund valde han att använda bara 

spaden. Jag tolkade det som att barnet gjorde en jämförelse mellan matskeden och spaden och att 

han upptäckte att spaden som är större än matskeden rymmer mycket mer sand. Genom att Otto i 

situationen provar fylla i hinken med både spade och matsked får han erfarenhet av volym och 

vikt. I likhet med vad jag kommit fram till, beskriver även Kärre & de Ron (2016, s. 27) att barns 

mätning i vardagen handlar oftast om att ta reda på om någonting är mer än, mindre än eller lika 

mycket. Helenius et al. (2016, s. 106) framhåller också att barnets behov att mäta framkommer 

om barnet vill jämföra olika storlekar, det vill säga om barnet vill kunna prata om dem utifrån 

föreställningar som mer än eller mindre än.  

 

Vid aktiviteten med pärlplattor där födelsedagsbarnet väljer att trä pärlor på ett snöre som är lika 

lång som hon är, förekommer mätning i ett djupare perspektiv. Barnen visade att de förstår den 

grundläggande principen för mätning, det vill säga hur många gånger måttenheter får plats i det 

som ska mätas (Helenius 2013, s. 39). Ett exempel är när Alicia frågar Tuva hur långt halsbandet 

ska bli och Tuva berättar att det ska bli lika långt som hon är, då gör Olivia sin egen gissning att 

Tuva är kanske tio meter lång.  Det som framgår av analysen är att barnen inte använder något 

mätredskap för att mäta, utan var och en gör sin egen gissning av måttenhet. Att utveckla 

förståelse för mätandets princip innefattar förståelse för betydelsen av val av mätenhet att mäta 

med menar Sterner (2008, s. 112). Under observationen såg jag att barnen använder sig av 

tidsangivelser som matematiskt begrepp. Ett exempel är när Olivia berättar för sina kompisar att 

hon snart ska fylla år. Vid dessa tillfällen har jag sett att barn använder sig mycket av olika 

tidsbegrepp såsom morgon, ikväll, igår, länge sedan, snart, om en stund och ibland mer specifika 

tidsangivelser som en kvart, halvtimme eller timme. Det visar sig dock att trots att de använder 

dessa begrepp så har de inte alltid förståelsen av vad begreppen innebär. Tid visar sig vara ett 
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svårt begrepp att förstå för barn. Detta beror på att barn inte har hunnit skaffa sig tillräckliga 

kunskaper och därför har lite erfarenheter av tid (Helenius et al. 2016, s. 115)  

Situation 3: Jag bygger ”rum i rummet”   

Två 4-åriga flickor och en 5 årig pojke har byggt en djurpark med hjälp av klossar. I parken finns 

det både tamdjur och vilda djur och barnen har bestämt att varje djur har sin egen plats. Under 

leken försöker pojken att sätta sig i parken men han ser att det inte finns tillräckligt med 

utrymme. Detta leder till att barnen bygger ett utrymme som är tillräckligt stort för djuren. Här 

återger jag några exempel på hur barnen uttryckt sig;  

 

Ester; En, två, tre, fyra, fem, sex ”hon räknar högt upp till tjugotre  

Lovely; Det är många djur, eller hur Albin 

Albin; Elefantmammor är stora och ta så stor plats (han tar upp den och flyttar den) 

Lovely; Neeje! Grisen har ramlat (Hon tar upp grisen och ställer den nära tigern) 

Albin; Ställ den inte bredvid tigern 

Lovely; Varför inte? 

Albin; Tigrarna är köttätare, vet du inte 

Ester; Tigrarna bara äter kött, eller hur Albin. (barnen gör ordning och ställer alla bondgårds           

djuren tillsammans och alla vilda djur tillsammans) 

Lovely; Nu är de hungriga och vill äta (hon går och hämtar kulor som mat) 

Albin; De måste gå på promenad först 

Lovely; Jag vill ändå att de ska äta 

Albin; Men Lovely, de ska inte vara så nära 

Ester; Grisarna vill inte äta, eller hur Albin 

 

      
 

Bild 7 och 8. Barnen bygger djurpark  

Sammanfattning och analys. 

Den matematiska aktiviteten som förekom under den fria leken är lokalisering. Att lokalisera 

innebär enligt Bishop (1988, s.182) att utforska ens egen rumsliga miljö och symbolisera den 

miljön. Persson (2008, s.89) skriver att rumsuppfattning innefattar att kunna förstå, använda och 

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

omgivningen.  

