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Matematiska begrepp i den fria byggleken - pedagogens och miljöns betydelse  

 
Mathematical concepts in the free building game – the pedagogues and the 
environments significance 
 

Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka om och hur barn använder sig av 
matematiska begrepp i den fria byggleken samt om pedagogen och miljön har 
någon betydelse för lärandet av matematiska begrepp. Undersökningen gjordes 
på två förskolor på olika platser i landet. Vi valde observationer som 
undersökningsmetod. Observationerna genomfördes både när en pedagog deltog 
och när den inte deltog i byggleken. Vi uppmärksammade att barnen använde 
sig av matematiska begrepp som stor, lång, hög, i, uppe, triangel, cirkel samt 
räkneord från 1-16.  Till stor del användes samma begrepp både med och utan 
pedagog. Den största skillnaden var när pedagogen utmanade barnen med öppna 
frågor och satte ord på det barnen gjorde. Detta resulterade i att barnen oftare 
använde sig utav matematiska begrepp med en närvarande pedagog. Vi fann 
även att lekmiljön hade stor betydelse för begreppsbildningen, då vi såg en 
avsaknad i miljön för att utveckla begrepp som vikt och geometriska former. Ett 
rikt material ger fler möjligheter till begreppsbildning.  

 

Nyckelord: fria byggleken, kommunikation, matematiska begrepp, 
pedagog, material  
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1 Inledning 
 
Vi är två barnskötare som läser till lärare för verksamhet inom förskola/förskoleklass på 
distans i Växjö vid Linnéuniversitetet. Under vår studietid och genom implementeringen av 
den reviderade läroplanen (Skolverket, 2012) har vi fått en större förståelse för vikten av 
barnets egna val i verksamheten. Därför har vi valt att observera den fria leken. I den fria 
leken kan barn utforska med hela kroppen. Johansson och Pramling (2007) menar att det inte 
går att skilja det fysiska från det psykiska i barns lärande. Vidare menar de även att leken 
skapar mening i barns värld. Där samspelar de med andra barn och vuxna och en 
kommunikation uppstår.  
 Förskolan ska ge barnen grunden för att de i framtiden aktivt ska kunna vara delaktiga i det 
demokratiska samhället. För att kunna ta del av vårt samhälle i dag krävs matematiska 
kunskaper. Matematiken har i den reviderade läroplanen (Skolverket, 2012) fått en viktigare 
position. I utredningen Att lyfta matematiken - intresse, lärande, kompetens (SOU 2004: 95) 
har det uppmärksammats att allt fler elever i grundskolan inte når målen för Godkänt i 
matematik. Dessutom påpekas att ett bristande intresse för naturvetenskapliga utbildningar 
och för matematik har uppstått. Det ger positiva effekter för samhället om barnen redan i 
förskolan får möta matematiken på konkret sätt och erfara att det är roligt. Barns första möten 
med matematiken präglar ofta deras framtida inställning till ämnet. 
  Vi är intresserade av att undersöka om och hur barn använder sig av matematiska begrepp 
och även om materialet och pedagogen påverkar barns begreppsbildning. Undersökningen 
görs inomhus under den fria leken i byggrummet. I vår långa yrkeserfarenhet har vi ofta haft 
en förnimmelse av att det används mycket matematiska begrepp i byggleken. Vi har dock 
aldrig gjort en studie av hur det egentligen förhåller sig. Vidare tror vi att för 
konstruktionsbyggnationen behövs ett visst mått av matematiska begrepp. Tar sig dessa 
begrepp ut muntligt eller är det något som finns i barnets tankar under byggnationen? Miljön 
omnämns ofta som den tredje pedagogen därför tycker vi att det är intressant att se om miljön 
påverkar begreppen. I vår studie benämns ordet miljö även för material. I arbetet kommer vi 
ibland att använda miljö och ibland material. 
 
 2  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka om och hur barn använder sig av matematiska begrepp 
i den fria byggleken samt om pedagogen och miljön har någon betydelse för lärandet av 
matematiska begrepp. I detta arbete kommer vi att besvara följande frågor: 
 

• Vilka matematiska begrepp använder barnen i byggrummet utan närvarande pedagog? 
• Har pedagogen någon betydelse för användandet av matematiska begrepp i 

byggrummet? 
• Hur påverkar miljön barnens begreppsutveckling? 
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3 Teoretisk bakgrund 
 
Vi kommer i följande kapitel att redogöra för hur den fria leken definieras samt barns lärande 
i den fria bygg och konstruktionsleken. Vidare tar vi upp vikten av matematik i förskolan, 
barns begreppsutveckling, språk och kommunikation. Även pedagogens, miljöns och 
materialets betydelse kommer vi att redogöra för.  

3.1 Den fria leken 
Granberg (2004) menar att fri lek uttrycker tiden då ingen pedagog styr över aktiviteten utan 
barnen själva styr över leken. Den fria leken är dock inte utan vuxenpåverkan för den är en 
del av dagen på förskolan precis som samling, sagostund och vila. Närvarande pedagoger 
behövs i leken annars är det risk att dominanta barn tar över leken och att inte alla får vara 
med (a.a.). Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) ska leken vara spontan, frivillig och rolig för 
att kallas lek. Vidare menar hon att om det inte är självvald förvandlas den till sysselsättning. 
Det kan finnas en viss rädsla som vuxen att gå in i barnens fria lek, för att leken inte längre 
skulle uppfattas som fri lek (a.a.). Enligt Öhman (2003) är fri lek en uppfattning av de 
aktiviteter som barn själva bestämmer över vad de vill göra ensamma eller tillsammans med 
andra barn.  

Enligt Öhman (2003) är all lek fri lek även om den är vuxenledd för det inte går att pressa 
ett barn att delta utan barnet kan välja att vara med eller inte. Det finns risk att leken blir 
snabbt övergående utan en tillgänglig pedagog. Genom möjligheter att göra egna val 
utvecklar barn sin ansvarsförmåga och självständighet. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2007) anser, att det i en tidigare studie framkommit, att barn tycker att den fria leken är 
roligast. Barnen känner att i leken har de själva kontroll över situationen och själva får 
bestämma vad de vill göra.  

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) är lek och lärande olika saker, men de 
hör ändå ihop, för barn skapar det en helhet och kan inte skiljas från varandra. Genom sin lek 
får barnet nya erfarenheter av sin omvärld och skapar meningsfullhet. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009) skriver att lek och lärande integreras till en helhet i förskolan, det vill säga 
pedagogen observerar leken och använder sina observationer i arbetet. Pramling Samuelsson 
och Asplund Carlsson (2007) lyfter fram att det finns forskning som säger att genom leken får 
barn nya erfarenheter som inte alltid passar in i deras tidigare kunskaper. I dessa fall kan en 
frustration uppkomma. Barnet försöker infoga den nya erfarenheten till sina befintliga 
kunskaper och en lärande process uppstår.  

Hagtvet (2010) skriver att enligt Fröbel är det genom leken som barn erövrar världen, de 
upptäcker och experimenterar för att se nya sammanhang i sin omvärld. Pramling Samuelsson 
m fl (2005) menar att barn inspireras av varandra i leken. De skapar tillsammans en grund för 
sin pågående lek genom diskussion. Barn behöver även fortsättningsvis i leken samtala om 
hur de vill föra leken vidare gemensamt och komma överens om dess handling. Enligt barnen 
är det i leken de får bestämma själva, kan iaktta vad andra gör och lära av varandra (a.a.).  

Doverborg och Pramling (1995) menar att lek är barns verklighet och där finns inga 
förutbestämda regler. Persson (2007) skriver att i leken skapar barn sin egen värld som är 
påverkad av omgivningen och tidigare upplevelser. Vidare skriver hon att kommunikation och 
samspel är viktiga faktorer i barns lek. Enligt Johansson m fl (2007) leker inte barn för att lära 
sig utan för att ha roligt och lärandeprocessen är en biprodukt utav leken. Noren-Björn (1991) 
anser att en närvarande pedagog har stort inflytande på att leken ska flyta på bra och vara 
konstruktiv.  
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3.2 Bygglek 
Enligt Doverborg och Pramling (1996) har byggleken alltid varit en viktig del av förskolan. 
Redan på 1800-talet hade lekforskaren Fröbel tankar om vikten av att det pedagogiska 
materialet gav barnen möjlighet att skapa och utforska (Doverborg & Pramling, 1996). Hans 
material består av 20 stycken så kallades lekgåvor och nummer tre till sex bestod av en kub 
med klossar i olika former. Granberg (2004) menar att bygglek är något som barn ständigt 
sysselsätter sig med. Barn använder både det traditionella materialet så som klossar och lego 
men även annat material som inte är avsett för bygglek som pinnar, stenar och kottar. Små 
barn börjar ofta bygga på rad, övergår sedan till att bygga på höjden för att senare även kunna 
bygga större konstruktioner som broar och hus utifrån en ritning (a.a.).  

Persson (2007) anser att de yngre barnen i förskolan, till att börja med, ställer en kloss 
bredvid en annan kloss eller på en annan kloss utan en färdig tanke om vad det ska bli. De 
erfar då form, storlek, tyngd på klossarna och skapar sig sina första upplevelser i geometri. De 
äldre barnen bygger ofta något från verkligheten som de själva har sett (a.a.). Även 
Doverborg (2007) framhåller att bygg och konstruktionsleken är ett sätt för barnen att få 
förståelse och erfarenhet av form, höjd, storleksrelationer, mönster m m.   

Doverborg och Pramling (1996) anser att byggleken är en möjlighet för barnen att arbeta 
vidare med tidigare erfarenheter och få förståelse för hur omvärlden är uppbyggd. Genom att 
barnen ritar av en byggnad och sedan försöka konstruera den i byggleken uppstår det mycket 
matematiska begrepp. De behöver tillsammans diskutera och reflektera över hur det såg ut 
(a.a.). Mylesand (2007) menar att byggleken är ett medel för barnen att undersöka hur 
omgivningen ser ut och fungerar. Vidare menar hon att barn med olika erfarenheter möts i 
byggleken och skapar tillsammans vilket utvecklar barnens tankar. I byggleken handlar det 
mycket om delaktighet, samarbete och att få vara med. Även geometri och matematik är 
viktiga delar i byggleken då jämförelser ständigt görs mellan vad som är långt, kort, tungt och 
så vidare (a.a.). 

