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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka matematiska 

begrepp vi kan uppfatta att fyraåringar använder sig av under den fria 

leken inomhus på förskolan. Vi har också undersökt vilka leksituationer 

de befinner sig i när de använder sig av matematiska begrepp. I vår 

undersökning som är kvalitativ har vi använt oss av observationer. 

    Resultaten visar att det finns goda möjligheter att ta del av vilka 

matematiska begrepp barn använder under den fria leken inomhus på 

förskolan och i vilka leksituationer dessa uppstår. Studien visar vidare att 

barnen i sin vardag på förskolan möter och använder sig av många 

matematiska begrepp. Resultaten visar matematiska begrepp inom 

följande kategorier: taluppfattning, ordningstal, former, mönster, 

symmetri, rumsuppfattning, tidsuppfattning, sortering och klassificering. 
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1. Inledning 

I vårt arbete på förskolan har vi många gånger sett och hört barnen fantisera och kommunicera 

matematik med varandra i leken, men: Hur mycket och hur djupt går de in på olika begrepp? 

Är det bara vi som tror att det är matematik de kommunicerar eller är det deras matematiska 

förmågor som stimuleras i leken? Vi upplever att för barnen tycks det vara meningsfullt att 

använda sig av matematik för att klara av att lösa matematiska problem i vardagen och i 

leken. Genom denna studie vill vi utveckla våra tankar och kunskaper i matematik och hur 

barnen spontant använder sig av matematik i leken. Det ser vi som grunderna för att arbeta 

vidare med matematiken tillsammans med barnen och stimulera dem i sin matematiska 

utveckling på bästa sätt. 

    Vi har båda i vårt arbete med barnen länge varit intresserade av deras lärande i leken och i 

vår utbildning har det ytterligare bekräftats att leken är viktig för barns lärande. Knutsdotter 

Olofsson (2003) menar att en förutsättning för att barn ska kunna hänge sig åt leken är att de 

känner sig trygga och inte känner några krav på att prestera. När barnen koncentrerar sig i 

leken presterar de mer än de annars skulle ha gjort (Knutsdotter Olofsson 2003). För att 

pedagogerna ska kunna veta vilka begrepp barnen redan använder och vad barnen behöver för 

att gå vidare i sin begreppsbildning vill vi uppmärksamma den fria leken inomhus för att 

kunna se vilka begrepp barnen på förskolan har idag. 

Barnet gör matte innan de vet vad matte är. I sådana aktiviteter är nämligen 

barnets prestationer ofta 'huvudet högre' (Vygotskij 1978:102) än vad som 

framgår när vi på typiskt skolsätt - frågar dem vad de vet eller förstår.  

                                                                                          (Strandberg 2006:29)  

 

Leken är en viktig del i förskolans verksamhet och framförallt för barns utveckling och 

lärande.  

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. 

                                                                                           (Lpfö98 rev. 2010:6)                                                                                    

 

När den reviderade upplagan av förskolans läroplan kom 2010 fick förskolan ett förtydligat 

och utvidgat uppdrag. Detta innebär bland annat att det tillkom flera strävansmål när det gäller 

matematiken. För att fullgöra vårt uppdrag på bästa sätt kan detta arbetet ses som en möjlighet 

att utveckla och förstärka våra kunskaper inom området. Vi är intresserade av att fördjupa oss 

i dessa delar av förskolans verksamhet och i vår studie vill vi se, höra och göra oss 

uppmärksamma på om och i så fall på vilket sätt barnen spontant använder sig av matematiska 

begrepp i den fria leken inomhus eftersom 

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

skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 

                                                                                       (Lpfö98 rev. 2010:6-7)  
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2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med detta examensarbete är att söka svar på vilken matematik som barnen i 

förskolan använder sig av i den fria leken inomhus och i vilka situationer detta sker. Följande 

frågor vill vi få besvarade: 

Vilka matematiska begrepp kan vi uppfatta i barns fria lek inomhus?  

Vilken leksituation befinner sig barnen i när vi hör eller ser att de använder sig av 

matematiska begrepp? 
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3. Teoretisk bakgrund 

Vi människor har under tusentals år haft samma behov av att ordna, dokumentera och 

kommunicera information till vilket vi använder matematiken som ett redskap framhåller 

(Björklund 2009). Under väldigt lång tid har de tal - och räknesystem utvecklats som vi nu 

dagligen använder oss av. 

     Det matematiska tänkandet börjar redan från födelsen då barns förmåga att uppfatta 

olikheter och likheter visar sig, detta säger forskningen enligt Björklund (2009). Piaget (1959; 

1968; 1977) menar att barnet har en medfödd strävan efter att utforska och upptäcka saker och 

olika skeenden i sin omgivning samt att vara aktiv i sitt lärande (Björklund 2009). Andersson 

(2010) säger att det är svårt att precis säga vad matematik är. Om man nu ska tala om 

matematisk förmåga alls säger han att den medfödda förmåga vi alla har är att förstå idén om 

bland annat antal och volym och att i tanken reflektera över och genomföra resonemang om 

dessa fenomen. Vad är då det matematiska tänkandet och matematisk förmåga för ett litet 

barn? Alla barn utvecklar i tidig ålder förståelse för dessa avancerade abstraktioner 

(Andersson 2010). Matematiken är inte tillgänglig för bara några få utan att vi alla utvecklar 

förståelse tidigt för avancerade abstraktioner som antal och volym. Det är inte lätt att förklara 

eller identifiera vad dessa abstraktioner innebär, men det Andersson (2010) vill poängtera är 

det fantastiska i att vi äger denna förmåga och kan reflektera och dra slutsatser kring dessa 

fenomen. Han menar att matematisk kunskap är kumulativ, det vill säga det vi kan är 

resultatet av en lång utveckling. Det är lättare att ta till sig saker som andra redan kommit på, 

än att komma på det själv. Som exempel på sådan matematik som är kumulativ tar Andersson 

(2010) upp att talet 0 är en symbol som infördes på medeltiden i Europa. Idag klarar yngre 

barn att handha denna symbol utan att tveka. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) slår 

fast att vardagen är full av fenomen och företeelser som innehåller matematik. Dessa fenomen 

och företeelser finns i rutinsituationer, i leken och i vuxenledda aktiviteter oavsett om 

pedagogerna har matematikglasögonen på sig eller inte. 

3.1 Barns första möte med matematiken 

Barnen möter matematik på ett informellt sätt i sin vardag, alltså måste barn skapa en mening 

och innebörd i matematiken (Doverborg & Pramling Samuelsson 2007). De måste erfara och 

uppleva den i många olika sammanhang, det är variationer av erfarenheten som ger barn 

förutsättningar att skapa en djupare förståelse. Reis (2011) är av samma åsikt att barns 

matematiserande, hur barn utvecklar sitt matematiska lärande i handling, är i förskolans 

vardag både synligt och mer osynligt. Den informella och outtalade matten säger hon är till 

stora delar osynliga och icke lärarledd men förekommer under stora delar av barns vardag och 

handlande. När ett barn har lärt sig känna igen siffror så letar de efter dessa överallt skriver 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007). Barnet visar intresse för olika fenomen och 

testar dessa i alla olika sammanhang. Magne (2002) tar upp att det inte är en enkel process för 

barn att förstå talens betydelse och de börjar på olika sätt, genom att rabbla räkneramsan, en 

del barn vill duka fram porslin och bestick på bordet så det räcker till alla som ska äta. Vissa 

barn vill rita siffror och en del är intresserade av att pekräkna olika saker. När barnen 

pekräknar går det till så att barnet pekar på en sak och en till, för varje sak säger barnet ett tal. 

    Barnet fortsätter spontant att arbeta utifrån att förstå sin omgivning genom att de 

undersöker och gör. Magne (2002) beskriver hur barnet i början upptäcker sin omgivning utan 

det talade språket, men det är de vuxna runt barnet som skapar förutsättningar och möjligheter 

för detta. Exempel på vad barn tänker och funderar över i sin tillvaro utifrån vad det lilla 

barnet kan fundera över är detta som ”Vad är stort.-.vad är smått? Vad är nära - vad är långt 

bort?”. Barnets möte med problem, tal och former gör att de kanske upptäcker tankeprinciper, 

barnet bestämmer lärandet genom att pröva och leka. Matematiska tankeprinciper vilar på 
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grundtanken om tänkandet, att hjärnan skapar matematik i samverkan mellan hjärnans olika 

system. Magne (2002) ger exempel på hur ett barn jobbar med matematisk tankeprincip, en 

flicka pekräknar pärlor, startar räkna och går åt höger och får det till tio stycken pärlor. 