 

Den matematiska aktiviteten lokalisera förekom när barnen tränade på rumsuppfattning, position 

och lägesbeskrivningar. Enligt Sterner (2008, s. 104-107) använder barnen sig av sin 

rumsuppfattning när de bygger rum i rummet med hjälp av sin tidigare erfarenheter och 

upplevelser. I denna situation använder sig barnen av sina rumsuppfattningar för att bygga en 
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djurpark med hjälp av klossar och barnen visade att de hade kunskaper om hur stor parken 

behöver vara för att alla djur skulle få plats. Att lära sig om lokalisering kan också handla om 

dimension, alltså om kroppars och föremåls utbredning i rummet (Olofsson, 2012 s. 42). I 

analysen framkom ett tydligt exempel där Albin försökte sätta sig själv i parken men då 

upptäckte han att det inte finns tillräckligt med utrymme. I det här fallet skapade barnet sin 

rumsuppfattning genom att jämföra med sig själv i förhållande till andra föremål i rummet 

(Bäckman, 2015, s.92). För att kunna avgöra byggets storlek i jämförelse med rummet använder 

barnen sig av sina förmågor att avläsa förhållanden mellan sig själva, sin omgivning, föremål, 

och rum. Barnen i förskolan lär och använder sig av matematik i samspel med andra och för att 

barnen ska kunna beskriva och kommunicera sina erfarenheter behöver de få ord på sina 

upplevelser. Ord som hör med rumsuppfattning är bland annat lägesord (Kärre & de Ron, 2016, s. 

73). Vid olika tillfällen har jag sett att barnen använder sig av olika lägesbegrepp. I den här 

situationen har barnen använt sig av olika lägesord när de vill beskriva positioner, alltså var i 

rummet djuren skulle ställas. Det framkom ett exempel där Albin använde sig av lägesbegrepp 

bredvid och nära för att beskriva djurens positioner och placering i djurparken. I likhet med vad 

jag kommit fram till, beskriver även Reis (2015, s. 118) att barnen får möjlighet att utveckla sin 

rumsuppfattning i inomhusmiljön, utifrån det matematiska lärandet genom att konstruera och 

bygga olika miljöer. Detta ger barnen möjlighet att beskriva olika föremåls positioner och få 

förståelse för hur föremåls ska placeras och orienteras i förhållande till sig själv och andra 

föremål.  

Situation 4: Kategoriserar och sorterar glasprismor 

 

Tre flickor (en 6-åring och två 5-årigar) sitter vid ljusbordet och sorterar glasprismor i olika 

färger, storlekar, former och mönster. Prismorna är fyrkantiga, runda, ovala och halvmånformade. 

Flickorna samarbetar och kommunicera med varandra under hela processen. Det uppstår mycket 

matematiska begrepp i deras kommunikation och här är några exempel på samtalet; 

 

Agnes; Vem har lagt den här?  

Tuva; Vilken då?  

Agnes; Den här! 

Tuva; Jag vet inte 

Signe; Dom ser väl likadana ut (hon tar upp den) 

 Vad kallas man den här igen, Tuva? 

Tuva; Halvmåne 

Agnes; Den kan du lägga där (hon pekar på halvmånarna) 

Signe; Jag vet det! (hon skriker) 

Agnes: Du behöver inte skrika åt mig  

Tuva; Signe de runda ska vi inte lägga där för att de är inte samma storlek  

Signe; Just det, de är inte samma 

Agnes; Men vi brukar lägga alla runda tillsammans 

Tuva; Nejdå, det gör vi inte 

Agnes; Tuva, ska vi lägga de här?  

Tuva; Ja, det kan vi, ta den blå också 
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Bild 9&10. Barnen sorterar och klassificerar glasprismor.  

  

Sammanfattning och analys. 

Den matematiska aktiviteten som har förekommit under lekens gång är design och konstruktion. I 

observationen synliggörs att design och konstruktion förekommer genom att barnen sorterar och 

kategoriserar glasprismor i olika färger, storlekar, former och mönster. Sortering hjälper barn att 

strukturera sin verklighet och leder till upptäckter av föremåls egenskaper och relationer till 

varandra (Björklund Boistrup, 2006; Doverborg & Pramling Samuelsson 1999, se även 

Doverborg & Emanuelsson 2008, s. 59). Likt det författarna skriver om sortering har barnen i den 

här situationen undersökt om föremålen och dess egenskaper hos prismorna. Vid 

sorteringsaktiviteten var flickorna väldigt noggranna med att sortera prismorna utifrån egenskaper 

som form, färg, storlek och utseende. Utifrån många olika små prismor bestämde sig sedan 

barnen att plocka ihop prismor som hade något gemensamt, de sorterade efter de geometriska 

formerna rund, fyrkantig, oval, och halvmånformade (Landgren, 2015, s. 133). I sorteringen 

grupperade barnen prismorna i olika högar beroende på geometriska former. Vid ett tillfälle under 

sorteringen hade Signe sorterat fel och blandat ihop olika former men Tuva upptäckte det snabbt 

och sa att halvmånarna skulle ligga på rätt ställe. Genom att sortera utifrån likheter och olikheter 

kunde Tuva se vad föremålen har gemensamt med varandra och vad som skiljer dem åt 

(Landgren, 2015, s. 137).  