3.3 Matematik i förskolan 
Så här beskriver förskolans läroplan att pedagogen ska arbeta matematiskt på förskolan: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 
mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 
olika lösningar av egna och andras problemställningar, 
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 
och samband mellan begrepp, 
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 
(Skolverket, 2010:10) 

Enligt Doverborg m fl (2005) slår man fast i läroplanens bakgrundstext ”att lek, lärande och 
språk är sammanvävt till en oskiljbar helhet i synen på hur barn erövra kunskaper” (s. 9). 
Vidare menar Doverborg m fl (2005) att hela skolsystemet ska ge barn och ungdomar 
likvärdig utbildning enligt läroplanerna. Doverborg m fl (2005) beskriver att förskolan och 
skolan ska sträva efter att alla barn och elever lär sig reflektera och pröva olika strategier 
oavsett ålder: ”Ett kunnande som inkluderar fakta, färdigheter, förståelse och förtrogenhet” (s. 
1). Formuleringen att pedagogen ska kommunicera matematik i meningsfulla situationer är 
numera borttagen i den reviderade läroplanen. Det är ändå viktigt att matematiken används i 
meningsfulla situationer enligt Doverborg m fl (2005) för att få barnen att uppleva 
matematiken som något som rör dem och något de ska få upp intresset för.  
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3.4 Barns begreppsutveckling  
Sterner (2007) framhåller att det ibland talas om att matematik är ett språk, men att ingen har 
matematik som första språk. Barnet måste utveckla förståelsen för tal precis som de erövrar 
språket (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005). Enligt Sterner (2007) startar barns 
språkutveckling redan i mammas mage då fostret hör sin mammas språk och röst. Barns 
begreppsutveckling sker i tre faser (Sterner, 2007). I den första fasen är orden barnens egna 
efter vad de upplevt. I den andra fasen av begreppsutvecklingen börjar barnet se likheter och 
skillnader i det som sker och börjar gruppera och klassificera. I den tredje fasen barnet håller 
fast vid sin klassificering/gruppering oavsett vilken situation barnet befinner sig i, begreppet 
har blivit första ordningens språk.  

3.4.1 Begreppsinnehåll och begreppsuttryck 
Doverborg och Emanuelsson (2007) betonar att för utveckling av sitt ordförråd behöver 
barnet få insikt i hur begreppen hänger ihop. Att utveckla ett begreppsinnehåll utan att 
utveckla en förståelse är nästan omöjligt enligt Johnsen Höines (2006). Denna utveckling 
måste ske individuellt (Doverborg m fl 2005).  

Enligt Johnsen Höines (2006) är begreppsinnehållet det vi tycker och tänker om vår 
omvärld och det som finns i omvärlden och begreppsuttryck är det vi säger och uttrycker 
kring det, men inte bara genom ord utan även genom kroppsspråket, gester, gråt, skratt och 
tecken. De erfarenheter vi gör påverkar begreppsbildningen. Det är denna utveckling som gör 
att vi tolkar olika beroende på vad vi har för erfarenheter (a.a.). Johnsen Höines (2006) skriver 
att det sker en lyckad kommunikation när man gör en nära tolkning av det budskap som ges.  

Doverborg m fl (2007) skriver att Vygotskij ansåg det betydelsefullt när den vuxna 
samspelar med barnet och utmanar både språket och tänkandet. Vuxna ska inte undvika att 
använda ett korrekt språk när de samspelar med barnen, utan tvärtemot använda korrekta 
begrepp (a.a.). Att använda barnens ord som rund och fyrkant parallellt med cirkel eller 
kvadrat gynnar barns begreppsutveckling (Doverborg m fl 2005; Emanuelsson m fl 2006). 
Begreppsinnehållet och begreppsuttrycket hänger ihop, så språket är det centrala i samtal med 
barn, att använda begrepp i ett nära samspel i det som barnet upplever just då och låta barnet 
uttrycka vad han/hon upplevt.  

3.4.2 Språk av första och andra ordningen och översättningsled 
Johnsen Höines (2006) menar att barn utvecklar bättre begrepp genom att använda begrepp de 
redan kan. När ett barn har flera språkuttryck för samma innehåll vet barnet till exempel att 50 
kr, 50 år, buss nr 50 är samma siffra trots att det står för olika saker, då har barnet utvecklat 
begreppet femtio. Det innebär inte att barnet kan koppla samman dessa betydelser. Det är 
första ordningens språk, när barnet hör femtio och inte behöver översätta det genom att räkna 
på fingrarna utan känner igen femtiolappen på färgen enligt Johnsen Höines (2006). Ju fler 
erfarenheter barnet får utav siffran femtio desto större blir deras begreppsinnehåll för siffran 
femtio. Språk av andra ordningen behöver man översätta. Om en person talar svenska som 
modersmål och engelska som andraspråk och kan prata engelska utan tänka på svenska, är 
engelska första ordningens språk, men om personen behöver översätta engelskan till svenska 
för att förstå är det andra ordningens språk (a.a).  
 Enligt Johnsen Höines (2006) är översättningsled väldigt viktigt när barn försöker göra 
andra ordningens språk till första ordningens språk. Där måste pedagogerna hjälpa barnen att 
få erfara begreppen de använder med hela kroppen. Hur lång en meter är kan erfaras genom 
att mäta ett barn, en hund och en fotbollsplan t.ex. Får barnet uppleva måttet meter i flera 
meningsfulla sammanhang utvecklas en meter från andra ordningsspråk till första ordningens 
språk (a.a.) 
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3.4.3 Jämförelseord, lägesord, antal, räkneord, uppräkning och taluppfattning 
Sterner (2007) anser att i förskolans vardag används så kallade jämförelseord, som till 
exempel lång – kort, stor – liten, smal – bred (vid). Den typen av ordpar ”betraktas som 
omarkerat eller positivt och den andra som markerat eller negativt” (Sterner 2007:48). Sterner 
(2007) vill visa på att barn oftare använder det omarkerade/positiva ordet, i ordparet stor – 
liten är det omarkerade ordet stor och i ordparet lång – kort är det omarkerade ordet lång. De 
första jämförelseorden barn normalt lär sig är stor och liten (a.a.).  
 Sterner (2007) menar att barn använder sig utav olika uttrycksformer för att visa antal, de 
yngsta barnen väljer ofta att visa antal med fingrarna. Ett annat sätt att illustrera antal, enligt 
Sterner (2007), är att använda skriftliga uttrycksformer, som att skriva barnets namn och 
illustrera barnets ålder med prickar. Man kan även använda diagram för att visa antal eller låta 
barnet rita en bild för att illustrera antal (a.a.). När barnet säger ett, två, många innebär det 
enligt Johnsen Höines (2006) att barnet är i en tidig utveckling av taluppfattningen, ordet 
många kan betyda olika saker för barnet, precis som när barnet säger sjuttiofyra eller tusen 
betyder inte det just antalet 74 eller 1000 utan många.  
 Subitizing är enligt Sterner och Johansson (2007) en tidig förmåga att uppfatta antal i en 
blink. Det verkar som människan både har en medfödd och erfaren förmåga att kvantifiera 
omvärlden. Undersökningar har visat att barn redan första levnadsveckan kan uppfatta antal 
upp till fyra. Enligt Sterner och Johansson (2007) visar sig förmågan till subitizing när barnet 
direkt vid tärningsspel kan avläsa antalet på tärningen utan att räkna prickarna. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2005) framhåller att forskarna inte enats om vad subitizing har för 
betydelse för barns talutveckling.  

3.4.4 Gelman och Gallistels fem principer 
Enligt Sterner och Johansson (2007) innebär ett till ett-principen att ett föremål bildar par med 
ett annat föremål. Ett till ett-principen användes redan av stenåldersmänniskorna för att hålla 
reda på antal djur eller dagar. Med ett till ett-principen behövde man inte kunna räkneord eller 
siffror då man använde stenar eller streck på en träbit, en sten eller ett streck för varje djur 
eller dag (a.a.).  
 Enligt principen om godtycklig ordning skriver Sterner och Johansson (2007) att oavsett i 
vilken ordning föremålen räknas så blir antalet desamma oavsett om vi börjar från höger eller 
vänster. Principen om godtycklig ordning innebär att 4 + 2 = 6 och 2 + 4 = 6, antalet blir 
detsamma oavsett om 4:an eller 2:an står först. Begreppet antalskonstans är kopplad till 
principen om godtycklig ordning. Antalskonstans innebär förståelse för att antalet är 
detsamma oavsett om föremålen ligger nära varandra, utspridda eller om vi skulle flytta 
föremålen till en annan del av rummet (a.a.). 
 Principen om räkneordens ordning innebär enligt Sterner och Johannson (2007) att varje 
föremål kopplas samman med ett ord från räkneramsan i en speciell ordning, ett, två, tre, fyra 
osv. Föremål ett heter ett och föremål två heter två, inte ett, tre, fyra, två. Det innebär att 
barnet pekar på varje föremål och säger ett ord i taget i den ordningen ordet kommer i 
räkneramsan för att förstå principen om räkneordens ordning (a.a.). Det sista ordet barnet 
säger i räkneramsan när föremålen räknades är antalet enligt Sterner och Johansson (2007) 
och Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) som innebär antalsprincipen/ 
kardinaltalsprincipen.  

3.4.5 Räkneordens innebörd, struktur och funktion 
I flera studier anses det att för barnet är räkneorden inte alltid kopplade till antal eller 
kvantifiering, det kan vara som vilken ramsa som helst för barnet, barnet kan återge 
räkneramsan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005; Johnsen Höines, 2006; Sterner & 
Johansson, (2007). Sterner och Johansson (2007) anser att så småningom förstår barnet att 
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räkneramsan används vid uppräkning. Barnet pekar eller nickar på varje föremål och räknar 
ett, två och tre och parbildar föremålet med räkneordet. Barnet har en antalsuppfattning och 
har förstått antalsprincipen/kardinaltalsprincipen (a.a.). Enligt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2005) är det viktigt att ha en stabil räkneramsa för att utveckla god 
taluppfattning. Sterner och Johansson (2007) anser att förskolebarn ofta möter ordningstal, det 
kan vara ord som först och sist, eller datum t.ex. nionde juli eller placering i en tävling som 
första eller andra plats. Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) anser att ordningstalen 
inte används lika mycket längre då man säger att man kom etta istället för på första plats.  