Därefter räknar hon pärlorna från vänster och upptäcker att det blev tio igen. Barnens 

vardagsproblem kan vara inom områden som kläder, hygien, mat och ägodelar. 

    Matematikinlärning för barnen börjar med vardagsproblem och all matematik finns i stort 

sett i dessa problemområden och här startar barnet i sin egen verklighetskunskap. Vidare vill 

Magne (2002) dela in matematiska inlärningsområden för yngre barn i tre områden som han 

säger är utomordentligt viktiga delar. Det första är språkuppfattning, det andra 

problemlösning och det tredje och sista är geometri och taluppfattning. 

3.2 Matematiska begrepp 

Begrepp som beskriver antal och ordningsföljd, omfång, positioner, dimensioner och 

proportioner är vanliga i den dagliga verksamheten i förskolan. De är ofta beskrivande i sin 

karaktär men också relativa framhåller Björklund (2009). Det innebär att när barnen till 

exempel beskriver en leksaksbil kan den vara stor i förhållande till en liten leksaksbil men 

liten i förhållande till en lastbil. Jämförelser är därför nödvändiga för att få kunskaper om 

olika begrepp (Björklund 2009). 

    I vår kultur anses det som självklart att använda sig av räkneord och siffror säger 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007). De vill också lyfta fram hur viktigt det är för att 

barn ska kunna utveckla god taluppfattning att förstå grundläggande begrepp som antal, 

räkneramsan, ordningstal, mätetal och talens egenskaper och så vidare. 

    Andra uttryckssätt än verbala används gärna av små barn. De kan till exempel ta hjälp av 

händerna för att visa om något är litet eller stort eller för att visa upp två fingrar när de menar 

antalet två (Björklund 2009). När barnen känner sig motiverade att hitta förståelse för ett 

begrepp kan de vara duktiga på att få in nyanser i sina uppfattningar (Björklund 2009). 

3.2.1 Taluppfattning, ordningstal 

Taluppfattning definieras på följande sätt enligt en artikel i Nämnaren årgång 22, nr2 (1995)  

Med taluppfattning menar vi en persons övergripande förståelse för tal och 

operationer parat med förmåga, färdigheter och lust att använda denna 

förståelse på olika sätt som underlag för beslut och för att utveckla 

användbara och effektiva strategier för att använda tal och operationer.  

                                                                                            (Reys m.fl.1995:23)      

 

Taluppfattning innebär således inte bara förståelse för tal utan också till exempel lusten att 

använda sig av denna förståelse. För att förstå talbegreppen är det betydelsefullt att kunna 

förstå skillnaden mellan delar och helheter samt att det är delarna som tillsammans bildar en 

helhet (Björklund 2009). 

    Vi människor tycks ha "en medfödd förmåga att uppfatta antal upp till tre och fyra 'i en 

blink', subitizing på engelska" (Sterner & Johansson 2006:72). Detta visar sig till exempel i 

att barn kan säga att en bil har fyra hjul eller att handen har fem fingrar utan att räkna dem, de 

har alltså en talbild klar för sig (Sterner & Johansson 2006). 

    Sterner och Johansson (2006) beskriver Gelmans och Gallistels fem räkneprinciper. Den 

första är abstraktionsprincipen som "innebär att föremål, i väl avgränsade och definierade 

mängder kan räknas." (a.a., s.72). Den andra är ett till ett - principen som "innebär att ett 

föremål i den ena mängden får bilda par med ett och endast ett föremål i den andra mängden" 

(a.a., s72). När barnen räknar föremålen i en mängd spelar det ingen roll i vilken ordning de 

börjar räkna eller i vilka grupper föremålen ligger, detta kallas principen om godtycklig 

ordning (den tredje principen). Piaget (1965) framhåller i sina studier att antalskonstans är en 
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viktig del av talbegreppet (Sterner & Johansson 2006). Antalskonstans är kopplad till 

principen om godtycklig ordning och innebär en förståelse för att antalet föremål är detsamma 

oberoende av hur de är belägna, om de ligger utspridda eller tätt tillsammans. Principen om 

räkneordens ordning, är den fjärde principen och "innebär att orden måste komma i en 

bestämd ordning och att varje räkneord följs av ett annat bestämt räkneord" (Sterner & 

Johansson 2006:75). Antalsprincipen, är den femte och sista principen, som också kallas 

kardinaltalsprincipen, den "innebär att när varje föremål i en mängd har parats ihop med ett 

räkneord så anger det sist uttalade räkneordet antalet föremål i mängden" (Sterner & 

Johansson 2006:75). 

    Räkneorden används också som ordningstal framhåller Sterner och Johansson (2006). Till 

exempel jag kom först, du kom sist, du står sist eller till slut kom du hit. Räkneorden kan 

också användas som en beteckning, till exempel som nummer på en fotbollsspelare eller på en 

buss utan att det har med antalet att göra (Sterner & Johansson 2006). Relationer inom och 

mellan tal och omvärld är sådant som barnet också möts av. 

    För att barnen ska få erfarenheter och förstå hur vi gör när vi bestämmer antal av ett 

föremål finns det rika tillfällen i vardagssituationer i förskolan som till exempel vid måltider, i 

leken och i spel, att stimulera och utveckla deras förmågor påtalar Sterner och Johansson 

(2006). Barnen utvecklar sin förståelse när vi räknar till exempel en, två, tre för att 

vidareutveckla sin förståelse för att det är antalet tre. 

    Räkneorden används också som mätetal, till exempel en liter mjölk, hur långa barnen är, 

om det är lika många pojkar och flickor eller om de är lika gamla osv. (Sterner & Johansson 

2006). 

    Det är en lång och avancerad process att lära sig att räkna. En god taluppfattning är något 

som ständigt utvecklas och innebär en förståelse av alla de olika aspekterna av tal (Sterner & 

Johansson 2006). 

3.2.2 Former, mönster, symmetri 

Att känna igen och kunna använda former och figurer i olika sammanhang ingår i den 

matematiska förmågan framhåller Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). Författarna menar 

att för att stärka och utveckla barnens föreställningsförmåga behöver de få erfarenheter inom 

geometrin. Former är viktiga, det kan vara dess form som gör att vi känner igen en sak 

påpekar Persson (2006a). Det finns en stor variation av former, de kan vara beständiga som 

stenar och klossar eller föränderliga som till exempel i lera, sand och vatten. Persson (2006a) 

menar att former hör ihop med skapande och fantasi. Former kan upplevas på olika sätt, till 

exempel en tallrik är en cirkel eller en boll är en tredimensionell cirkel, den är rund. I 

rörelselekar kan en cirkel bildas när man står upp eller går runt i ring (Persson 2006a). 

    En form kan vara en del av ett mönster, men bildar inget mönster på egen hand. Många 

mönster kan ses inom- och utomhus, till exempel på kläder och olika textilier, på spel, 

pärlplattor, löv, kottar, och staket m.m. (Persson 2006a). Författaren frågar sig: "Pärlplattan - 

tidsfördriv eller utforskande geometri?" (a.a., s. 123). Svaret på detta är, menar Persson 

(2006a), att barnen lägger olika mönster på pärlplattan och kan samtidigt träna många olika 

matematiska begrepp som till exempel storlek, inåt- utåt, antal, form, större än och mindre än. 

    Persson (2006a) framhåller att i naturen kan vi hitta många olika slags mönster som kan ses 

som symmetrier. "En form eller en figur är symmetrisk om den efter att ha vridits eller 

förflyttas, genom spegling eller rotation, ser likadan ut" (Persson 2006a:125). Barn upplever 

symmetri i former som upprepas, de kan se symmetrin i kroppen, vi har två ögon, två ben osv. 

(Persson 2006a). 

3.2.3 Rumsuppfattning 

Rumsuppfattning innebär att kunna förstå och att kunna kommunicera var barnet själv eller ett 

föremål är beläget i förhållande till resten av rummet och om att kunna beskriva hur vi kan 
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förflytta oss samt olika föremål i rummet. Till detta används begrepp som anger riktning, läge 

eller avstånd. Barn utvecklar sin rumsuppfattning genom att använda hela kroppen och alla 

sina sinnen (Persson 2006b). 