 

I observationen såg jag att barnen först klassificerade olika föremål baserat på hur de ser ut och 

sedan sorterar och gruppera föremålen. Att klassificera betyder att kunna urskilja egenskaper hos 

det som ska sorteras och att hålla fast vid dessa egenskaper under hela sorteringen (Persson & 

Wiklund 2007 s. 68). Det förekom mycket matematiska begrepp under hela sorteringsaktiviteten 

och jag såg att barnen kunde benämna och förklara för varandra vad de matematiska begreppen 

är. Barnen använder sig av de matematiska begreppen likadan, samma, storlek, runda, halvmåne 

och fyrkantiga. I processen ställde barnen också frågar till varandra om okända föremål. Ett bra 

exempel på det är när Signe frågar Tuva vad föremålet som hon hade i handen kallas och Tuva 

förklarade föremålet. Jag såg också att efter Signe fick en kommentar om föremålets namn 

började hon att säga föremålets namn i sin beskrivning. Barnens sortering utgår från deras egna 

tankar och idéer, men när flera barn sorterar tillsammans skapar det en situation där de lär av 

varandra och får möjlighet att skapa nya erfarenheter kring sortering (Forsbäck, 2008, s. 60)  

Situation 5: Att förklara med kortspelet Uno  
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Två 3-åriga flickor sitter vid bordet och spelar Uno. Kortspelet går ut på att man ska bli av med 

alla sina kort. Barnen är inte bekanta med kortspelet Uno men de spelar ändå på sitt sätt.  

 

Petra; De här är mina kort 

Marie; De här är mina 

Petra; Jag ska börja, kolla nu då, jag börja med den här 

Marie; Det är grön femman 

Petra; Kolla nu då, jag har en sån, 

Marie; Den får du inte lägga 

Petra; Varför   

Marie; För att den är blå 

Petra; Kolla nu då, jag har fyran och den är gul (hon lägger två kort) 

Marie; Men Petra, man får inte lägga flera kort (hon ta bort ett kort) Nu är det min tur  

Petra; Gul nian 

Marie; Vet du att man måste säga Uno när man har bara ett kort 

Petra; Varför 

Marie; Annars måste man ta flera kort 

 

 
 

Bild 11. Marie förklarar att det blå kortet inte ska läggas, Petra säger att hon har en fyra som är gul.   

Sammanfattning och analys. 

 

I denna situation kan den matematiska aktiviteten förklara upptäckas. Min observation visar att 

det är vanligt förekommande att barn vill förklara sina matematiska tankar för varandra. Den 

matematiska aktiviteten förklara är viktig för utvecklingen av det logiska tänkandet och för att 

utveckla förmågorna att förklara och resonera (Olofsson, 2012, s. 101). I kortspelet Uno förklarar 

Marie varför Petra måste säga Uno när hon har bara ett kort kvar. Ett annat exempel är när Marie 

förklarar för Petra varför hon inte ska lägga ett blå kort på det gula kortet. Marie reder ut sina 

tankar, diskuterar sina slutsatser och den kunskap och de argument som hon tror ligger till grund 

för att spela Unospelet. Kortspelet gav barnen möjlighet att träna på att argumentera, att lyssna på 

varandra och att förklara för den andra hur de tänker om saker och ting. Att kunna följa och föra 

matematiska resonemang handlar om att kunna tolka andras resonemang och för att barnen ska 

kunna göra detta måste de få möjlighet att förklara sina idéer genom att ställa frågor och prova 

olika lösningar (Helenius et al. 2016, s. 45).  

Situation 6: Att leka och lära med plus plus  
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Fyra barn (tre 4-åringar och en 5-åring) sitter vid ett bord och bygger med plus plus. Hela plus 

plus lådan med alla bitar är utspridda på bordet för att alla barn ska kunna komma åt dem. I 

byggleken samarbetar och kommunicerar barnen med varandra och i kommunikationen har det 

förekommit mycket matematiska begrepp. Här redovisar jag några exempel på detta.  

 

Marie; Titta! Jag har en människa med grönt hår  

Albin; Jag har en gubbe som är helt blått 

Otto; Titta! hulken, han är stor och grön  

William; Min är ljus blå 

Albin; Har du byggt den till mig 

William; Nej, det är till mig själv 

Albin; Kan du bygga en sån till mig också 

Marie; Vet du hur många bokstäver jag har i mitt namn  

William; Nope 

Marie; Jag har fem bokstäver 

Otto; Jag är äldre än dig, jag är fyra år 

Albin; Jag är också fyra år. 