3.5 Språk och kommunikation   
Kommunikation är något som sker tillsammans med andra, eftersom det som skrivs eller sägs 
har för avsikt att nå en eller flera mottagare (Hagtvet, 2004). Att decentrera innebär enligt 
Hagtvet (2004) att ta andras perspektiv och det är något som yngre barn kan ha svårt för. För 
att pedagogerna ska underlätta kommunikationen måste de försöka förstå barnen och ta deras 
perspektiv. Genom att ställa följdfrågor när ett barn berättar något kan pedagogerna lära 
barnen att själva fylla i luckor i det de berättar och blir då bättre på att decentrera. Hagtvet 
(2004) menar också att det är situationen som bestämmer vad orden betyder just då, då 
pedagogerna använder olika ord för samma saker. Språklig medvetenhet är en viktig del av 
språkutvecklingen. Ahlberg och Wallby (2000) anser att det är vid stor vikt att arbeta med 
barn språkligmedvetenhet i förskolan, både med tanke på skriftspråksutvecklingen och med 
det matematiska lärandet.  

3.6 Pedagogens roll 
Det är pedagogens ansvar att förskolan ska vara rolig och lärorik enligt förskolans läroplan 
Lpfö 98. Doverborg (2007) menar att för att barn ska förstå sin omvärld måste både barn och 
pedagog rikta sin uppmärksamhet mot samma mål och att det är viktigt att pedagogen 
benämner det barnet upplever, framför allt för de yngre barnen. För att kunna utmana barnens 
begreppsutveckling är det viktigt att låta barnen få reflektera. Detta kan ske genom 
dokumentation med bilder och samtal runt dem (a.a.).  

Enligt Hagtvet (2004) är det viktigt att använda sig utav ett nyanserat talspråk. Det är 
kvalitén på språket som främjar barns språkutveckling, men det är även viktigt att språket är 
konkret. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) är det pedagogens roll att få 
barnet att samtala om vad som sker och få barnet att reflektera. Det är en av pedagogernas 
viktigaste uppgift att sätta matematiska begrepp på det barnet är upptaget av just då, vad som 
sker, för att bidra till begreppsutvecklingen. Detta kan ske genom att ställa enkla frågor och 
med intresse för det barnet gör. Genom att benämna klossar, kaplastavar och annat 
konstruktionsmaterial med begrepp som lång, kort, tjock, smal upptäcker barnen det 
matematiska innehållet (Doverborg Pramling Samuelsson 2005).  

Ahlberg och Wallby (2000) skriver att det är en stor utmaning att lära barnen utveckla sina 
begrepp och för att göra det är det viktigt att se vilka begrepp barnen kan och vilka de kan ha 
missuppfattat. Vidare ger de exemplet att genom att låta barnen leka med en våg kan barnen 
utveckla förståelse för att en liten sak kan vara tyngre än en större. Detta bör ske i mindre 
grupper med barn och pedagoger, inte individuellt eller i storgrupp då barnen får kognitiva 
utmaningar av varandra (a.a.). Doverborg m fl (2005) menar att även om barnens vardag är 
fylld av matematik behöver inte barnen uppleva det som matematik om inte pedagoger hjälper 
barnen att uppfatta matematikens språk.  
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3.7 Miljö och material  
Kennedy (1999) menar att på 80-talet försökte pedagogerna att få miljön på förskolan att likna 
ett hem. Det har dock skett en förändring och idag är många förskolor inspirerade av olika 
pedagogiska traditioner. I Reggio Emilia pedagogiken är tanken att materialet ska vara synligt 
för barnen. De ska inspireras att självständigt upptäcka och utforska (a.a.). Elfström, Nilsson, 
Sterner och Wehner- Godée (2008) skriver att Rinaldi, en vetenskaplig ledare på Reggio 
Emilia institutet, på en föreläsning talade om vikten av val av material runt oss, hur det 
kommunicerar med oss och ger en viss förväntat på hur vi bör agera. En lång korridor 
inbjuder till exempel till spring och en vattenpöl till att hoppa i.  

Elfström m fl (2008) menar att enligt Malaguzzi finns det tre olika sorters pedagoger: 
barnet, läraren och miljön. Kennedy (1999) framhåller att miljön och materialet är något som 
ständigt behövs förändras beroende på barngruppen. Genom att placera materialet i barns nivå 
blir de självständiga. Granberg (2004) menar att pedagogen i sitt arbete med att iordningställa 
inbjudande miljöer ska tänka sig att hyllorna är skyltfönster som ska ge en säljande effekt, de 
ska inspirera till lek. Barnens självständighet ökar när materialet placeras på låga hyllor i 
deras nivå. Enligt Kennedy (1999) är det viktigt att vi observerar miljön och barnens lek för 
att göra förändringar anpassade för den aktuella barngruppen. För att barnen ska veta hur 
materialet ska användas behöver pedagogerna introducera materialet i barngruppen. Nordin- 
Hultman (2009) skriver i sin avhandling att materialet och miljön har stor inverkan på barns 
agerande. Hon understryker att det inte går att prata om ett kompetent barn utan att inse att 
även miljön avses då. Mylesand (2007) menar att ett rikt material i byggleken som inspirerar 
till utforskande. Vidare anser hon att det är en stor fördel med byggbord, de skapar en 
mötesplats mellan barnen och bygget kommer upp en bit från golvet vilket gör att det är 
mindre risk att det rasas och det går att spara till en annan dag. 
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4  Metod 

4.1 Undersökningsmetod 
Vi använde oss av kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ undersökning karakteriseras 
av att det är individens beteende som analyseras. Vi valde att genomföra observationer i vår 
kvalitativa undersökning. Enligt Patel och Davidsson (2011) kan vi med en observation 
studera agerandet i ett naturligt sammanhang. Vi blir inte beroende av individens 
samarbetsförmåga och minne som vid en intervju eller enkät. När undersökningen avser yngre 
barn är observationer fördelaktiga, eftersom vi fångar vad som händer just här och nu. För att 
observationer ska användas som ett vetenskapligt instrument måste den vara planerad och 
resultatet ska metodiskt antecknas och diskuteras. Observationer kan genomföras på olika 
sätt, strukturerat då ett i förväg bestämt schema kryssas i eller ostrukturerat då allt skrivs ned.  

Våra observationer valde vi att kalla för ostrukturerade, men vi använde oss ändå av ett 
enklare observationsschema (bilaga 1) där allt som barn och pedagog gjorde och sa 
antecknades. Ely (1993) skriver att vid observationstillfället är det svårt att avgöra om vad 
som är relevant vilket gör att det är bättre att försöka anteckna så mycket det går, för att 
senare bedöma om det skrivna är av vikt eller ej.  Patel och Davidsson (2011) nämner att en 
observation kan genomföras öppet eller dolt. I den öppna observationen är deltagarna 
medvetna om att de blir observerade men i den dolda är de omedvetna om observatören. 
Under våra observationer var barnen medvetna om att vi antecknade, men det var inte alltid 
barnen var intresserade av vad vi skrev. De barnen som visade intresse och frågade läste vi 
upp observationerna för.  

4.2 Urval 
Vi valde att göra observationerna på två förskolor i olika kommuner i södra Sverige. För att 
underlätta vårt arbete valde vi att göra observationerna på förskolorna där vi arbetar. 
Anledningen till att det är olika kommuner beror på att vi som gjorde undersökningen läser på 
distans och bor på olika platser i Sverige. Ingen jämförelse gjordes mellan förskolorna utan 
observationerna sammanställdes till en gemensam analys. Ett missivbrev skickades ut till 
vårdnadshavarna med förfrågan om barnet fick delta i undersökningen. Två grupper av barn, i 
ålder 4-5 år, som observerades var de som för tillfället valt att leka i byggrummet. Det var 
cirka 4 barn. I undersökningen ligger fokus på gruppen och inte på det enskilda barnet.  

4.3 Genomförandet 
På grund av tidsbrist valde vi att genomföra endast tio observationer på varje förskola, hälften 
med och hälften utan deltagande pedagog. Vi avsatte cirka 20 minuter till varje 
observationstillfälle. Observationerna gjordes i en för barnen välkänd miljö på deras ordinarie 
förskola, inom ramen av den fria leken. Barnen som observerades var de som för tillfället valt 
att leka i byggrummet under observationstillfället. Som observatörer förhöll vi oss i 
bakgrunden och försökte att inte påverka händelserna. Vi observerade vad barn och pedagog 
gjorde, vilket material som användes och lyssnade på deras samtal. Anteckningar om händelse 
förloppet och samtalen gjordes under alla observationstillfällen.  

4.4 Databearbetning 
Efter varje observation läste vi våra egna anteckningar och renskrev dem. Anteckningarna 
från observationerna delades upp i två grupper, en med deltagande pedagog och en utan 
deltagande pedagog. Vi började söka efter likheter och olikheter. Sedan färgmarkerade vi de 
matematiska begrepp som vi fann i observationerna i olika kategorier (bilaga 2). Diagram 1 
har vi bearbetat på följande sätt. Varje gång ett barn har använt ett av begreppen i 
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kategoriseringsschemat har vi färgmarkerat det, sedan har vi räknat hur många gånger barnen 
använt de olika kategorierna. När barnen har räknat från 1-16 har vi räknat det som en gång. 
Vi har inte beräknat hur många gånger pedagogen har använt sig av de olika begreppen.  