    Rumsförståelsen börjar med barnets första ögonkontakter, beröringar och röster och 

utvecklas efter barnets förmåga att röra sig (Persson 2006b). Öppna och slutna rum, begrepp 

som innanför och utanför upplever barnen i olika lekar, liksom närhet och avstånd och även 

vilken kraft som behövs för att till exempel kasta iväg en boll (Persson 2006b). 

    För att utveckla sin rumsuppfattning behöver barn rika tillfällen för att undersöka och 

upptäcka sin omvärld både inom - och utomhus (Sterner 2006). Små barns rumsuppfattning 

utvecklas i leken när de kryper, klättrar, trillar, hoppar och springer. De tränar sin förmåga att 

bedöma avstånd och riktning (Sterner 2006).  

    Sterner (2006) beskriver att barn ibland leker nära tillsammans på en liten yta men att 

rummet som de leker i har en stor yta runt omkring deras lek. Sterner (2006) menar att barnen 

då möter det som har med volym och yta att göra, vid sådana lekar som exempelvis 

kojbyggen tränar barnen också på att anpassa sig till andra. 

3.2.4 Tidsuppfattning  

Barn har inte hunnit få eller skaffa sig så mycket kunskaper och erfarenheter om tid, därför är 

tid ett svårt begrepp för dem att förstå (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). Dåtid, nutid och 

framtid kan vara svårt att uppskatta och uppfatta för barnen. En vuxen kan till exempel tänka 

tillbaka på många somrar medan en fyraåring inte minns mer än förra sommaren (Heiberg 

Solem & Lie Reikerås 2004). De minsta barnen lever i nuet och efterhand som de blir äldre 

kan de tänka både framåt och bakåt i tiden (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). 

    Tidsangivelser som veckor, dagar, timmar och minuter kan också vara svårt för barnen att 

greppa om. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) menar att med språket som redskap kan 

vi hjälpa barnen att förstå till exempel att halv sju är när ett visst barnprogram är slut på TV 

eller att de kan koppla sin födelsedag till vilken årstid det är när de fyller år. 

    Barnens vardag består av händelser som de lär sig att koppla till begrepp som beskriver 

ordningsföljd som till exempel strax, nästa, om en stund, före och efter (Heiberg Solem & Lie 

Reikerås 2004). De relativa tidsorden som till exempel ett ögonblick, en stund, en vecka kan 

ställa till problem för barnen. "Jag visste inte att ett ögonblick var så länge" (Heiberg Solem & 

Lie Reikerås 2004:239) beskriver ett vardagligt uttryck som barnen ställs inför. Den absoluta 

tiden som morgon, middag, kväll, idag osv. kan vi hjälpa barnen att förstå genom att knyta 

orden till vissa aktiviteter (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). 

    Tid och avståndsbedömningar hör ihop. Tid anges i avstånd till exempel att någon får låna 

cykeln bort till en viss plats. Avstånd anges också i tid till exempel att det tar tio minuter att 

gå till en bestämd plats (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). Tiden kan också synliggöras 

genom att ange längden: "Det är sååå (sic) länge tills jag har födelsedag' säger fyraåringen och 

sträcker ut armarna åt sidorna" (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004:241). 

3.2.5 Sortering och klassificering 

I förskolebarnens vardag finns det många tillfällen till spontan sortering och sådan som är 

initierad av pedagogen. Exempel på detta är när barnen städar undan och lägger legobitar i 

olika lådor efter respektive färg (Forsbäck 2006). Varje dag, säger Sheridan (2011) gör barn 

jämförelser för att gruppera och klassificera efter egenskaper. Till detta behöver de begrepp 

för färg, form, storlek och antal. När ett barn ska ordna upp sakerna efter en lek behöver de en 

idé om hur sakerna ska ordnas. Med hjälp av dessa begrepp sorterar sedan barnet in 

leksakerna på sina bestämda platser. Barnet har erfarit begrepp och förstått olika ord i sin 

vardag vilket kan bli till matematik i barns vardag anser Sheridan (2011). Barnen väljer att 

sortera efter antal, efter likheter och skillnader och de använder sig också av parbildning. 
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Efter sortering och klassificering kan insamlat material tillsammans med barnen tydliggöras i 

diagram och tabeller (Forsbäck 2006). 

    I leken får barnen förståelse för hur andra tänker och de ser vilken stor variation av 

sortering som kan förekomma. De får erfarenheter av matematiken och utvecklar sitt logiska 

tänkande när de sorterar och klassificerar föremål. De utvecklar också sin förmåga att 

använda regler vilket gör att de bättre förstår och kan strukturera sin omvärld (Forsbäck 

2006).  

 3.3 Samspel och språk 

I samspelet med andra människor skapar barnen mening och innebörd i begrepp och symboler 

och i beskrivningen av sin omvärld. Det är väldigt viktigt för det matematiska tänkandet och 

kommunikationen med andra (Björklund 2009). Vygotskij (Björklund 2009) menar att barnet 

i interaktion med andra utvecklas och lär sig nya matematiska kunskaper och även att använda 

dessa i andra sammanhang. En aspekt av detta är att barnen samspelar med vuxna och andra 

barn. I deras strävan efter till exempel rättvisa behöver de ett redskap för att dela upp saker 

och ting i lika stora delar till dem som de vill dela med (Björklund 2008). Andra aspekter av 

matematiken kan vara att skapa struktur för att öka barnens förmåga att förutsäga och förstå 

händelser och vad andra gör, vilket av barnen upplevs som viktigt menar Björklund (2008). 

Ytterligare aspekter av det matematiska tänkandet är att barn redan i tidig ålder visar att de 

kan förstå vad andra klarar av (Björklund 2008). Barn lär av varandras olika erfarenheter och 

kunskaper oberoende av vilket kön eller ålder de har (Williams 2006). När barnen i sociala 

sammanhang hjälper varandra att lösa problem lär de sig att se på problemet på olika sätt. Det 

centrala i Vygotskijs teori (Williams 2006) är hans tanke om att de bästa möjligheterna för 

barns lärande ges när de handleds av vuxna eller av andra barn som har mer kunskaper och 

färdigheter. 

    När den vuxne och barnet riktar sina tankar och fokus mot samma mål sker kommunikation 

och ömsesidighet säger Trygg (2004). Språk handlar om kommunikation även om barnet inte 

kan tala eller förstå alla ord så tolkas innehållet på grund av ömsedighet och nära samspel. 

Detta är starten för en fortsatt god språkutveckling betonar Trygg (2004). Magne (2002) tar 

också upp att barn lär sig språket i ett socialt sammanhang, inte genom begreppsdefinitioner. 

Språket har olika funktioner för människan framhåller Trygg (2004), i första hand utgör den 

en stor social funktion för oss. Men det påverkar också vårt tänkande och att minnas det vi 

sett och tolkat in av omgivningen. Samspelet mellan tänkande och språk utvecklar barnet till 

att sätta ord på sina tankar påpekar Trygg (2004). För att belysa innehåll och 

problemlösningar i handlingar är språket till hjälp för barnet betonar Trygg (2004). 

    Språk och lärande är sammanbundet poängterar Sterner (2006), därför måste barnen i 

förskolan få möjlighet till att leka med språket som rim, ramsor och klappa stavelser i sitt 

namn. Det finns olika uttrycksformer som kan användas för att utveckla barnets 

språkförmåga, som till exempel bild, musik, dans och högläsning (Sterner 2006). Om 

högläsning tar Sterner (2006) upp att här kan barnet fråga och resonera kring det de lyssnat till 

som ”tänk om alla vore små som den lilla gumman eller med tanke på lejon och katter tänk 

om vi alla hade svans” (a.a., s. 52). Sterner (2006) understryker att man ibland vill tala om 

matematik som ett språk men matematik kan man inte säga är ett naturligt språk för det finns 

ingen som har matematik som sitt första språk. Däremot fortsätter Sterner (2006) att 

matematiken har ett innehåll av många ord och termer, dessa begrepp blir barnens undan för 

undan under sin utveckling. 