Marie; Får man spara gubba 

Albin; Nej! 

Marie; Vem vill ha den? (två barn säger, Albin och Otto) 

Albin; Jag sa ja först 

Otto; Nääää! jag sa ja först 

William; Kan jag få alla röda och svarta? (han sorterar och bygger bara med röda och svarta 

plus plus) 

 

                                                           
 

Bild 12. Barn bygger och samtalar med varandra om färger, ålder och antal      Bild 13: Barnen sorterar efter färger       

                                                                             

Sammanfattning och analys.  

Leka är en av de sex aktiviteterna som Bishop menar kan ingå i alla de andra aktiviteterna och de 

förekommer ofta i barnens vardag. I de olika observationssituationerna var leken den vanligaste 

förekommande. I barns lek – och spelsituationer förekommer matematiskt innehåll, även om 

barnens fokus är på själva leken (Bäckman, 2015 s.179). Den fria leken är nödvändigt för att barn 

ska lära sig matematik eftersom det bygger på barnens egna initiativ och ansatser. Genom lek ges 

barnen möjlighet till att reflektera över likheter och skillnader, form, storlek, antal, längd, 

avstånd, rumsuppfattning, jämförelse, sortering, klassificering, uppskattning, symboler, samt att 

de får erfara att det är bra att kunna räkna (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999, s. 102). 

Likt författarna skriver, har jag under mina observationer sett att matematik blir synligt när 

barnen leker. Jag har sett att den fria leken inte bara är lekaktiviteter som sker utan är en aktivitet 

där barnen försöker beskriva, argumentera, resonera, förklara, räkna, mäta, konstruera, lokalisera, 

sortera och klassificera. Jag såg klart och tydligt att det var mycket matematiska samtal som 
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skedde i leken och i vissa situationer förekom samtal som rör matematik på olika sätt. 

Exempelvis Marie, Albin, Otto och William använder sig av begreppen storlek, färg och form för 

att beskriva sina gubbar. Marie berättade om hur många bokstäver det finns i sitt namn och Otto 

och Albin argumenterade och diskuterade om sin ålder. I sampel och kommunikation med andra 

finns möjlighet för barn att uppmärksamma varierande uttryck av matematiska fenomen som de 

tar till sig, tolkar och förstår på sitt eget sätt (Reis, 2015, 112). Bishop (1988, s. 183) menar att 

den matematiska aktiviteten leka har mer eller mindre formella regler som alla deltagare måste 

följa. I den här observationen har barnen utvecklat egna regler som man måste förhålla sig till. 

Vid ett tillfälle ville Marie spara sin gubbe som hon hade byggt men hon kunde inte göra det på 

grund av att det blir inga plus plus att bygga med sedan. Barn lär sig därför att hantera regler 

genom lek (Fauskanger 2006, s. 45) 

 

Diskussion 

Syftet med min studie är att genom observation undersöka om och i så fall vilken matematik som 

förekommer i barns fria lek. I denna del av arbetet kommer jag att diskutera både metod och 

resultat. Jag inleder diskussionen med tankar kring studiens resultat i förhållande till syfte 

frågeställningar, tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkter som jag har tagit upp i 

arbetet. Frågeställningarna utgör rubriker över varsitt avsnitt. Jag kommer därefter att diskutera 

valet av metod som undersökningen bygger på. Diskussionen kommer att avsluta med en slutsats 

och samt förslag till fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion 

Genom videoobservationerna har jag fått fram tillräckligt med empiriskt material för att kunna 

besvara mina frågeställningar. Resultaten som jag har fått fram är fokuserat på den matematik 

som förekommer i den fria leken. Materialet är analyserat utifrån Bishops sex matematiska 

aktiviteterna och variationsteorin. Resultaten i undersökningen kan kopplas till flera olika tidigare 

undersökningar inom ämnet och man kan se flera likheter i de studierna som i min. Resultaten 

från denna studie överensstämmer väl med data från andra studier och det bekräftar vad tidigare 

undersökningar har kommit fram till främst när det gäller vilken matematik som förekommer i 

barnens fria lek men även när det kommer till vilka situationer barnen använder sig av 

matematiska begrepp. Det resultat som visar sig är att det finns en stor variation av barns 

matematiserande i den fria leken. Vidare har undersökningen visat att det förekommer många 

olika former av matematik i barnens fria lek.  

I vilka situationer/lekar använder sig barnen av matematiska begrepp? 