4.5 Etik 
I detta arbete har vi haft forskningsetiska principer i åtanke under genomförandet och har i 
enlighet med Johansson och Svedner (2006) visat respekt för människorna som deltar i vår 
undersökning. Vi började med att kontakta förskolechefen på våra förskolor för att få 
klartecken därifrån om att få genomföra observationerna på våra arbetsplatser. För att skydda 
barnens identitet kommer inte förskolornas namn att nämnas. Vi har även tagit del av etiska 
principer enligt Vetenskapsrådet 2012-04-30. Samtyckeskravet innebär att föräldrarna måste 
få en förfrågan när det gäller minderåriga barn. Ett missiv (bilaga 3) skickades ut till berörda 
föräldrar där de kunde välja om deras barn fick delta eller ej. Vidare namnges varken barn 
eller pedagoger utan kommer att benämnas som pedagog, barn 1 och barn 2. För att 
ytterligare öka anonymiteten kan samma barn i en observation kallas barn 1 och i en annan 
observation kallas barn 3. Samtal med berörda pedagoger på förskolorna har även gjorts, då 
pedagogerna fick välja om de ville vara med på observationerna eller inte.  

4.6 Reliabilitet och validitet  
Enligt Johansson och Svedner (2006) betyder reliabilitet en mätning av 
undersökningsmetodens tillförlitlighet. Det vill säga att om undersökningen görs en gång till 
bör samma resultat nås. För att uppnå högre reliabilitet bör enligt Patel och Davidsson (2011) 
två personer göra observationerna tillsammans. På grund av olika bostadsplatser i landet var 
det inte en möjlighet för oss att utföra observationerna gemensamt. Vi använde oss dock av en 
enkel gemensam mall, gjorde upprepade observationer på båda förskolorna och fick liknande 
resultat under våra observationer. Vi är medvetna om att en annan observatör kan få ett annat 
resultat på en annan förskola. Validiteten visar om vi undersökt det vi tänkt oss. Patel och 
Davidson (2011) menar att för bra validitet i en undersökning är det viktigt att 
undersökningen verkligen omfattar det som är tänkt. I vår undersökning har vi fått svar på 
våra frågeställningar och anser att vi har uppnått god validitet i vårt arbete. 
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5  Resultat  
I detta kapitel ska vi redogöra för vilka matematiska begrepp barnen använder sig av i 
byggrummet utan en närvarande pedagog. Vidare även redovisa pedagogens och miljöns 
betydelse för barnens matematiska begreppsbildning  
I detta kapitel ska vi redogöra för vilka matematiska begrepp barnen använder sig av i 
byggrummet utan en närvarande pedagog. Vidare även redovisa pedagogens och miljöns 
betydelse för barnens matematiska begreppsbildning  

5.1 Vilka matematiska begrepp använder barn i byggrummet? 
Under våra observationer har vi fått förståelse för att barnen använder sig av många olika 
matematiska begrepp i den fria byggleken. De begrepp som vi uppmärksammat att barnen 
använder sig av är stor, hög, lång, olika lägesord, geometriska former som cirkel, mängd och 
antal, vikt, sortering. Vi redovisar här delar av våra observationer. 
 
 Stor, höjd och längd 
Dessa begrepp var vanliga bland barnen och användes vid sju av våra observationer. Vid ett 
tillfälle leker barnen med bland annat bilar och två barn pratar med varandra om hur långt de 
ska bygga vägen. Två barn bygger en crossbana diskuterar möjligheten att hoppa högt med en 
cross. Under lek med bilar och byggnation av en parkering pratar barnen om hur stora bilarna 
är och var de ska stå. Här är några exempel på hur barnen använde sig av begreppen.  

 
Jag ska göra ännu längre, jag ska göra jätte längre, ännu längre.  
Då kan man hoppa jätte långt med crossen. 
Den här var lite stor den får vara här ute. Den är för tjock, det går inte att köra in den här, visar med handen. 
De för smalt fyrhjuling var också för stor.  

Fyra barn leker med en batteridriven motorcykel med Spindelmannen på, den kör runt på 
golvet. Barnen ställer den på en låda istället och då kör den ned på golvet gång på gång. De 
söker nu en lösning på detta problem genom att ofta referera till höjd såsom nästa exempel 
visar. 

Vi bygger en hög mur. 
Nu är muren jätte hög. 
Jävla vad hög den blir. 

Lägesord 
Under våra observationer har vi vid flera olika tillfällen uppmärksammat att barnen använder 
sig av olika lägesord som inne, uppe, nere, bredvid, över, i, i rad, mitten och närmare. Vid ett 
tillfälle leker två barn med en grävskopa med en apa i skopan de hissar den upp och ned och 
pratar om var apan befinner sig. Under en annan observation leker barnen med en borg och 
drakar tittar då in i borgen. Två bygger två barn en parkering och en biltvätt med kaplastavar 
de pratar om att bilarna måste stå i en rad bredvid varandra. Under en annan observation 
bygger barnen en crossbana av träklossar och här använder de sig av begreppen över och 
närmare. Här redovisar vi några exempel från dessa observationer. 

Nu stänger vi borgen, kolla där inne. 
Hissar upp skopan. Nu är apan uppe. 
Nu får dom stå i rad, vi ställer dom bredvid varandra, två. 
Jag flyttar den närmare. 

Geometriska former - cirkel 
Situationen där två barn bygger med kaplastavar, de lägger dem bredvid varandra för det ska 
bli en väg. De använder olika definitioner för att prata om hur långt de ska bygga.  

Barn1: Vi gör den lång. 
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Barn 2: Ja ända till den gråa cirkeln. 
Barn 1: Ända till väggen, långt, långt. 

Tre barn sitter och bygger med träjärnvägen de har byggt cirklar och bokstaven S av 
svängbitarna.  

Barn 1: Jag gör ingen cirkel, det ska bli en ko. En cirkel har jag gjort. 

Tal och antal 
Tre barn leker med drakar, bilar, en borg och kaplastavar. De pratar om hur många drakar de 
behöver. Barnen bygger garage i flera våningar.  

 
De här två, tre är dina, jag behöver de här två. 
Det blev ett sexvåningsgarage, nu är det jätte många, 1-2-3-4-5-6. Va många vi hade. 

Två barn bygger med kaplastavar och resonerar här om mängd. 
Barn: Titta så mycket jag har gjort Yes! Yes! Kolla vad mycket jag har gjort! 
Barn1: Hemma brukar jag prutta, jag pruttar mer än vad du gör. Jag pruttar måndag, tisdag, onsdag, torsdag, 
fredag, lördag och söndag.  
Barn 2: Jag med, jag pruttar också måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag.  

Fyra barn leker med Spindelmannen, en av dem berättar för de andra att på sommaren ska de 
åka till djurparken och se en massa djur. Barn 2 delar med sig av sina kunskaper om 
djurparksdjuren och hur en hel kan delas till två.  

Barn 2: En krokodil kan bita en zebra i två bitar. 
Vikt 
Två barn bygger en väg med kaplastavar. Bygget blir långt och lådan med kaplastavar hamnar 
långt ifrån dem. I denna observation får barnet erfara hur en stor låda kan vara lätt.  

Barn: Jag flyttar den närmare, oj den var lätt. 

Sortering 
Barnen håller på att städa i byggrummet, barn 1 plockar upp kaplastavar från golvet och 
lägger dem i lådan med bilar. 

Barn 2: Nej dom ska inte vara där, dom ska va i den andra lådan (pekar). 

5.2 Vilka matematiska begrepp används med en närvarande pedagog? 
Pedagogens sätt att använda matematiska begrepp påverkar barnens användande av 
begreppen. När pedagogen utmanar barnen och ställer öppna frågor vidgas 
begreppsbildningen hos barnen. Under våra observationer har vi dock sett att pedagogen inte 
alltid tänker matematik i byggrummet. Vi redovisar här delar av våra observationer. 
 
Stor, höjd och längd 
Fyra barn och en pedagog ska börja bygga ett sjukhus med smålego. Pedagogen frågar hur 
stort det ska bli. Barnet visar med armarna och pedagogen säger att det är en meter ungefär. 

 
Barn 2: Så här stort (visar med armarna ca 1 m) 

Barnet i situationen visade med armarna hur stort sjukhuset var. Pedagogen gav då barnet det 
matematiska begreppet en meter som motsvarar det barnet visade med sina armar. 

 
Tre barn har byggt med träjärnvägen och kör nu sina tåg på banan, en pedagog sitter intill 
dem.  

Barn 2: Jag kan inte köra mitt tåg under bron, det är för stort. 
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Pedagog: Du kanske kan hitta ett tåg som är lägre. 
Barn 2: Nej. Fortsätter att kära sitt tåg.  
Barn 3 säger till pedagogen: Titta ett stort lok.  
Pedagogen: ja det var stort, finns det fler stora i lådan? 
Barn 3: De finns många stora och små. 
Barn 1 bygger ihop många vagnar tillsammans. Säger till pedagogen: Titta vad många jag har. Det är jätte 
långt. 

En pedagog och tre barn leker med plastdjuren. Barnen ställer djuren i en lång rad och 
pedagogen säger vad de heter.  

Barn 2: Två pandor. 
Pedagog: En liten och en stor. 
Barn 2: En mamma o barn. 

Pedagogen uppmärksammar begreppen liten och stor och barnet relaterar detta till att det är en 
mamma och ett barn. Ett barn bygger med kaplastavar och pedagogen frågar vad det ska bli. 
Barnet säger att det ska bli ett torn och det ska bli jättehögt. Pedagogen undrar då hur högt 
barnet menar och barnet svarar att ända upp till magen. Vems mage frågar då pedagogen 
varvid barnet svarar - min. Pedagogen ställer då frågan till barnet om hur högt det blir om 
tornet ska nå upp till pedagogens mage. Barnet tittar, sätter handen på pedagogens mage och 
drar den sen till bygget. 

Barn 1: Så högt. 
Pedagogen: Vilket blir högst till din eller min mage? 
Barn 1: Till din 

Pedagogen gav på ett enkelt sätt barnet i situationen möjlighet att jämföra och reflektera över 
olika höjder.  

En pedagog sitter på golvet tillsammans med tre barn som leker med plastdjuren. 
Pedagog: Vad heter det djuret med lång hals? 
Barn 1: Zebra. 
Pedagog: Det heter giraff. 
Barnen ställer nu upp många djur bredvid varandra. 
Pedagog: Det blir en lång rad med djur. 