    Magne (2002) tycker att sagor kan inbjuda till matematik genom barnens språkbehärskning 

och problemlösningsförmåga och detta kan ske i dialogform. Han ger exempel såsom ”Hur 

många är grisarna i sagan om den stora stygga vargen?” (Magne 2002:20). I nästan all 

litteratur, säger Trygg (2004) som tar upp hur barn lär sig matematik framhålls språket och 

kommunikationen som viktig för begreppsbildningen. Trygg (2004) tar också upp att 
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vardagsspråket, det vi använder när vi samtalar skiljer sig från det matematiska språket, därför 

att matematiken är mycket precist och har sin egna särskilda grammatik. Språk och tänkande 

samverkar tillsammans i barns utveckling understryker Trygg (2004). Knutsdotter Olofsson 

(2009) skriver om när barnet tränar språket i förskolan och hon kommer fram till att ingen 

annan aktivitet såsom rolleken tränar språket. Knutsdotter Olofsson (2009) fortsätter med att 

beskriva hur barnet i låtsasleken tvingas till att nyttja det talade språket för här måste barnen 

formulera sig så att de förstår varandra, i leken är inte handlingen uppgjord i förväg. I leken 

talar barnen mera variationsrikt säger Knutsdotter Olofsson (2009) än exempelvis vid 

skapande arbete, i leken binds inte orden till enbart föremål och händelser utan också till inre 

bilder.  
 

Barn räknar med kamrater som en hjälp till kunskap, och detta är insikter som 

barn borde få med sig som ett livslångt lärande - att se varandra som källor till 

kunskap.                                                      

                                                                                             (Williams 2006:98) 

3.4 Lärande i leken 

 I svensk förskola finns den fria leken som ett inslag varje dag (Knutsdotter Olofsson 2009). 

Författaren definierar fri lek utifrån att barnen själva hittar på vad de ska leka. Knutsdotter 

Olofsson (2003) menar att vi tagit leken som självklar och att lek är något som bara uppstår, 

samt att alla barn leker. Leken ser hon som en intellektuell sysselsättning och då är det 

framförallt låtsasleken som hon pekar på där barnen får tillfälle att träna upp sin 

föreställningsförmåga. I leken stöter barnen på begränsningar som sätter deras uppfinnings-

förmåga på prov. Detta gör att de övar upp sin påhittighet och hittar olika sätt att lösa problem 

som uppstår anser Knutsdotter Olofsson (2003). I leken lär sig barnen vidare att världen kan 

upplevas och tolkas på olika sätt: 

  
Lek är inte bara lek. Lek är barnets sätt att lära sig klara livet och förstå 

världen. 

                                                                       (Knutsdotter Olofsson 2003:137) 

 

Barnen utvecklar sin matematik när de tänker, uttrycker sina tankar och i aktiviteter. Det kan 

vi tydligt se när vi observerar barnen när de leker och utforskar menar Heiberg Solem och Lie 

Reikerås (2004). Matematisk kunskap växer genom lek betonar Magne (2002). Först och 

främst är leken en frivillig aktivitet och för det andra är det en motsats till det praktiska livet 

för leken är på låtsas. Men ändå, som tredje komponent, är lekens beståndsdelar fylld av det 

som händer i det verkliga livet. I leken måste det finnas ordning, struktur, regler och 

överenskommelser för att leken ska bli meningsfull (Magne 2002). Det leken rör sig om är att 

identifiera sig med andra barn och vuxna, de leker rollekar. Barnen övar sig i leken, till att 

skapa sitt språk och sina färdigheter och processen är det viktigaste under lekandet skriver 

Magne (2002). 

    Williams (2006) betonar att leken är en naturlig del av barnens vardag och blir lärorik 

eftersom barn gärna lär av varandra. I leken tar alla barn någon gång på sig rollen som den 

som lär ut till andra och detta menar hon att barnen vet och leken blir på så sätt konstruktiv för 

alla som deltar (Williams 2006).  

    Persson (2006b) beskriver olika lekar och utgår då från vilken förståelse barn erfar av 

dessa. Under grupplekar, skriver Persson (2006b) och tar som exempel ”Katt och råtta”, får 

barnet förståelse av innanför och utanför. I kurragömma leken utvecklas rumsuppfattningen, 

hur stort måste de sakerna vara som jag ska gömma mig bakom? Med bollekar fortsätter 

Persson (2006b) krävs avståndsbedömning och riktning, i mer avancerade sådana behövs 

koordination av rörelse. Det handlar om att bedöma kraft i förhållande till avstånd. 
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Rörelseleken ger barnet uppfattning om egna rörelser och erfarenhet av rumsförståele. Leken 

går igenom olika faser, anser Persson (2006b), och den har också olika syften. Syftet är att 

barnet använder lek för att lära sig. De olika faserna har dels med barnets utveckling att göra, 

motoriskt, emotionellt och kognitivt och att leken då tar sig olika uttryck och former. Exempel 

på detta, som Persson (2006b) tar upp, är när konstruktionsleken utvecklas till att föreställa 

något från verkligheten. Här i konstruktionsleken finns idén att avbilda något korrekt och 

barnet använder sig av form, avstånd och vinklar. Leken är viktig för sin egen skull och blir 

något som barnen totalt går upp i när de leker och språk och kommunikation blir ett viktigt 

innehåll samt samspelet kring lekens innehåll betonar Persson (2006b). 

    Fauskanger (2006) säger att det behövs planering för leken och samtidigt att den inte alltid 

behöver planeras så mycket. Det som behövs planeras är enligt Fauskanger (2006) en 

utmaning i att det på förskolan finns en grogrund för lek, leken kan lockas genom material 

och miljö. Pedagogerna måste tro på leken som en del i arbetsmetoden och barnets utveckling 

för att leken ska ha en funktion i matematikundervisningen. Förskollärare ska ansvara för: 

att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för 

utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga  

                                                                                          (Lpfö98 rev. 2010:11) 

Det Fauskanger (2006) tar upp som inte är så planerat är till exempel när barnen på förskolan 

upptäcker korgen med kopierade pengar i, då börjar barnen leka affär, de handlar, väger paket 

och köper frimärken. Genom att sätta sig in i lekens matematik kan pedagogen vara stöd för 

barnen genom att ta lekens matematik på allvar säger (Fauskanger 2006). När pedagogen är 

bekant med barnens frågor, intressen och det som engagerar i leken, kan pedagogen senare ta 

upp detta med barnen och stödja barnen till att utveckla sina matematikkunskaper. 

Balansgången kan vara svår när man vill få med mesta möjliga matematik inom leken utan att 

för den skull ta ifrån barnen själva leken säger Fauskanger (2006). 

3.5 Läroplanen för förskolan 

I läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010 skriver skolverket vad vi ska sträva efter att lyfta 

fram i arbete med matematik 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. 

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

matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 

egen och andras problemställningar. 

 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, 

uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp. 

 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska 

förmåga att föra och följa resonemang.  

 (Lpfö98 rev. 2010:10) 

Doverborg (2006) ställer sig frågan vad det innebär för barn i 1-5 årsåldern att det finns en 

läroplan som lyfter fram matematik som ett innehåll i förskolan? Det svar hon ger på frågan är 

att det inte i första hand är lärarstyrda aktiviteter, som skapar förskolebarnens möjligheter att 

lära matematik utan att lärare professionellt arbetar med att synliggöra den matematik som 

finns i lek, vardagsaktiviteter och teman. I förskolan kan vi se att barn i alla åldrar leker, 

bygger och konstruerar säger Doverborg (2006). Det är utifrån detta som hon tycker att lärare 

kan ta tillvara tillfällena för att ge barnen erfarenheter. Hon ger exempel på aktiviteter som att 
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vid målning gör barnet val av tjockt, tunt papper, långa, korta penslar. I tamburen sorterar 

man kläder och par kan bildas. Hon tar också upp att låta barnen mäta i icke-standariserde 

mått med kroppen, en pinne, ett snöre och sedan mäta med standardiserat mått som decimeter 

och meter. Magne (2002) understryker att uppdraget för förskolan är ansvarsfullt eftersom 

läroplanen säger att för varje barn ska förskolan sträva mot att de utvecklar sin förmåga att 

upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. 

3.6 Pedagogens roll 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) talar om att barn som deltar i samma 

förskola en dag, inriktar sig inte alla dessa barn på tal och räkneord. Pedagogens uppgift blir 

att ställa frågor som innehåller räkneordens innebörd och talens egenskaper (Sheridan m. fl. 