Resultaten från min studie visar att barnen använder sig av matematik i olika leksituationer när de 

undersöker, urskiljer, ordnar, jämför, beskriver, förklarar och utforskar omvärlden. Detta är i 

likhet med det Björklund (2007); Bäckman (2015); Reis (2011); Reis (2015); Worthington & 

Oers (2016); Lundström (2015); Forsbäck (2007); Helenius et al. (2016) har kommit fram till i 

sin undersökning. Björklund (2007 s.73) har till skillnad från den undersökningen observerat 

episoder av barnen mellan 1 år, 1 månad till 3 år, 9 månader gamla. I min observation var barnen 

mellan 3-6 år och det framkommit att barnen i studien ofta tar till sig och använder sig av 

matematiska begrepp i inledningen till leken. Exempel på detta är när barn leker i sandrummet 

och de gör jämförelse av storlek mellan hinkar. Genom att ösa, hälla och fylla sand i hinkar av 
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olika storlek lär sig barnen matematiska begrepp som till exempel en liten spade, en stor hink, en 

liten hink med sand och så vidare. Ett annat exempel är vid sortering och klassificering när 

barnen upptäcker och använder sig av matematiska begrepp för att beskriva likheter och 

skillnader mellan olika geometriska egenskaper. Denna studie visar att det är vanligt 

förekommande att barn gör jämförelser av olika slag. Studie visar också att det förekommer en 

mängd lägesord och jämförelseord som hjälper barn när de ska beskriva likheter och olikheter, 

när de jämför storlek, ålder, längd, volym, vikt och tyngd. Detta bekräftar det som Sterner (2008, 

s. 48) skriver att i förskolebarns vardag förekommer en mängd jämförelseord såsom tung-lätt, 

lång-kort, fler-färre. Vidare menar Sterner att barn gör jämförelse med hjälp av orden stor och 

liten, exempelvis hur liten den är, hur stor den är och så vidare. Detta går därmed att finna likhet 

med de resultatet i min undersökning.   

 

Jag ser likheter med min undersökning och Björklund (2007) och Bäckman (2015) forskning. 

Björklund i sin undersökning belyser matematik utifrån ett variationsteoretisk perspektiv och hon 

anser att barnen upplever matematik genom att undersöka likheter och olikheter, storleksordning 

och klassificering när de sorterar (s. 89). Enligt variationsteorin, för att möjliggöra urskiljning av 

en viss dimension av variation, behöver barn erfara variation. Reis menar att med hjälp av 

jämförelse kan barn skiljas ut olika aspekter eller dimensioner (2015, s. 34). I denna 

undersökning framkommer det att barn erfar variation i många olika situationer när de försöker 

jämföra olika aspekter av fenomen. Exempelvis när de sorterar efter egenskaper form, färg, 

storlek och samt likheter och skillnader eller när de fyller hinkar i olika storlekar med sand. Det 

stämmer överens med Bäckman (2015, s.215) forskning som visar att matematik i barns lek 

omfattar situationer som storlek, mönster, räkning, geometriska former, volym och positionering. 

I resultat av observationstillfälle att mäta, visar ett exempel på när Otto gör jämförelse mellan en 

spade och en sked och då upptäcker han att spaden är mycket större än skeden. Genom att 

jämföra spaden och skeden kunna Otto se variation i storleken, det vill säga stor och liten. Ett 

annat exempel är vid sortering av glasprismor där ett barn hade blandat ihop olika geometriska 

former vid sorteringen och när hon tog upp det och tittade närmare upptäckte hon att de var olika 

former. För att barnen ska erfara och skapa en förståelse för formen måste den också jämföras 

med andra former så att de specifika egenskaperna blir synliga (Persson 2008, s. 120).    

   

Mina resultat pekar på att barnen möter och upplever matematik kontinuerligt i olika 

leksituationer. Detta går därmed att finna likhet med det Björklund (2007, s.77) skriver att 

erfarande sker kontinuerligt, medvetet och omedvetet när barn strävar efter att förstå och 

bemästra olika situationer. I denna studies datamaterial finns det många exempel som visar att 

matematiskt utvecklande pågår kontinuerligt i barnens lek. Exempel på detta är när barn spelar 

spel, när de pärlar, när de leker i sandrummet och när de bygger och konstruerar i sina lekar.  

Skolverket (2009, s. 16) framhåller att i bygg och konstruktionslek, i spel och pussel och i 

sandlådan /sandrummet får barn konkreta upplevelser av form, volym, tyngd och 

storleksrelationer. Vidare skriver Skolverket att barn jämför, grupperar, sorterar, klassificerar 

parar ihop. I rörelse –lekar utvecklas barn rums –och tidsuppfattning –läge, avstånd och riktning 

och att alla lekar finns moment av problemlösning. Den fria leken har stor betydelse för 

matematikutvecklingen hos barn då den ger barnen möjlighet att få pröva sina erfarenheter, 

begrepp och ord i ett sammanhang som de själva har kontroll över. Resultaten i denna studie visar 

att i leksituationer integreras leken och matematiken till en helhet. Detta innebär att lek och 

lärande hör ihop, vilket gör att man inte kan skilja leken från lärandet (Doverborg, 2000 s.143). 