Genom att ställa frågan om vad djuret med lång hals heter ger pedagogen barnet möjlighet att 
samtidigt höra ordet lång och samtidigt få den visuella bilden av en lång hals. Pedagogen 
upprepar sedan ordet lång och ger då barnet erfarenhet av att begreppet kan användas vid 
olika situationer.  
 
Lägesord 
Pedagogen sitter i byggrummet när ett barn kommer in och ser att de andra barnen där bygger 
torn med kaplastavar. Barnet i fråga vill ha hjälp av pedagogen att bygga ett torn. Pedagogen 
ber då barnet att ta fyra kaplastavar och barnet räknar. Pedagogen visar och säger: Nu lägger 
vi två stycken så här åt samma håll fast inte så nära varandra utan en bit ifrån. Sen tar vi du de 
andra två och läggar ovanpå fast åt andra hållet. Pedagogen visar hur hon menar.  

Barn1: Hur ska de va? 
Pedagog: Först två så här åt det hållet och sen två så här åt andra hållet. 

Pedagogen avvisar inte barnet med att det ska försöka bygga själv utan förklarar och visar för 
barnet hur man bygger ett torn. Barnet ser hur pedagogen menar och hör även begreppen, det 
skapar en helhet i det matematiska lärandet.  
 
Geometriska former – cirkel, triangel, kvadrat, sexhörning 
Två barn har precis börjat bygga med kaplastavar en pedagog sitter intill och iakttar vad 
barnen gör. Pedagogen ser att ett av barnen bygger en kvadrat och är genast engagerad i 
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bygget. Här ger pedagogen barnen utmaningar att försöka bygga andra former och låter dem 
tänka självständigt. De arbetar sedan vidare med att bygga geometriska former. Det andra 
barnen vill bygga en cirkel och tillsammans med barnen utforskar nu pedagogen möjligheten 
att bygga en cirkel. Med hjälp av pedagogen räknar de antalet kaplastavar och hörnor på sin 
cirkel och kommer fram till att det är en sex kaplastavar och sex hörnor. Pedagogen ger 
barnen namnet sexhörning på formen de byggt.  

Pedagog: Vad har du byggd, vilken form blev det? 
Barn 1: En kvadrat. 
Pedagog: Går det att bygga någon annan form av kapplastavarna? 
Barn 1 tar fram två kaplastavar och bygger ihop dem.  
Barn 1: Titta det blev ett L. 
Barn 1 flyttar nu ihop sina kaplastavar till ett V, tar en till och läggar dit. 
Barn 1: Titta nu blev det en triangel. 
 
Barn1: Lika många. 
Pedagog: Lika många som vadå? 
Barn 1: Sex kaplastavar och sex hörnor. 
Pedagog: Ja det stämmer, den formen heter sexhörning 

 
Barnen konstruerar kojor med hjälp av ett material som ser ut som stora kvadratiska 
puzzelbitar. Det finns tre bitar kvar och en två barn leker med resten. Ett barn vill också 
bygga en koja men de tre bitarna som finns svar. De har en diskussion och en pedagog 
kommer in i rummet. 

Pedagog: Man kan inte bygga en koja av bara tre bitar 
Barn 1 vänder sig till observatören: Visst kan man bygga en koja av tre bitar, man kan bygga en 
triangelkoja.  
Observatör: Ja, det kan man.  

Pedagogen här förstår uppenbarligen inte hur materialet kan användas. Utan barnen vänder 
sig då till observatören för att få bekräftelse om att det går att bygga en koja med tre bitar. 
 
Tal och antal 
Ett barn och en pedagog bygger med träklossar. Pedagogen får en fråga från barnet om hur 
mycket 1+1 är och pedagogen svarar att blir 2. Barnet frågar då hur mycket 2+2 är och 
pedagogen svarar. Det fortsätter på detta vid tills de kommer till att svaret är 128.  
 

Hur mycket är 64+64 
Pedagog Oj, det är 128 
Barn 1: 128! 
Nu ska rymdskeppet lyfta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 

I denna situation frågade barnet pedagogen om summan av talen. Pedagogen svarade på ett 
enkelt sätt och barnet fortsatte att fråga. Barnet fick en erfarenhet av addition och visade redan 
en stor förtrogenhet med räkneramsan. 
Ett barn och en pedagog bygger med träklossar ytterligare två barn kommer och vill vara med 
att bygga och behöver då klossar. Pedagogen säger att då får de dela upp klossarna lika 
mellan sig och frågar barnen hur man gör det. Ett av barnen börjar räkna klossar i olika högar. 
I en hög räknas det till 16 klossar och i en annan till tjugofjörton. Då tycker ett av barnen att 
det är mycket mer än 16. Pedagogen ställer en fråga till barnen om det går att dela upp 
klossarna på ett något annat sätt.  Barnen börjar då dela upp klossarna enligt ett till ett- 
principen. När de är klara med detta räknar ett av barnen varje hög för sig. 
 

Räknar varje hög från 1-13 . 13 – 13 – 13 ahhhh 
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Tre barn och en pedagog bygger med träklossar. Ett av barnen ska bygga ett staket och 
pedagogen undrar hur många hur många bitar det behövs då. Barnen räknar och inser att de 
skulle behöva fler klossar. En annan pedagog kommer in i rummet och de börjar samtal om 
något annat och barnen lämnar då leken.  

Barn 1: Jag behöver åtta och det är åtta nu. Det är sex stycken och då är det samma höjd.  
Barn 2: Ja, det är samma höjd.  Gjorde du så? Satte du två på varandra? 

Här tappade pedagogen fokus på vad barnen gjorde och de miste då intresset och gick vidare 
till någon annan lek.  

 
En pedagog sitter på golvet tillsammans med tre barn som leker med plastdjuren. Barnen 
ställer upp djuren bredvid varandra. 

Pedagog: Det blir en lång rad med djur. 
Barn 1: Många djur, 1-2-3-4-5-8-10. 

I denna situation kunde pedagogen efter att barnet hade räknat föreslagit att de skulle räkna 
tillsammans för att ge barnen erfarenhet av räkneramsan. 
 
Vikt 
Två barn leker med en grävmaskin som har en sprängfunktion. (Ett föremål läggs i ett litet hål 
en spak trycks ned och föremålet skjuts iväg). Barn 1 lägger i en liten apa och barn 2 skjuter i 
väg den och då hoppar apan flyger upp i luften. De upprepar detta gång på gång.  Plötsligt tar 
barn 1 en stor apa och lägger i den, barn 2 trycker och trycker på spaken men ingenting 
händer. Barn 2 tar då ur den stora apan och lägger i den lilla apan i stället. 

Pedagogen: Vad gör ni? 
Barn 1: Stora apan hoppar inte. 
Pedagog: Varför hoppar inte den stora apan? 
Barn 2: Den stora apan orkar inte, den lilla apan orkar. 

Här upptäckte barnen att den stora apan inte kunde hoppa. Med sin öppna fråga gav 
pedagogen barnen tillfälle att fundera varför den stora apan inte kunde hoppa. Barn 2 kom till 
slutsatsen att den inte orkade. Här kunde pedagogen ha utvecklat barnens begrepp genom att 
ge dem något annat att skjuta som var litet och tungt.  
 
Sortering 
Barnen leker med trätåget och barn 1 hittar en kaplastav i lådan där tågdelarna finns.  

Barn: Den va fel. 
Pedagog: Ja, var ska den vara? 
Barn 1: Här. (Lägger den i lådan med kaplastavar).  

Pedagogen gav barnet bekräftelse på att kaplastaven var på fel plats men lät barnen hitta rätt 
plats för den själv. 

 
I observationen med bilarna frågar pedagogen barnet hur många bilar barnet kan ta på en gång 
för att få in matematik i städningen.  
 

Pedagog – Då får ni hjälpas åt och städa efter er. Var ska bilarna vara? 
Barn 1 - Här i den lådan. 
Barnen börjar städa undan bilarna. 
Pedagog – Hur många bilar tar du på en gång? 
 

Här är två delar ur en observation då pedagogen agerar lekkamrat i samband med legobygge. 
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Pedagog: Vad bygger du? vänder sig till barn 1 
Barn 1: Skjutare men det gör inget för den tvättar man bort sen.  
Pedagog: Kan den skjuta vatten också? 
Barn 3: Jag sitter fast! 
Barn 2: Och så vill jag ha den! (tar en legobit ur lådan) 
Barn 4: Jag når inget! (sträcker sig efter lego lådan, barn 2 skickar) 
Barn 4: Nej nej ahhh ahhh (leker med sitt lego) 
Pedagog: Såna hjul har cykeln, (plockar ur ett hjul ur lådan).  

 
Pedagog: Tack för att ni sjöng så fint för mig. Vad glad jag blev. 
Barn 4: Du fyller 4 år 
Pedagog: Fyller jag fyra år? Då kastar jag ut mat till sälen. Vad tycker sälar om att äta? 
Barn 4: Godis! 
Pedagog: Tycker sälen om godis? 
Barn 4: Du fick en present, du fick båten. 
Pedagogen: Sälar tycker om sill. 

 
 

 
Diagram 1. Användning av matematiska begrepp. 

Diagrammet visar antalet gånger barnet använder de olika matematiska begreppen under 
observationerna med en närvarande pedagog och utan pedagog. Diagrammet visar att barnet 
använder sig utav fler matematiska begrepp och oftare när det är en närvarande pedagog.   

5.3 Hur påverkar lekmiljön och lekmaterialet barnens begrepps bildning? 
I byggrummet fanns det ett byggbord och mycket fri golvyta att bygga på. Materialet låg i 
plastbackar som var placerade på hyllor längs med väggarna. Barnen kunde självständigt nå 
allt material förutom lego som på den ena förskolan stod på en hylla högt upp. På följande sätt 
gav leken med materialet olika matematiska begrepp.  