2011). Frågorna utmanar och inspirerar och kan vara av typen ”Har du lika många? - inte så 

många? - för många? - fler? - färre? - samma antal?” (Sheridan m.fl. 2011:64)  

    Barn och vuxna utbyter tankar kring matematik när barnet är runt tre års ålder eller tidigare. 

Barnet börjar använda språket och det gäller att stimulera barnen på rätt sätt (Magne 2002). I 

förskolan finns tillfällen till stimulans poängterar Magne (2002). Ett sådant tillfälle kan vara 

när barnet börjar fråga om former eller när vi kan resonera om likheter och olikheter. Magne 

(2002) menar att pedagogerna på förskolan kan erbjuda material som stimulerar till att 

fundera över avstånd, tid, volym och material som ger barnen lust till att jämföra former, 

ordna och till att sortera saker. Pedagogerna ska ge barnen tillfälle att använda byggklossar 

och alla slags leksaker samt ge dem möjlighet att kunna växla mellan olika slag av reella 

material (Magne 2002). 

    Intressen och motivationen är olika hos barnen framhåller Magne (2002). När barn möts av 

uppmuntran från pedagogerna då de exempelvis ramsräknar eller när barnet genom 

pedagogernas försorg får struktur på dagen och ordning i rummet, är det orsaker som för de 

yngsta barnen blir grundläggande för matematiken och deras intresse för att räkna framhåller 

Sheridan m. fl. (2011). Pedagogen kan göra barnet uppmärksam på olika begrepp i sin vardag 

som att exempelvis ställa frågor som är utvecklande för logiskt resonemang (Sheridan m. fl. 

2011). Med de yngsta barnen kan pedagogen räkna barnets tår på skötbordet, här visar 

pedagogen på att det går att kvantifiera. Björklund (2009) menar att det kompetenta barnet 

behöver en kompetent pedagog som i möten med barnet skapar fler möjligheter för barnets 

lärande. Detta kan till exempel göras genom att pedagogen tar barnets perspektiv och ser och 

lyssnar till hur de utnyttjar sin förståelse. Barnet bör "ställas inför frågor som: 'Hur tänker 

du?', 'Kan du visa mig?', 'Varför?, 'Finns det andra sätt?" (Björklund 2009:44). På detta sätt 

kan pedagogen försöka förstå hur barnet tänker angående matematiska problem och fenomen. 

3.7 Innemiljöns betydelse 

Hur innemiljön ser ut och vilka saker barnen möter har också en viktig funktion för hur barnet 

ska kunna fortsätta att utveckla sina matematiska begrepp. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2007) ger konkreta exempel på vad som kan erbjuda möjligheter för barns 

matematiska intresse i inomhusmiljön. De nämner bland annat att förskolan kan ha föremål i 

varierande storlekar för iakttagande, att leka med och för sortering. Här möter barnet idéer av 

längd, storlek med mera. För den rumsliga dimensionen föreslår de kojor, tunnlar, kuddar och 

så vidare som barn kan krypa över och under i. För bygglek som ger möjlighet att benämna 

höjd, längd, bredd, tjocklek och för att räkna med är klossar i olika storlekar, former och 

material ett bra material för att barn ska uppfatta olika matematiska innehåll. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2007) föreslår också plocklådor och inpassningsspel med kvadrat, klot, 

rektangel och triangel som lämpliga former. Inpassningsspelen kan vara av olika sorter men 

bygger på att passa in i tomrummen och barnet möter storleksförhållanden och serieordnande. 

    Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) uttrycker att de tycker det är intressant att se 

hur barn hittar begrepp från sin vardag och använder matematiska begrepp på ett sätt som får 
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betydelse i deras värld. Därför bör inomhusmiljön innehålla nallar, dockor och djur i olika 

storlekar, för barn benämner den lilla som ”lillasyster”, den mellanstora oftast som 

”storebror” och de stora som ”mamma eller ”pappa”. Att man får ge inomhusmiljön lite 

skillnad utifrån dessa förslag för de yngre och lite äldre barnen tar de också hänsyn till. Ett 

exempel att göra inomhusmiljön matematisk för de allra yngsta kan vara att man hänger upp 

prismor i olika storlekar, när man benämner dess storlek ihop med barnet, kan man använda 

sig av grov och hög röst för den stora och så vidare. Man kan använda prismorna till att räkna 

och peka. Inpassningsspel för de yngsta kan vara pussel med få bitar. För de äldre barnen kan 

man använda sig av att sortera, räkna, benämna och serieordna på ett annat sätt säger 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007). 
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4. Metod 
Vår studie som är kvalitativ bygger på observationer av vilka matematiska begrepp som 

används i barns fria lek inomhus och i vilka situationer dessa framkommer. I en kvalitativ 

undersökning är syftet att skaffa en djupare kunskap än när observatörerna använder 

kvantitativa metoder enligt Patel och Davidsson (1991). Det är ofta praktiskt att göra löpande 

analyser när det arbetas med en kvalitativ undersökning fortsätter Patel och Davidsson (1991). 

Fördelen som de anger har att göra med att man i en löpande analys, direkt efter ett 

observationspass kan få idéer om hur man kan gå vidare. Ny och oväntad information kan på 

så sätt vara till hjälp i undersökningen. 

4.1 Datainsamlingsmetoder 

I vårt arbete, för att skaffa oss information, är observationen vårt redskap. Oberoende av 

vilken observationstyp som används i undersökningen ”så måste vi ta ställning till hur 

observatören ska förhålla sig i observationssituationen” (Patel & Davidsson 1991:82). Det 

finns olika förhållningssätt att använda sig av för observatörerna, deltagande eller icke 

deltagande. Dessutom kan observatören vara känd eller okänd för dem som observeras. 

Förhållningssättet i vår observation är icke deltagande observatör med känd grupp. Vi deltog 

inte i några aktiviteter som observatör utan försökte dokumentera vilka matematiska begrepp 

som uttrycktes och användes i leken. Observatörerna ställde inte några frågor, däremot 

svarade vi barnen på direkt tilltal och hjälpte också dem om de bad om något, eftersom vi 

ville ingå som en naturlig del i förskolans vardag.  

    För att veta vad vi undersökte använde vi oss av ett eget observationsschema som är 

strukturerat. Johansson och Svedner (2006) påpekar att det kan vara svårt att konstruera ett 

sådant observationsschema men de föreslår att man kan analysera i efterhand om kategorierna 

hamnat för nära varandra. Eftersom vi har arbetat med löpande observationer och försökt 

skriva ner vilka matematiska begrepp barnen använt sig av i den fria leken inomhus har vi 

haft styrda matematiska begrepp som vi noterat. Johansson och Svedner (2006) menar att ett 

förarbete som mynnar ut i frågeställningar som skall registreras är nödvändiga för att 

observationerna skall bli meningsfulla och sedan möjliga att analysera. Vi räknade med att 

genomföra 12 observationer på två olika förskolor, sex observationer på vardera avdelningen 

som vi valt på dessa förskolor. Antalet barn per gång har varierat i grupperna som vi 

observerat och även platsen för leken, men den har skett inomhus och varit spontat vald av 

barnen. Ingen jämförelse mellan de två avdelningar är gjorda eftersom det inte var vårt syfte 

med undersökningen. För att observatörerna skulle hinna få med det som var intressant för 

studien sattes ingen tidsgräns för varje observation utan observatören fick vara med under ett 

pass av fri lek på förskolan. Observationsmetoden kan då som Patel och Davidsson (1991) tar 

upp, vara tidsödande. 

4.2 Urval 

Till urvalsmetod har vi valt två stadsförskolor som är belägna i södra Sverige. 

Bekvämlighetsurval har gjorts, vilket betyder att förskolorna är bekanta för observatörerna 

sedan tidigare. Patel och Davidsson (1991) säger att när man väljer en så kallad tillgänglig 

grupp måste man veta att resultatet inte kan gälla för andra grupper än de undersökta. 

Däremot kan man försöka att bedöma hur pass generaliserbara resultaten kan vara säger Patel 

och Davidsson (1991). I undersökningen har observationerna skett med barn i åldern fyra år. 

Anledningen till att vi valde just fyraåringar att observera är för att med stigande ålder 

använder sig barn av mera kommunikation och det blir lättare i den här åldern att beskriva och 

benämna matematiska begrepp för barnet. Studien bygger på att observera barn i den spontana 

leken och fyraåringar har också utvecklats till att leka med andra i rollekar som bygger på 

deras egna erfarenheter. Vi tittade på leken utifrån tillgängliga grupper i de båda förskolorna, 
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men var noga med att inte de barn kom med som vårdnadshavaren inte gett sitt medgivande 

till att delta i studien.  