Doverborg menar vidare att lek och lekfullhet bör därmed ses som en betydelsefull dimension i 

allt lärande. Kärre (2013, s. 58) betonar att matematiken i förskolan handlar om att integrera 

ämnet i leken och i de situationer barnen befinner sig i varje dag. Oavsett leksituationer har mina 

resultat visat att det förekommer mycket matematik i barnens lek och att matematik finns ständigt 
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runt omkring barnen i vardagen. Även Kärre (2013, s. 57) har i sin forskning visat att 

matematiken finns överallt och att allt är matematiken.  

Hur kan matematiken som förekommer i barnens lekar kategoriseras?  

I denna studie framkommer det att i barnens fria lek förekommer matematik i många olika 

matematiska uttrycksformer. De olika matematiska aktiviteter som synliggörs är utifrån Bishops 

(1988) sex matematiska aktiviteterna, nämligen räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka, och 

förklara. Resultaten i denna studie visar att alla de matematiska aktiviteterna förekommer i 

barnens fria lek och det finns flera exempel som min studie visar på när barnen använder sig av 

de matematiska aktiviteterna. Det visar sig i denna studie att de matematiska aktiviteterna räkna, 

konstruera och leka förekommer i störst utsträckning i barnens fria lek på förskolan. I likhet med 

det Björklund (2007, s. 50-53) skriver har den här undersökningen kommit fram till att barn 

använder sig av matematisk aktivitet räkna när de räknar antal eller när de försöker lösa 

matematiska problem. Exempel på detta är när barn räknar antalet par vid kortspel, när de räknar 

antalet pärlor eller då de räknar hur många leksaksdjur som finns i bondgården eller i djurparken. 

Min studie visar också att i aktiviteten räkning förekommer även aktiviteten förklara och 

argumentera, med en ständigt pågående dialog där barnen kommunicerar matematik och antal 

och mängd. Det visar sig också att aktiviteten leka/ spel förekommer i aktiviteten räkning när 

barn kommunicerar och samspelar med andra barn i lekande sammanhang. Exempel på detta är 

när barn spelar memory, när de spelar Uno eller när de bygger med plus plus. I de situationerna 

övar barnen sig antagligen också på att räkna. Det stämmer överens med det Sterner och 

Johansson (2008, s. 71) skriver att i lekar och i samspel med andra får barn tillfälle att använda 

räkneorden och att räkna. Barnen använder antal, ordningsföljder och tal i sina lekar och spel när 

de hör andra barn använda orden i samtal. Resultaten i denna studie visar att leka som matematisk 

aktivitet är en av de allra vanligast förekommande aktiviteter på förskolan. Det stämmer överens 

med Bishop (1988, s. 184) som skriver att i leken möts ofta olika matematiska aktiviteter, 

exempelvis gissningar, förutsägelser och förklaring, logiskt tänkande, hypotetiskt resonerande 

och analys av spel samt formalisering och ritualisering av regler. Lek som matematisk aktivitet 

ingår i alla de andra aktiviteterna och på förskolan är det svårt att tänka sig lek där det inte sker 

någon form av lärande (Helenius et al. 2016, s. 29).  

 

Resultatet visar att barnen i min studie konkretiserar matematiska aktiviteter design/ konstruera 

då de sorterar, konstruerar, klassificerar och grupperar saker utifrån olika kriterier. Några 

exempel på konstruktion och design som förekom under observationstillfällena var när barnen 

sorterade glasprismor utifrån geometriska former i olika färger och storlekar, när barnen byggde 

med plus plus och sorterade efter färger eller när de sorterade leksaksdjuren i vilda djur och tama 

bondgårdsdjur när de byggde en djurpark med hjälp av klossar. Det visar sig att barn ofta 

spontant sorterar och grupperar olika saker i sina lekar (Forsbäck 2008, s. 59). Resultaten från 

studien visar också att när barnen sorterar utgår de oftast ifrån egenskaper såsom likheter, 

olikheter, antal och parbildning. Grunden för att registrera likheter och olikheter är att jämföra två 

föremål, som till exempel en stor boll och en liten boll (Forsbäck 2008, s. 63). I studien är 

antagligen barnen i mina observationer både medvetna och omedvetna vad som hör ihop parvis 

och vad som inte hör samman. Det visar sig tydligt att barnen befinner sig på olika nivåer i sin 

matematikutveckling, det vill säga barnen som är 6 år gammal ligger inte på samma 

utvecklingsnivå som barnen som är 3 år gammal. Här ser jag en koppling av min studie till 