Kaplastavar var det material som användes absolut mest.  I leken med dem förekom många 
olika sorters matematiska begrepp. Även tågbanan och träklossar var material som användes 
relativt mycket. Bilar, plastdjur och drakar var ofta en form av lekmaterial som användes i 
byggnationen med något annat material. Lego användes vid ett par tillfällen under våra 
observationer och då fanns användes begrepp om: storlek, lägesord och antal. Stora 
pusselbitar användes vid en observation och då användes geometriska former. 
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Tabell 1. Barnens användning av matematiska begrepp vid lek med olika lekmaterial 
 Kaplastavar Tågbana och 

träklossar 
Bilar, plastdjur och 

drakar 
Lego Stora 

pusselbitar 

Längd X X    

Höjd X  X   

Antal X X X X  

Tal X X X   

Storlek X X X X  

Geometriska 
former 

X   X X 

Lägesord X X X X  

Storlek X  X   

Sortering X     

Vikt X     

 
Tabellen visar hur barnen under våra observationer använde sig av matematiska begrepp vid 
lek med olika lekmaterial. Från tabell 1 framgår det att när barnen byggde med kaplastavar 
använde de begrepp från alla kategorier från tabellen som vi använt oss av. Tabellen visar 
även att barnen använde sig av begrepp från sex olika kategorier när de lekte med bilar, 
plastdjur och drakar. Barnen använde sig av begrepp från fem olika kategorier när de lekte 
med tågbanor och träklossar. När barnen byggde med lego använde de sig av begrepp från 
fyra olika kategorier och begrepp från en kategori när de byggde med stora puzzelbitar.  
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6 Analys  

6.1 Vilka matematiska begrepp använder barn i byggrummet? 
Genom våra observationer har vi fått bekräftelse på att barnen använder sig av matematiska 
begrepp i byggleken. Innan observationerna hade vi tankar om att barnen använde begreppen, 
men hade dock inte gjort någon studie om detta. Vi har även själva fått en större förståelse 
och blivit mer uppmärksamma på hur matematiken används i byggleken. De begrepp som vi 
uppmärksammat att barnen använder sig av är stor, hög, lång, lägesord, geometriska former, 
mängd och antal, vikt, sortering. 
 Vi har under våra observationer uppmärksammat att barnen pratar mycket om storleken på 
leksakerna de använder eller byggena de gör. De använde sig av olika jämförelseord som 
storlek, höjd och längd. Vi har sett att barnen hellre använder ordet stort än ordet litet. Sterner 
(2007) menar att i ett ordpar som stor - liten är det ena ett omarkerat och positivt ord medan 
det andra är markerat och negativt ord. Det är vanligast att det omarkerade och positiva ordet 
används (a.a.). Barnen i våra observationer använde sig av det positiva ordet i ordparen. 
Barnen har även pratat om att något kan vara lite stort. Sterner (2007) menar att stor och liten 
är de ord om storlek som barnen lär sig först. Dock ordet stort är något som är relativt, det vill 
säga att det beror på vad vi jämför med. Doverborg Pramling (1996) menar att barnen i 
förskolan ofta beskriver dimensionerna på sakerna de leker med och att ordet stor har en 
tydlig matematisk betydelse men att det beror på vad jämförelsen görs med.  
 I sina byggnationer med kapplastavarna pratade barnen mycket om att de skulle bygga 
högt eller att du skulle bygga långt. Genom sina byggen fick de ytterligare erfarenhet av 
begreppen hög och lång. De gjorde jämförelse med att de skulle bygga ända upp till taket, 
ända upp till magen eller långt ändå bort till väggen. Persson (2007) menar att de yngre 
barnen ofta inte har en färdig tanke om vad de bygger eller att de ändrar tanken under 
byggnationen. Men att de äldre barnen på förskolan ofta bygger utifrån något de vet hur det 
ser ut en plats där de har varit (a.a.). Under våra observationer har vi noter att barnen ofta 
byggde parkeringsgarage, crossbanor, torn och broar. Vi upplevde att det var platser de hade 
en tidigare kunskap och relation till.  
 Sterner (2007) menar att en annan vanlig grupp av matematiska relationsord är lägesord.   
Vi observerade att barnen under sin lek i byggrummet flitigt använde sig av lägesord.  I sin 
lek pratade barnen om att de hoppade med sina crossar över guppen, de körde över och under 
broar, drog upp skopan och flyttade lådan närmare bygget. Barnen beskrev placeringen av 
olika leksaker i byggrummet och deras förhållanden till varandra. Persson (2007) uttrycker att 
när barnen beskriver var i rummet leksakerna befinner sig har de fått en förståelse för 
rumsuppfattning. Rumsuppfattning är ett sätt att jämföra och tolka storlek och relation mellan 
föremål och objekt (a.a.).  
 Antal och räkneord var något som barnen använde sig av mycket under våra observationer.  
Barnen räknade antal våningar, antal djur och ett barn utryckte att krokodilen kan bita zebran i 
två bitar. Vi tror att det beror på att barnen ofta kommer i kontakt med räkneord i 
vardagslivet. På fruktstunden delas äpplet i två bitar likaså zebran här. Barnen både hör 
räkneord och ser siffror ofta; tiden på klockan, priset i affären, bussnummer med mera. 
Sterner och Johansson (2007) pekar på att barnen genom sitt samspel med vuxna och andra 
barn successivt lär sig att förstå innebörden av räkneord. Vi uppmärksammade i 
observationerna att barnen räknade, men att det inte alltid var vad Sterner och Johansson 
(2007) kallar en stabil och korrekt räkneramsa. Barnen använde sig visserligen av 
räkneramsans lägre tal, både stabilt och korrekt, men när de kom till högre tal varierande det. 
När barnen delade upp drakarna mellan sig räknades dock inte antalet utan sa bara: tre är dina, 
jag behöver två. Uppenbarligen såg barnen direkt hur mycket som var två och tre. Enligt 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) kan barn se skillnad på grupper om två och tre 
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långt innan de kan räkna. Även Sterner och Johansson (2007) talar om denna medfödda 
förmåga som kallas ”subitizing” eller att ”se i en blink”.  
 Vid enstaka tillfällen använde sig barnen av begrepp rörande geometriska former.  Det var 
inte alltid formen som var det väsentliga utan det talades om avstånd. De skulle bygga långt 
och då fanns det en cirkel fast klistrad på golvet, dit tyckte de först att det var långt. Men de 
ändrade sedan begreppet till att långt var ända till väggen.  
 Enligt Forsbäck (2007) är sortering och klassificering viktiga matematiska begrepp och 
något som barn använder sig av mycket i den fria leken och ser då likheter och olikheter 
(a.a.). Vi har under våra observationer sett att två barn leker med kaplastavar och bilar, de 
bygger ett garage. De utrycker då att bilen var för tjock vilket även fyrhjulingen var, de kan 
inte köra in för det är för smalt. En form av sortering har gjorts här, de bilar som kan köra in i 
den smala gången och de som är för stora för att köra in. Vid ett annat tillfälle när barnen 
städade i byggrummet var det ett barn som påpekade till ett annat barn att bilarna inte ska vara 
bland kapplastavarna.  

Mylesand (2007) framhåller att städning som sortering ger en mer positiv inställning till 
aktiviteten. Genom en diskussion mellan barn och pedagog om hur sorteringen ska utföras får 
barnen även erfarenhet av vad begreppet sortering innebär (a.a.).  
 Två barn pratade om hur mycket de brukar prutta och om vem som pruttar mest. Då 
användes tidsbegreppet veckans dagar av barnen för att ge en uppfattning av mängden 
pruttande. Barnen hade tidigare en erfarenhet av att veckans dagar anger ett antal eller mängd. 
I stället för att använda sig av en siffra över antalet pruttar räknade de upp alla veckans dagar 
vilket då symboliserade en stor mängd. Johnsen Höines (2006) menar att barn behöver någon 
form av översättningsled för att omvandla ett begrepp från andra ordningens språk till första 
ordningsspråk. Dagarna symboliserar då mängden här och blir en form av översättningsled för 
barnen.    
 Persson (2007) menar att det finns mängder av matematiska mönster på förskolan. Under 
våra observationer var det dock ingen som nämnde några begrepp relaterade till mönster. Vikt 
var ett begrepp som barnen bara använde sig av en gång och det var när en stor låda skulle 
flyttas och barnet upptäckte att det var lätt.   

 6.2 Vilka matematiska begrepp används med en närvarande pedagog? 
Genom våra observationer har vi sett att pedagogen har en viktig roll i att skapa möjligheter 
till begreppsbildning. Hur pedagogen använder begreppen i observationerna påverkar barnen. 
Om inte pedagogen utmanar barnet använder barnet inte fler matematiska begrepp än vid 
observationerna utan pedagog. En närvarande pedagog skapar inte möjlighet att utveckla 
barns begreppsbildning genom att endast vara närvarande i våra observationer, utan behöver 
vara aktiv och sätta ord på det barnen gör. Enligt Hagtvet (2004) är det viktigt att använda sig 
utav ett konkret språk med hög kvalitet för att främja barns begreppsutveckling. Till stor del 
används samma begrepp med och utan pedagog vid observationerna, den största skillnaden 
var när pedagogen utmanade barnen med öppna frågor och satte ord på det barnen gjorde.  