4.3 Etik 

Vi följde de etiska principer som gäller enligt Vetenskapsrådet och som antogs av det 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990. Dessa principer innehåller 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Utifrån dessa 

sammanställde vi en medgivande - blankett. Där fick barnens vårdnadshavare information om 

vad vårt arbete går ut på, hur resultaten ska användas, att deltagandet är frivilligt, att alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt samt om de vill samtycka eller inte till att deras barn deltar 

i våra observationer (bilaga 1 och 2). Denna lämnade vi i god tid ut till de berörda barnens 

vårdnadshavare på de båda förskolorna där vi skulle genomföra våra observationer. Vi 

inväntade sedan svaren på dessa innan vi genomförde våra observationer. De namn som 

nämns i resultatdelen är fingerade. Vi vill visa respekt för dem som deltar och det gör vi 

genom att följa dessa forskningsetiska rekommendationer menar Johansson och Svedner 

(2006). 

4.4 Genomförande 

Efter förfrågan med pedagogerna, om att observationerna kunde genomföras, skedde en 

muntlig information på de två avdelningarna om vad studien handlade om. Personalen fick 

information om att vi skulle observera fyraåringar i den fria leken inomhus och att det inte 

skulle vara styrt av någon pedagog samt att observatörerna inte skulle ställa några frågor. 

Sedan lämnade vi ut medgivande blanketten till vårdnadshavarna. 

    Observationerna har vi gjort under olika tidpunkter på dagen i förskolan. Flest 

observationer har gjorts under förmiddagstid och några efter lunch. När observatörerna 

kommit till avdelningen och märkt att lek eller aktivitet börjar har anteckningar utifrån 

observationsschemat startat. Som observatör har vi inte styrt barnen, inte ställt frågor eller 

diskuterat med dem. Någon gång har vi svarat på barns direkta tilltal och bistått dem med 

hjälp vid förfrågan av praktiska saker som att skjuta in en stol eller dylikt. Observatörerna har 

inte haft någon tidsbegränsning, det vill säga hur lång observationen ska vara, utan följt leken 

från dess start till slut. Anteckningar har förts över hur långa observationerna blev. 

Observationerna registrerades genom att vi använde oss av papper och penna, när en lek 

började satte sig observatören ner där barnen var och lekte och började anteckna i 

observationsschemat (bilaga 3) Vi har genomfört tolv observationer totalt, sex på vardera 

förskolan. Antalet barn som deltagit i varje observation har varierat mellan två och fem barn 

per gång. I snitt har leksituationerna och sålunda också observationerna varat i 20 minuter, 

kortaste tiden har varit 15 minuter och längsta 45 minuter. 

4.5 Validitet och reliabilitet  

För att få god validitet i vårt arbete betonar Patel och Davidsson (1991) att vi måste veta att vi 

undersöker det som vi har för avsikt att undersöka. När observationerna inleddes var vi 

medvetna om att om vi eventuellt kunde upptäcka att något kriterier fattades i vårt 

observationsschema och då skulle vi skriva till det för att stärka innehållsvaliditeten 

(Johansson & Svedner 2006). Under vårt arbete har vi kontinuerligt diskuterat olika 

matematiska begrepp för att få en samsyn på det som observeras och om eventuella olikheter i 

våra uppfattningar påverkat vårt resultat. Begreppen som presenteras är begrepp som barnen 

spontant använt i olika lektyper. Detta har vi gjort för att få så bra begreppsvaliditet som 

möjligt (Johansson & Svedner 2006). Observatörerna har varit kända av barnen vilket har 

gjort att de inte har reagerat negativt på att vi har funnits i deras närhet. Därmed har vi 

undanröjt problemen med att barnen skulle uppfatta oss som störande i deras lek och påverka 

resultaten av observationerna (Patel & Davidsson 1991). 
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    Validiteten samverkar med reliabiliteten vilket gör att de står i ett visst förhållande till 

varandra som gör att vi inte bara kan se till det ena och utesluta det andra. Vi måste också få 

god reliabilitet vilket innebär att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidsson 1991). Vi har båda två under många år i vårt arbete som barnskötare på olika 

förskolor använt oss av barnobservationer. Därför anser vi oss vara tränade på att utföra dessa 

observationer, vilket ger bra förutsättningar för god reliabilitet (Patel & Davidsson 1991). Vi 

är medvetna om att vissa fel i våra bedömningar vid observationstillfällena kan ha kommit 

med. 

    Under observationerna på de båda förskolorna har samma strukturerade 

observationsprotokoll används, detta stärker också reliabiliteten framhåller Patel och 

Davidsson (1991). Samtalen mellan barnen nedtecknades också. Vi har inte kunnat 

kontrollera reliabiliteten på observationerna genom att delta båda två vid samma tillfälle 

eftersom våra bostadsorter inte är samma. Detta kan vara en nackdel för reliabiliteten menar 

Patel och Davidsson (1991). Eftersom pedagogerna på de berörda avdelningarna inte visste 

vilka dagar observationerna skulle ske så har de inte kunnat ändra verksamheten eller förändra 

planeringen. Studien utgår från banens fria lek, vi kan säkert säga att pedagogerna inte styrt 

verksamheten utifrån att observationerna skulle göras. Om observationerna gjorts en annan 

tidpunkt kan andra begrepp förekommit eftersom leken inte ser likadan ut dag från dag. Detta 

på grund av att barn är spontana och observationerna gjordes i barnens fria val av lek, vid 

observationerna har dock samma lektyper förekommit. 

4.6 Databearbetning 

Direkt efter att vi genomfört en observation på respektive förskola läste vi igenom våra 

protokoll och renskrev det som barnen hade sagt. Patel och Davidsson (1991) påpekar att om 

det tar för lång tid innan vi analyserar observationen så blir det svårare att göra en rättvis 

bedömning av materialet. När samtliga observationer var klara sorterade vi de matematiska 

begreppen i olika kategorier. Arbetet fortsatte utifrån våra frågeställningar och vi gjorde en 

sammanställning på vad vi fått fram. Vi valde också ut citat av vad barnen hade sagt för att 

visa vilka matematiska begrepp som de använt sig av, dessa använde vi sedan i resultatdelen. 
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5. Resultat och analys 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken matematik barnen i förskolan redan 

nu använder sig av i den fria självvalda leken inomhus. Vi ska här försöka ge en helhetsbild 

av våra observationer utifrån leksituationerna som vi observerat med fyraåringar på två 

förskolor. Här redovisar vi också de matematiska begrepp som förekommit i leken och 

sammanställer dessa. Vi presenterar dessa resultat utifrån, vilka matematiska begrepp barnen 

använde sig av och i vilken leksituation de befann sig i när vi hör att de använder sig av 

matematiska begrepp. Resultat och analys redovisas tillsammans eftersom vi vill undvika 

upprepning och inte heller använt oss av avancerad analysmetod, därför har vi valt att 

redovisa så. ”Beroende på våra frågeställningar kan vi göra sådana analyser direkt när 

presentationen av resultaten föranleder sådana” (Patel & Davidsson 1991:111). Av de tolv 

observationer vi genomförde, fann vi matematiska begrepp som barnen använde sig av i alla 

observationerna. I våra observationer var det åtta stycken rollekar, två bygglekar och två med 

geometri (pärlplattor). 

5.1 Vilka matematiska begrepp använder sig barnen av? 

Barnen har under lekens gång uttryckt matematiska begrepp av olika dimensioner såväl i 

rollek, bygglek och geometri aktivitet. Vi beskriver här under olika kategorier vilka 

matematiska begrepp som barnen uttalat, med kursiv stil markeras det som vi tolkat som 

matematiskt begrepp. 

5.1.1 Taluppfattning, ordningstal 

Efter genomgång av observationerna ser vi att barnen använder sig till stor del av räkneord 

och antalsuppfattning i leken. 

”Man får två stycken var.” 

”Nu har du två, jag har bara en.” 

”...du räknar ett , två , fyra, det är inte rätt” 

”Här är massor av knappar.” 

”Vi måste ha flera stolar så ingen kan komma in.” 

Barnen använder sig av siffror och antal när de fördelar saker och roller emellan sig i lekarna, 

vedertagna matematiska begrepp används blandat med barnens eget vardagsspråk som är 

kodat utifrån leken.  