Lundströms (2015, s. 199) forskning som visar att barn som är 6 år och ska börja i förskoleklass 

visar mer logiska matematiska tänkande 
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Resultaten i den här undersökningen har också visat att matematik i barns lek omfattar även 

aktiviteterna mäta och lokalisera. Att lokalisera innebär att kunna skapa rumsuppfattning, och för 

att barn ska kunna utveckla sin rumsuppfattning behöver de får möjlighet att i leken undersöka 

och upptäcka rummet (Sterner, 2013, s. 44). Resultatet i denna studie visar ett exempel där 

barnen använder sig av sin rumsuppfattning genom att bygga rum i rummet med hjälp klossar. I 

mitt material framkommer också matematiska aktiviteten konstruera och räkna i byggleken då 

barnen under leken sorterar och klassificerar leksaksdjur i vilda djur och tama bondgårdsdjur 

samtidigt som de räknar djuren. Denna studie visar exempel på när Ester räkna alla djuren och 

Albin sorterar vilda djur från tama djur. Detta kopplar jag till Sterner (2008, s. 108) som menar 

att när barnen bygger rum i rummet, får de möjlighet att samarbeta, lösa problem, och de får 

erfarenheter av att kategorisera och sortera, de bedömer även avstånd, riktning läge. Vidare 

menar Sterner att när barnen sorterar och grupperar djuren använder de ord och begrepp som är 

kopplat både till tal –och till rumsuppfattning. Resultaten i denna studie visar också att barn 

använder sig av aktiviteten mätning när de vill undersöka och jämföra vikten hos olika föremål. 

Min undersökning visar exempel på när tre barn genom att ösa och hälla sand i olika mått med 

hjälp av hinkar utvecklas förståelsen för mängd, volym och vikt. Även Olofsson (2012, s. 86) 

skriver att få ösa sand med hjälp av olika måttenheter ger barnen många naturliga tillfallen att 

uppleva volym. 

 

När barn får orientera sig i rummet (lokalisera), konstruera (sortera, klassificera och bygga), 

räkna (mängder, antal, ordning och talbegrepp), mäta (volym och vikt), förklara och argumentera 

(logiska tänkande, resonera) och samt leka, få barnen erfarenheter av viktiga matematiska 

aktiviteter (Bishop 1988, se Lundström, 2015, s. 213). Bishops (1988) sex matematiska 

aktiviteter kan använda som verktyg för att identifiera barns matematiska uttryck på förskolan. 

Resultaten i denna studie visar att det förekommer många olika former av matematik i barnens 

fria lek. I mitt material framkommer också tydligt att barns matematiska lärande utgår från deras 

erfarenheter och utvecklas i samspel med andra barn. Detta visar en teoretisk koppling med 

variationsteorin som säger att hur vi erfar något beror på våra tidigare erfarenheter. Vår 

erfarenhet är en relation mellan den erfarande och det som erfars. Barn i förskolan förstår, ser, 

uppfattar och erfar ett visst innehåll på olika sätt (Reis 2015, s. 27) och som förskollärare är det 

viktigt att utgå från barnens egna erfarenheter.  

Metoddiskussion   

Som nämnts tidigare har observationer med video använts som metod i den här undersökningen 

för att kunna se och kategorisera de former av matematik som förekommer i barnens fria lek. 

Metoden har visat sig vara bra eftersom det har gett tillräckligt med empiriskt material som har 

varit relevant och betydelsefull för att kunna svara på de frågor som ställdes i början av 

undersökningen. Mitt val av metod gav mig möjligheten att granska materialet obegränsat flera 

gånger, vilket innebär många chanser till att titta på filmerna, analysera, reflektera, granska och 

kategorisera de matematiska aktiviteterna (Björklund 2007, s. 169). Med hjälp av metoden kunde 

jag också koppla mina observationer till tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. 

Med stöd av litteraturen fick jag underlaget till de material jag ville få som leder till att jag 

upptäckte mer matematiska aktiviteter än jag väntade mig. Det som jag upplevde som svårt med 

observationerna var att barn utan vårdnadshavarnas samtycke ofta var med i leken och därför var 

jag tvungen att förhålla mig på ett etiskt riktigt sätt mot alla barn och inte filma. Jag skickade 28 

brev till föräldrar med frågan om samtycke för medverkan i min undersökning och jag fick 

samtycke från 19 föräldrar. I mina analyser har jag varit medveten om de felkällor som kan 

uppstå när man analyserar videoobservationer (Stukat 2005, s. 49-50). 
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Slutsats  

Fauskanger (2006, s. 42-47) skriver i sin artikel att barn möter matematik i leken och han menar 

att den fria leken ska vara utgångspunkt för barns lärande.  Utifrån min studie kan man se att 

barns matematiska kunnande är till stor del framsprungit i leken och det fria skapandet (Ahlberg, 