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) är det av största vikt att pedagogen får 
barnet att samtala kring vad barnet gör och vad som sker och låta barnet reflektera kring det. 
Under observationerna vi har gjort med pedagog har vi sett hur pedagogen utmanar barnet 
genom att ställa öppna frågor och utmanade följdfrågor. Det har resulterat i att barnet har fått 
reflektera. Pedagogerna har också satt matematiska begrepp på det barnen har gjort och sagt. 
Vid tillfället med giraffen gav pedagogen barnet möjlighet att förstå att samma begrepp kan 
användas i olika situationer. Doverborg och Emanuelsson (2007) betonar för att utveckla sitt 
ordförråd behöver barnet få insikt i hur begreppen hänger ihop. Här får barnet det genom att 
barnet ser giraffens långa hals och det långa barnet har byggt.  
 De begrepp som vi uppmärksammat att barn och pedagog använder sig av är: 
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jämförelseord, tal, räkneramsan, turtagning, turordning, lägesord, geometriska former, 
sortering, mängd, tid, problemlösning, vikt och tyngd. 
 Det var vanligare förekommande, i observationerna med pedagog, att både pedagog och 
barn använde sig av det positiva begreppet stor, tjock, lång och hög framför det negativa ordet 
liten, smal, kort och låg. Liten var det begrepp som förekom oftast av de negativa begreppen 
och stor bland de positiva begreppen i observationerna. Pedagogerna i observationerna var 
mer aktiva än barnen att använda de negativa storleksbegreppen. Det är viktigt att använda 
korrekta begrepp. Att använda barnens ord som rund och fyrkant parallellt med cirkel eller 
kvadrat omnämns av Doverborg m fl (2005) och Emanuelsson m fl (2006) att det gynnar 
barns begreppsutveckling. Under våra observationer har vi inte sett att pedagogerna gör detta 
även om det funnits tillfällen. 
 I observationerna med pedagog använde sig barnen oftare utav räkneramsan och tal än i 
observationerna utan pedagog. Ofta uppmuntrades barnen av pedagogerna i leken att räkna. 
När barnen räknade använde de sig utav ett till ett-principen, barnen visste att varje föremål 
skulle kopplas samman med ett räkneord (Sterner & Johansson, 2007). Sterner och Johansson 
(2007) samt, Johnsen Höines (2006) Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) anser att för 
barnet är räkneorden inte alltid är kopplade till antal eller kvantifiering, det kan vara som 
vilken ramsa som helst för barnet. Barnet kan återge räkneramsan utan att den är kopplad till 
antal, som exempelvis ett barn gjorde i observationerna som vi genomförde: ”Många djur. Ett, 
två, tre, fyra, fem, åtta, tio”.  

Vissa barn hade utvecklat förståelse för räkneramsan och antalsprincipen. Exempelvis, tre 
barn ska dela upp så alla får lika många klossar. Barn räknar varje hög med klossar från 1-13, 
räknar nästa hög från 1-13 och sedan den tredje högen från 1-13 och säger 13– 13 – 13 ahhhh 
(observatör tolkar det som att barnet förstår att de är lika många i varje hög). Barnet vet att det 
sista ordet som sägs i räkneramsan är det antalet det är enligt Sterner och Johanssons (2007) 
antalsprincip.  

Sterner och Johansson (2007) anser att ordningstal är vanligt förekommande i förskolan, 
medan Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) anser tvärtom att ordningstal är något 
som inte alls förekommer i samma utsträckning som tidigare. Under observationerna 
användes inga ordningstals alls av barn eller pedagog.  

 I observationen då pedagogen och två barn byggde geometriska former såg vi att 
pedagogen skapade möjligheter till begreppsutveckling genom att sätta ord på den hon gjorde 
och konkret visade. Hagtvet (2004) och Doverborg Pramling Samuelsson (2005) menar att det 
är viktigt att sätta ord på det barnet gör och säger (a.a.). Men i detta fall satte pedagogen ord 
på det hon gjorde och uppnådde samma resultat, barnet fick begrepp på det som skede. Vid 
detta tillfället byggde barnen en cirkel. Här får pedagogen barnen att reflektera över de 
geometriska formerna och utmana dem att räkna och fundera genom att ställa öppna frågor. 
Hon sätter ord på formerna och i observationen verkar barnen redan vara väl förtrogna med de 
geometriska formerna. Begreppen triangel och cirkel tycks vara som Johnsen Höines (2006) 
kallar första ordningens språk då barnen inte behöver använda trekant eller rund som 
översättningsled. Barnen får också reflektera över hur många hörn formerna har genom att 
räkna antal kaplastavar och hörn.   

I observationen med bilarna frågar pedagogen barnet hur många bilar barnet kan ta på en 
gång för att få in matematik i städningen.  
Doverborg Pramling (1996) anser att man kan använda sig utav begreppet sortering istället för 
städning eftersom det både blir både roligare och mer lärorikt för barnen (a.a.). Sterner (2007) 
anser att det är i den andra fasen av begreppsutvecklingen som barnet börjar se likheter och 
skillnader i det som sker och börjar gruppera och klassificera. Om pedagogen istället för att 
säga städa säger sortera hjälper pedagogen barnet att gruppera och klassificera och genom det 
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stödjer barnets begreppsutveckling.  
 Mängdbegreppet många förekommer nästan lika ofta som stor och är bland det vanligaste 
begreppet i observationerna både med och utan pedagog. Enligt Johnsen Höines (2006) är det 
första steget mot taluppfattning när barn räknar ett, två, många. Begreppet många kan betyda 
olika saker för barnet. I observationerna har det varierat mellan att de har fler än kompisen till 
ett antal av 20-30 stycken kaplastavar eller klossar.  
 Begreppet tid används i observationerna vid ett fåtal tillfällen och då av pedagogen.  
 I observationen med pedagog fick barnen använda sig utav problemlösning genom att 
själva försöka dela upp klossarna i tre lika stora högar. Vi detta tillfälle hade pedagogen 
kunnat sätta ord på vad barnen gjorde. Enligt Hagtvet (2006) kan vi genom att ställa 
följdfrågor när ett barn berättar något lära barnen att själva fylla i luckor i det de berättar och 
bli bättre på att decentrera. 
 I observationen där barnen försöker skjuta iväg två olika stora apor kunde de konstatera att 
det inte går att skjuta iväg den stora apan. Pedagogen frågar varför den stora apan inte hoppar 
och får till svar att den stora apan inte orkar. Här hade pedagogen kunnat ställa fler öppna 
frågor om varför barnet tror att den stora apan inte orkar. Med ett rikare material med tyngder 
och våg hade pedagogen kunnat utmana barnen ytterligare och barnet hade kanske utvecklat 
en förståelse för vikt. 
 Vid några enstaka observationer agerade pedagogen lekkamrat utan att ta tillfället i akt att 
utveckla barnens begreppsutveckling.  

6.3 Hur påverkar lekmiljön och lekmaterialet barnens begreppsbildning? 
På förskolorna där vi gjorde våra observationer fanns det ett rum avsett för bygg och 
konstruktionslek. Lekmaterialets placering i genomskinliga backar på låga hyllor längs med 
väggarna var bra. Det gjorde att barnen lätt kunde ta material och välja vad de ville använda 
för något. Mylesand (2007) poängterar vikten av att material är tillgängligt för barnen så att 
de inte behöver be en pedagog att ta fram det. Materialets tillgänglighet innebär även att det 
ska finnas kvar i bygg rummet (a.a.). Under våra observationer såg vi att materialet som var 
avsett för byggrummet stannade kvar där och att annat material inte togs in dit. 
 Byggborden var placerade fritt i rummet och barnen kunde gå runt dem. Borden användes i 
väldigt liten utsträckning av barnen som oftast byggde direkt på golvet. Mylesand (2007) 
poängterar att det är betydelsefullt att det finns en tanke om hur barnen ska använda 
byggborden, till vilken sorts byggnation de är anpassade. Vi såg att barnen främst byggde 
med kaplastavar och det var långa byggen som inte fick plats på byggborden. Vi håller med 
Mylesand (2007) att när barnen byggde torn fördrog de att bygga direkt på golvet för att det 
blir stadigare då. Med ett annat material hade kanske byggborden använts flitigare. Mylesand 
(2007) menar att genom att sätta upp dokumentation av tidigare byggen på väggarna i 
byggrummet inspireras barnen till byggnation. Under våra observationer såg vi att det 
visserligen fanns bilder uppsatta, men att de aldrig byttes ut. Vi tror att de bilderna inte längre 
stimulerade barnens byggnation. Även Kennedy (1999) framhåller vikten av att tänka 
medvetet på vilka bilder vi sätter upp på väggarna. I stället för söta barntavlor på väggarna 
sätta upp dokumentation av vad barnen gjort (a.a.).   
 Det emotionella materialet som barnen använde sig av var plastdjur och drakar. 
Barbiedockorna var dock aldrig involverade i några byggnationer. Både Persson (2007) och 
Mylesand (2007) poängterar vikten av att det finns emotionella figurer i byggleken. Vi tycker 
att djuren i samband med kaplastavar gav många olika matematiska begrepp. Kaplastavarna 
gav byggnationer där längd, höjd och antal var centrala delar.  
Under våra observationer såg vi att det material som erbjöds fanns i tillräcklig mängd för 
barngruppen. Dock var utbudet av material relativt dåligt. Vi anser att ett rikare material hade 
ökat barnens matematiska begreppsbildning. Tyngd var ett begrepp som barnen inte använde 
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sig av. Med stenar eller tegelstenar i olika storlek hade detta begrepp fått en centralare roll i 
barnens byggnationer. Geometriska former och balans var även begrepp som barnen inte 
använde. Vi tror att användandet av dessa begrepp går att öka genom att tillföra rör i olika 
längder och träskivor utsågade i geometriska former. Mylesand (2007) framhåller att det 
behövs finnas ett rikt basmaterial i byggrummet för att ge barnen möjlighet att arbeta med 
olika matematiska begrepp. Även dekorationsmaterial i olika storlekar ger möjlighet till att se 
likheter och olikheter i dimension (a.a.). Vi såg under våra observationer inte att det fanns 
någon form av dekorationsmaterial. Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) anser att 
lekmaterial som klossar i olika storlekar och former ger möjligheter till användning av många 
matematiska begrepp. 
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7 Diskussion  
 
Här följer en diskussion om metod valet, bearbetningen av materialet och huruvida vår 
undersökning har gett oss svar på våra frågeställningar. Även hur vi anser pedagogen kan 
förändra förskolans miljö och arbetssätt för att skapa möjligheter för fler tillfällen för 
begreppsutveckling.  