”Två kan vara storasyster.” 

”Fyra storasyster som två är döda men nu lever de igen.” 

”När jag räknat till noll ska du komma! Snart börjar jag räkna”. Barnet räknar baklänges från 

 10-0. 

Reys m.fl. (1995) påtalar att taluppfattning inte bara innebär en förståelse av tal utan också att 

barnen har lust att använda sig av sin kunskap. I ovanstående exempel tolkar vi barnens 

begrepp som att de tycker att det är både roligt och viktigt att räkna. 

 

Vi har också uppmärksammat att barnen använder räkneorden som ordningstal vilket Sterner 

och Johansson (2006) också framhåller att de gör. Här redovisar vi några exempel på detta: 

"Jag stod först!" 

"Först får du åka skidor, sen jag." 

"Straxt kommer vi tillbaka från bussen." "Kom, nu är det straxt." 

"Jag hade den först, det här är sista dagen." 

"Jag ska sitta där, jag var först." 
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Vid ett observationstillfälle diskuterade barnen hur många dockor de hade vardera. Klara och 

Lisa försökte att reda ut hur de skulle göra för att få lika många dockor. Här kommer ett 

utdrag ur deras konversation: 

 

Klara: Man får ha två stycken var. Hon har jättemånga. Jag har bara en, hon har fyra. (Lisa  

           ger en docka till Klara) Nu har hon tre. 

Lisa:   Jag vill också ha en till. 

Klara: Jag hade fyra förut. 

Lisa:   En två fyra. 

Klara: Det är fel, du räknade ett, två, fyra. Det är inte rätt. Jag hade tre, vem har tat (sic) min 

          andra? Jag hade en till, jag hade inte bara tre. Jag hade faktiskt tre dockor. Jag vill ha  

          en, jag hade faktiskt tre. Lisa har fyra, jag har bara två. 

Lisa:  Jag har bara en, Klara har fyra. 

 

De har svårt att komma överens om hur många dockor de egentligen har. Lisa har ännu inte 

principen om räkneordens ordning klar för sig. Hon räknar ett, två, fyra men Klara däremot 

vet att det ska vara ett, två tre, fyra. Det ställer till problem för dem eftersom det blir svårt att 

förstå för Lisa.  

    När de leker med dockorna flyttar de runt dem. Detta gör att de ibland har svårt för att se att 

det fortfarande är samma antal. De har ännu inte begreppet antalskonstans helt klart för sig, 

antalet blir inte alltid detsamma när de räknar och dockorna ligger utspridda som när de ligger 

tillsammans. 

    Några barn sitter vid ett bord och leker med dockor och någon bygger med duplo - lego. En 

pojke säger: "Dom tre var med." Han pekar på tre dockor som ligger framför honom. Han 

använde sig av sin förmåga till subitizing. Detta är en medfödd förmåga som gör att han utan 

att räkna dem kunde uppfatta att det var tre dockor (Sterner & Johansson 2006).  

5.1.2 Former, mönster och symmetri 

I vårt resultat finner vi att barnen inte uttalar sig så mycket omkring former och mönster och 

symmetri. 

”Sidorna är olika.” 

”Jag ska bygga platt.” 

”En tallrik är blå med blommor på.” 

”Det här ska bli ett randigt hus.” 

”Jag behöver en triangel.” 

Barnen byggde, mätte och jämförde i sina aktiviteter och då använde de sig av olika former, 

men dessa former benämns inte med ord. Istället använder de sig av uttryck som ”ge mig den 

biten”, ”den här passar”, ”detta kommer inte gå”, när barnen bygger på höjden ”detta kommer 

att ramla.” 

    I de två observationerna där barnen väljer att lägga pärlplattor förekommer det i den ena 

observationen färgbegrepp i aktiviteten och barnen diskuterar formerna på pärlplattorna de 

ska välja innan de startar. När de valt sina plattor, konstaterar barnen vilka de inte valt. Pojken 

säger ”Det är två hjärtan kvar” och ”jag har tre hjärtan kvar här” svarar flickan. I den andra 

observationen med pärlplattor förekommer andra matematiska begrepp än geometri såsom 

antal, tid och lägesord. Vi tolkar barnens aktiviteter som Persson (2006a) också framhåller att 

här tränar de många olika matematiska begrepp när de lägger pärlplattor.  

    Under en observation tar två barn fram en låda med formblock (det är olika plastbitar i 

olika färger och former) och sätter sig vid ett bord. När barnen startar byggandet bestämmer 

de med varandra att de ska bygga hus med bitarna. När byggleken börjar ta slut går det ena 

barnet iväg och det andra barnet tar då en rektangelformad bit och försöker sedan täcka ytan 
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på denna med en triangel, hon lyckas inte. Hon ger uttryck för detta genom att säga ”det blev 

inte bra”. Hon gör fem försök, sedan börjar hon plocka tillbaka i lådan. 

    Att barnen inte använt sig så mycket av mönster och former i leken, trots att de troligen 

äger vissa av dessa begrepp kan bero på det Heiberg Solhem och Lie Reikerås (2004) tar upp 

om att barn behöver erfarenhet för geometri.  

5.1.3 Rumsuppfattning 

Vid genomgången av observationerna ser vi att barnen använder sig av begrepp som uttrycker 

placering, volym, yta, avstånd, riktningar, höjd och djup i sina lekar. Här återger vi några 

exempel på hur de har uttryckt sig: 

 
"Ingen riddare bakom, ingen riddare inne, ingen riddare därnere."  

"Du sitter bredvid mig." 

"Du får inte ta så stor plats." 

"Kan vi hälla i lite till? Jag vill ha ända upp." 

"Du har flyttat stolen lite eller kanske mycket." 

"Når du dina pärlor? De står långt ifrån dig." 

 

En episod som vi inte hörde men såg och uppmärksammade var hur en flicka använde sig av 

matematiken för att lösa ett problem. Hon ville klättra upp i ett fönster, prövade först men 

misslyckades. Hon hämtade då en stol för att kunna nå upp.  

    Persson (2006) menar att barn utvecklar sin rumsuppfattning genom att använda hela 

kroppen. Det ser vi exempel på när flickan funderar ut att om hon hämtar en stol så kan hon 

nå att klättra upp och sätta sig i fönstret. Ett annat exempel är när en pojke står på huvudet i 

soffan med fötterna mot väggen. Han uttrycker sig på följande sätt: "Kolla, jag är upp och 

ner." 

    Det som inte uttrycks i ord av matematiska begrepp inom rumsuppfattningen är också när 

till exempel några barn leker att de ska gå på bio. De har med sig dockvagnar och när de 

kommer fram till byggrummet som ska fungera som biosalong får de inte plats med allt. De 

blir då tvungna att räkna ut hur bänkarna ska stå för att de ska få plats att sitta och så att även 

dockvagnarna får plats. Det löser de genom att flytta på sakerna som finns där. 

5.1.4 Tidsuppfattning 

I alla observationerna vi gjort är det vanligt att barnen använder sig av tidsangivelser som 

matematiskt begrepp. Året som tidsmått förekommer i samband med ålder och att fylla år, 

barnen diskuterar med varandra hur gamla de är, när de ska fylla år och hur gamla deras 

föräldrar är. I leken fyller också olika roller år ”Mamma fyller år! (de börjar sjunga), Ja må 

hon leva… hundrade år, hundrade år.” Dåtid och nutid används såsom igår, idag, nu, nästa 

dag, sen, straxt, snart. Barnen tar både här och nu perspektiv i ord och lekhandling och 

överför detta exempelvis när de tänker på sig själva som mammor och pappor, då tar de ett 

framtidsperspektiv. Klockslag finns med som tidsangivelse, halv nio, klockan är över nio. 

Likaså indelning av dygnet som morgon och kväll förekommer. 

”Vi ska äta sen på kvällen.” 

”Jag fyllde år igår.” 

”Vi ska komma hem halv fem.” 

”Imorgon får du ha den (dockan). Jag har den idag.”  

”Kom, nu är det straxt.” 