2000, s.13). De sex matematiska aktiviteter som Bishop (1988) har beskrivit, upptäckte jag att de 

sker naturligt i barnens fria lek.  Här redovisas en del av studiens slutsatser i punktform;  

• Leka; leka är en av de sex aktiviteterna som kan ingå i alla de andra aktiviteterna eftersom 

detta är en naturlig del i barnens vardag. Några exempel på detta är när barnen lekte i 

sandrummet, när barnen byggde med plus plus, när barnen spelade memory, när barnen 

spelade Uno, eller när de lekte med leksaksdjuren i djurparken.  

• Förklara; svarar på frågan varför. Några exempel på detta är när Lovely frågade varför 

hon fick inte ställa tigern bredvid grisen och då förklarade Albin för Lovely att tigern är 

köttätare och den kanske kommer att äta upp grisen. Ett annat exempel är i kortspelet 

Uno, Marie förklarar varför Petra måste säga Uno när hon har ett kort kvar.   

• Designa; några exempel på detta är när barnen sorterade och klassificerade glasprismor 

eller när barnen byggde djurparken med hjälp av klossar.  

• Lokalisera; ett exempel på detta är när barnen byggde djurparken med hjälp av klossar. 

Barnen tränade på rumsuppfattning, positionering och lägesbeskrivningar.  

• Mäta; ett exempel på detta är lek med sand i sandrummet där barnen får erfarenhet av 

volym när de öser och fyller hinkar i olika storlekar med sand. En hink full av sand kan 

vara tung att bära i jämförelse med en halv hink av sand. När barnen lyfter och bär olika 

hinkar med sand får de erfarenhet av volym, det vill säga, en del är tyngre och en del är 

lättare (Bäckman, 2015, s. 57).  

• Räkna; hanterar frågan om hur många. Att räkna förekommer i störst utsträckning i 

barnens fria lek. Ett exempel på detta är när barnen i slutet av kortspelet memory räknar 

alla sina kort för att ta reda på vem som har flest kort. 

Fortsatt forskning. 

Det område som undersökning har genomförts inom är stort och jag anser att det finns mycket 

som man kan vidare undersöka inom området. Under denna studie har jag inte haft möjlighet att 

genomföra observationer av lek och matematik utomhus.  Det vore menar jag av stort intresse att 

i framtida forskning göra en fortsatt undersökning om den fria leken och matematik utomhus. 

Vidare vore det intressant att undersöka om hur förskollärarna på förskolan arbetar och använder 

Bishops sex matematiska aktiviteter som ett verktyg i verksamheten.  
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Bilaga 1   

Informationsbrev till föräldrar med barn på avdelningen 

Förfrågan om barns deltagande i en observationsstudie.  

2017-02-20 

Hej!  

Mitt namn är Barbra Aparo och jag studerar till förskollärare vid Uppsala universitet. Jag läser 

sista terminen och jag ska nu skriva mitt examensarbete som motsvarar 15hp. Mitt arbete 

kommer att handla om matematik och den fria leken inomhus.  Syftet med studien är att ta reda 

på om och i så fall vilken matematik som förekommer i barns fria lek. Materialet i min 

undersökning kommer att samlas in med hjälp av videoobservationer och för att kunna samla 

information till min studie, behöver jag göra en del observationer av barnens fria lek. Detta 

betyder att jag kommer att vara på plats i barngruppen under för –efter middagen under fem 

dagar.   

Med det här brevet vill jag be er vårdnadshavare om tillåtelse att få observera era barn med video 

i leken. Jag följer vetenskapsrådet riktlinjer angående konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet, som innebär att barnens identitet kommer att skyddas och att deras medverkan 

är frivillig och kan avbrytas när som helst. I arbetet kommer endast fotografier av barnens resultat 

vara med, det betyder att bara händer eller ben kommer att synas. Materialet som samlats in, 

kommer att användas enbart till denna studie och efter min studie är genomförd kommer allt 

material att raderas så att ingen annan kan ta del av det.  

Jag skulle vara mycket tacksam om ni vill fylla i nedanstående talong nedan och lämna in till 

personalen på förskolan.  

Tack på förhand 

Barbra Aparo 

073******* 

Ja! jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen 

Nej! jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen 

Barnets namn 

Underskrift vårdnadshavare 
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 Bilaga 2  

Observationsschema 

Bishop sex 

matematiska 

aktiviteter 

Aktiviteter Matematiska 

begrepp 

 Ålder /Antal 

barn 

Reflektion 

Räkna     

Lokalisera     

Mäta     

Konstruera/ designa     

Förklara     

Leka      
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