7.1 Metoddiskussion 
Vi ville genom vår undersökning få en större förståelse för om och hur barn och pedagoger 
använder sig av matematiska begrepp i byggleken. Vidare var vi intresserade av om och hur 
lekmaterialet och lekmiljön påverkade den matematiska begreppsanvändningen. Vår 
undersökning genomfördes på två förskolor i olika kommuner då vi är bosatta på olika platser 
i landet. Vi valde att göra observationer, vilket vi fann vara rätt undersökningsmetod för vårt 
syfte. Intervjuer med förskolebarn om deras användande av matematiska begrepp var inte ett 
rimligt alternativ. Vi upplevde dock att det hade varit en fördel om vi varit två observatörer 
samtidigt för det var svårt att hinna uppfatta alla händelser och att anteckna allting. Det var 
vid observationstillfällena svårt att avgöra vad som är relevant att anteckna och vad som inte 
behövs. Ely (1993) poängterar just att det är bättre att anteckna allt för att senare granska vad 
som är av värde i anteckningarna. Vi använde oss av en ett enklare observationsschema och 
penna. Vi skrev ned vad barn och pedagog gjorde och sa. En fördel hade eventuellt varit att 
använda sig av videokamera eller diktafon. Som observatörer höll vi oss i bakgrunden och 
upplevde att vi inte påverkade händelserna i den fria leken. När barnen vände sig direkt till 
oss svarade vi och hjälpte dem om det behövdes.  
 Vi har i vårt resultat redovisat att det till stor del användes samma begrepp i byggleken 
med och utan en pedagog. Det anser vi tyder på att vi som observatörer inte har påverkat 
pedagogens beteende. Med en enkät eller intervju bland pedagogerna kanske vi hade fått en 
annan bild av deras agerande i byggrummet. Det är inte alltid en pedagog handlar som den 
tankemässigt skulle uttrycka att den gör.  
 Observationsmaterialet skrevs rent på dator och vi började söka likheter och olikheter i 
användandet av matematiska begrepp. Vi färgmarkerade likheter i texten och vi kunde 
identifiera olika kategorier utifrån vilka matematiska begrepp som användes. Med dessa 
kategorier kunde vi sedan framställa ett resultat av hur barn och pedagoger använder sig av 
matematiska begrepp. Vi kunde även uppmärksamma vilket material som användes och vilka 
begrepp användningen gav. Utifrån det kunde vi även komma fram till en slutsats om hur 
användningen av ett annat material skulle kunna påverka begreppsbildningen.  
 Vi kan inte fastställa hur stor reproducerbarhet vårt arbete har då det beror på 
sammansättningen i barngruppen. Även hur förskolan arbetar med matematiska begrepp och 
förutsättningar i byggrummet påverkar ett resultat. Vi anser dock att vi med undersökningen 
har kunnat få svar på våra frågeställningar och att vi därmed har uppnått god validitet för vårt 
arbete.  

7.2 Resultatdiskussion 
Innan vi startade upp undersökningen ansåg vi att barn lär i den fria leken, men var 
intresserade av att studera vilka begrepp barnen använde sig av i den fria leken. Vi ville också 
ta reda på vilken roll pedagogen hade i barns lärande. Efter att ha kommit fram till att vi ville 
undersöka begreppsbildningen började vi söka i litteraturen. Vi ansåg Johansson och Pramling 
Samuelsson (2007) det intressant eftersom de menar att leken skapar mening i barnens 
lärande både i kommunikation med barn andra barn och vuxna. Därför valde vi att göra 
observationerna under leken. Vi tyckte också det var intressant att göra en jämförelse mellan 
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begreppsanvändningen i den fria leken om det var en pedagog närvarande eller inte, för att se 
om det fanns någon skillnad. Vi anser, efter undersökningen, att pedagogen har en viktig roll 
att vara närvarande i barns fria lek, utan att ta över och göra det till en samlingssituation eller 
vara ute efter rätt eller fel svar. Men vi anser också att det är viktigt att pedagogen inte bara 
agerar lekkamrat utan ställer frågor som bjuder till reflektion.  
 Vi har många gånger i vår yrkesverksamhet i förskolan sett att pedagogen utnyttjar tiden 
barnen leker till pappersarbete och icke inplanerad planering. Resonemanget kan vara att 
barnen leker bra och det då finns tillfällen att göra annat som annars inte hinns med. 
Pedagogen kanske finns i närheten och mest stöttar upp vid konflikt. Genom vår 
undersökning fick vi fram hur viktig pedagogens roll är för barns lärande eftersom barn oftare 
använde sig utav matematiska begrepp på ett bredare sätt än i leken utan närvarande pedagog 
(diagram 1). Därför anser vi att pedagogen behöver delta i leken även om det inte sker några 
konflikter. Ett av förskolans uppdrag är att lägga grunden för det livslånga lärandet och i vårt 
samhälle är det viktigt med matematiska kunskaper. Efter att ha gjort undersökningen anser vi 
det ännu viktigare att pedagogen är närvarande i barns lek för att lägga grunden till 
matematiska begrepp och på så sätt få barnen att upptäcka ett intresse och ökat självförtroende 
för matematik.  
 I litteraturen vi har använt oss av har det framgått att matematiken ska vara konkret i 
förskolan. Vi anser att barnen ska få en djupare kunskap om begreppens betydelse för att 
kunna använda sig utav dem i skolan. Enligt utredning Att lyfta matematiken - intresse, 
lärande, kompetens SOU 2004: 95 når många barn inte resultatet i grundskolan. Eftersom 
förskolans viktiga roll är att lägga grunden inför både grundskolan och livet tror vi, efter vår 
undersökning, att den fria leken är en viktig aktivitet som kan användas för att barnen lättare 
ska nå målen, men den måste användas på rätt sätt. Det barn har fått erfara med kroppen i fria 
aktiviteter, som fri lek, anser vi skapar goda förutsättningar för att lättare uppnå grundskolans 
mål i matematik. Om vi lägger grunden till matematiska begrepp i förskolan, så att till 
exempel begreppet triangel blir första ordningens språk, behövs inga översättningsled senare. 
Detta gör att det blir lättare för eleven i skolan att tolka exempelvis uppgiften med begreppet 
triangel i. När uppgiften blir lättare att tolka, tror vi eleven får bättre självförtroende inför 
matematikuppgifterna.  
 De största skillnaderna vi såg i vår studie var att barnen uppmuntrades att räkna och de 
räknade mer med en närvarande pedagog (diagram 1). Vi kunde också se att barnen fick 
möjlighet att reflektera mer när den närvarande pedagogen ställde öppna frågor. Under de 
observationer som pedagogen mer agerade som en lekkamrat blev resultatet detsamma som 
vid observationerna utan deltagande pedagog. Vi såg alltså att det var pedagogens agerande 
som var avgörande och inte enbart deltagandet i barns lek. Barnen använde sig av många 
olika matematiska begrepp som resultatet visar, men vi anser att när pedagogen ställer öppna 
frågor och barnen får tillfälle att reflektera över vad de gör sker det en ökad förståelse för de 
matematiska begreppen.  

Kunde vi se att miljön hade betydelse för begreppsutvecklingen? Båda förskolorna hade 
liknande material, men vi ansåg att förskolorna borde haft ett rikare material. Det hade kanske 
varit lättare att se miljöns betydelse om de båda förskolornas material och miljö hade skilt sig 
mer från varandra och vi hade gjort en jämförelse. Men vårt syfte har inte varit att göra en 
jämförelse mellan förskolor. Det vi kunde utläsa av miljöns betydelse var om ett rikare 
material hade kunnat skapa fler möjligheter till begreppsutveckling. Bland annat skulle vi 
vilja se material som går att skapa geometriska former med, vid ett tillfälle försökte barn och 
pedagog göra en cirkel av kaplastavar och det blev en hexagon. Vi anser att rep, tegelstenar 
och en våg kan vara bra i byggrummet. Rep genom att de går att konstruera geometriska 
former med som ger möjlighet till att lära fler geometriska begrepp, tegelstenar skulle ge 
tillfällen till begreppsutveckling av tyngd och en våg för att barnen skulle få möjlighet att 
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uppleva begreppet vikt.  

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Vi hade gärna undersökt miljöns betydelse mer. Det skulle vara intressant att jämföra 
användandet av matematiska begrepp i olika miljöer. Används det samma matematiska 
begrepp i rolleken i hemavrån som i bygg och konstruktionslek? 
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Bilagor  
Bilaga 1 Observationsschema  
Situation: 
Antal barn: 
Barnet gör: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barnet säger: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pedagogen säger: 
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Bilaga 2 Kategoriseringsschema  
 
Begrepp Barn 
Antal: 
Många, fler, färre, minst. 
 
 

 

Geometriska former:  
Kvadrat, cirkel, halvcirkel, triangel, 
rektangel, hörn, kant, sidor 
 

 

Höjd: 
Hög 
 
 

 

Lägesord: 
I, inuti, ovanpå, på, längst ner, högst upp,  
bakom, framför, utanför, bredvid.  
 

 

Längd: 
Lång, kort 
 
 

 

Sortering 
 
 
 

 

Storlek:  
Stor, större, störst, liten mindre minst.  
 
 

 

Tal: 
1-100, udda-jämna, hel-halv. 
 
 

 

Turtagning 
 
 
 

 

Vikt 
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Bilaga 3 Brev till föräldrar 
 
Vi är två studenter som läser på distans till lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass 
vid Linnéuniversitetet. Under sommarterminen kommer vi att skriva vårt examensarbete i 
matematikdidaktik med inriktning på förskolan. Syftet med vårt arbete är att se vilka 
matematiska begrepp barnen använder sig av i byggleken och om samma begrepp används 
när en pedagog är närvarande. Det innebär att vi kommer att observera barn och pedagoger på 
förskolan. Delar av observationerna kommer att finnas med i uppsatsen. Observationsmaterial 
kommer att vara konfidentiellt. Därför skulle vi vilja be om ert medgivande att era barn får 
delta i observationerna.  

 
 Ja, mitt barn får delta i observationerna. 
  Nej, mitt barn får ej delta i observationerna. 
 

Vid ytterligare frågor kan du kontakta:   
Ann-Marie R. tfn xxxxxxxx 
E-mail arosk08@student.vxu.se 
 
Emelie J. tfn xxxxxxxx 
E-mail  ejatc08@student.vxu.se  
 
Barnets namn: ……………………………………………………… 
 
Underskrift målsman: …………………………………………….... 
 
Mvh Ann-Marie R. & Emelie J. 
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