Barnen tycks använda sig av tidsbegreppen för att lösa saker rent praktiskt och en del kommer 

från det rättvisa perspektivet. Imorgon får du ha dockan, barnet talar om att hon vet att det 

kommer en dag imorgon ur tidsperspektiv och då är det den andres tur. För att få leken att 

fortgå och kunna ha en mening i sig själv tycks barnen använda sig av tidsbegrepp. "Vi ska 
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äta sen på kvällen" säger Ylva i en lek där barnen bor tillsammans i ett hus de byggt av stora 

lekkuddar och i leken går olika personer in och ut ur huset och knackar på. I samma lek säger 

Anna ”jag somnade innan du kom”, Lina säger ”Jag måste komma hit imorgon”. Ylva vill bli 

väckt halv nio, hon blir inte det eftersom de andra i leken glömmer bort det. Så Ylva säger lite 

senare ”klockan är över nio nu, du skulle väcka mig. Om klockan är över nio måste ni väcka 

mig." Barnen i den här leken konstaterar ”nu är det morgon” och ”nästa dag, igen”. 

    Heiberg Solhem och Lie Reikerås (2004) talar om att barn inte hunnit skaffa sig så mycket 

kunskaper och erfarenheter av och omkring tid. Det är också svåra begrepp att förstå och 

greppa. Vidare menar Heiberg Solhem och Lie Reikerås (2004) att i barnens vardag som i 

händelser kopplas begrepp som beskriver ordningsföljd och relativa tidsord. I studien tycks 

barnen använda begrepp som nu, vänta och straxt i kommunikationen med sin lekkompis för 

att få lekhandlingen att fungera i ett samspel dessa emellan. 

5.1.5 Sortering och klassificering 

Barnen i förskolan är igång med många aktiviteter under sin dag på förskolan. Det innebär att 

de får många tillfällen till att sortera och klassificera, bland annat när de ska plocka undan 

efter sig. Här beskrivs några exempel på sådant som kommit fram vid genomgången av 

observationerna. 

 
Fem barn leker med barbiedockor. De jämför dockornas ögonfärg och säger: "Hon har lila ögon, 

nej hon har blå, hon har rosa, de är likadana." 

Det finns några leksaksdjur framme också: "Detta är ingen hund - det är en sköldpadda. Ingen katt 

- det är en hund." 

En flicka har arbetat med former i olika färger och storlekar. Hon ska nu sortera ner dem i olika 

fack i lådan. "Här i ska runda vara men var ska den här vara?" Hon håller upp en triangel och 

pedagogen pekar ut rätt fack. Flickan fortsätter att sortera efter färger och former - gula rektanglar 

ihop osv. "Så här ska det nog vara, jag brukar inte kunna detta" säger hon.  

 

I flera observationer har vi uppmärksammat att barnen i leken pratar och benämner 

matematiska begrepp som för att tydliggöra dessa för sig själva. I leken utvecklar barnen sitt 

logiska tänkande och får erfarenheter av matematiken (Forsbäck 2006). Flickan i exemplet 

som sorterar former i olika färger och storlekar bekräftar sitt lärande för sig själv när hon 

säger: "jag brukar inte kunna detta." Sheridan (2011) menar att barnen gör jämförelser för att 

klassificera efter egenskaper. Till detta behöver de begrepp för form, färg, storlek och antal. 

Detta tränar barnen när de benämner ögonfärgen på barbiedockorna och sedan jämför 

färgerna. 

5.2 Vilken leksituation befinner barnen sig i när matematiska begrepp används? 

När vi tolkat observationerna finns det matematiska begrepp i alla typer av leksituationer som 

observerats. Studien har inte styrt in barnen på olika lekar utan observerat där barnen själva 

valt sina lekar. De typer av aktiviteter som vi stött på är rollekar, bygglekar, 

konstruktionslekar, lek med dockor och djur, geometri aktivitet samt användande av räkneord. 

Vi har märkt att det finns skillnader på matematiska begrepp i varje lek och under lekens gång 

sett skillnader på hur barnen använder matematiska begrepp. 

    Vi har uppmärksammat att barnen använder sig mycket av begreppen innan själva leken 

startar som med uppdelning av saker och hur reglerna ska vara. Genom att prata med varandra 

och till sig själva planerar de leken och har stöd av att de behärskar matematiska begrepp. När 

barnen valt att leka med material som duplo, barbiedockor och riddare förekommer mycket 

lägesord, tidsord och språkmässigt blir det inte samma typ av dialog som vid rolleken. Här 

förekommer istället en annan form av uttryckssätt i form av ”visst hade vi många i fängelset?” 

det andra barnet svarar ”en tjuv kommer!” eller ”inte köra bakåt” och ”det är en hiss de åker 
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upp”. Det tycks vara mera av korta meningar med instruktioner mellan barnen. Vi tolkar att 

det uppstår olika begrepp och olika sorts användning av den språkliga kommunikationen 

beroende på vad för sorts leksituation barnet befinner sig i. Materialet tycks spela roll för vad 

för sorts matematiska begrepp barnen använder sig av. I två av lekobservationerna 

förekommer det en riddarborg/riddare, i båda dessa observationer använder sig barnen av 

mycket lägesord och rumsuppfattningar. 

    Här redovisar vi olika leksituationer där vi observerat att barnen använder sig av 

matematiska begrepp. Med kursiv stil markeras det som vi tolkat som matematiskt begrepp. 

 

Bygglek  

I situationer där barnen måste förklara och instruera varandra om hur de ska göra finns 

tillfällen där matematiska begrepp används. Här är några exempel på kommunikation där 

barnen använder sig av matematiska begrepp: 

"Ska jag ligga längst ytterst?"  

"Ska jag sova innerst?"  

"Det är två kuddar här som min bebis kan sova på. Sov med mig därinne. Lägg dig bredvid mig." 

 

Vi återger här ett exempel från en lek där tre barn tillsammans byggde ett hus med stora 

kuddar och hade dockor med i sin lek. Här i leken ordnar de byggandet tillsammans och 

kommunikationen blir med matematiska begrepp som:  

 
"Kan jag få den stora kudden? 

”Den här kudden är tung att bära".  

"Vi kan lägga dem ner” (med syfte på kuddarna). 

 

Lek med dockor och djur 

En situation som uppstod var när barnen skulle beskriva något för varandra. Vi uppfattade inte 

att barnen pratade om mönster så mycket men här är något som kom fram: 

 
En flicka beskriver en leksakstallrik till dockorna och säger då: "Den är blå med blommor på." 

En pojke leker med dinosaurier, håller upp en och säger: "Jag är en sån här dinosaurie som är 

prickig."  

 

Vi tolkar ovanstående exempel på så sätt att inomhusmiljön har stor betydelse för barnens 

intresse och lärande av matematiska begrepp. Flickan beskriver färgen och mönstret på 

tallriken och pojken ser att dinosaurien är prickig. Doverberg och Pramling Samuelsson 

(2007) betonar också att det är intressant att se hur de matematiska begreppen får betydelse i 

barnens värld. 

En observation innehåller lek av två barn som leker med smådockor vid ett bord. Kamraten 

vill låna kläder men får till svar att ”det där är för små kläder”. När ytterligare ett barn 

kommer och vill vara med i leken uppstår en diskussion kring hur många dockor man då ska 

ha och här i uppdelningen av leksaker startar en diskussion mellan barnen som ger 

matematiska begrepp som innehåller bland annat tal och antal: 

 
När några flickor leker med dockor försöker de att få en rättvis fördelning av antalet och en flicka 

säger följande: ”Jag hade tre, vem har tat (sic) min andra?" 

"Vi har ingen väska”. 

”Det är inte rättvist att jag har kort hår på min docka.” 
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Rollekar 

I observationerna har vi uppmärksammat att det uppstår många matematiska begrepp i 

rollekarna. I dessa lekar blir det matematiska begrepp i rollerna utifrån vardagsspråket 

beroende på vad leken innehåller som till exempel: 
 

"Jag springer upp och går på lina. Vem vill gå på linan? Vem vill gå på plankan?" 

"Jag ska gömma mig härinne." 

"Hoppa in! Kom ner! Den skjuter uppåt!"  

 

När barnen leker att de ska förflytta sig har de i sin kommunikation med avstånd och lägesord. 

 
”Vi ska köra jättelångt med bilen.”  

"Ett flygplan! Vad gör ni där nere? Vi åker upp i rymden." 

 

 I rollekarna är det lekens innehåll som styr valet av vilka matematiska begrepp som kommer 

upp, här har vi fått en varierande blandning av de matematiska begrepp vi tidigare redovisat. 

Antalet matematiska begrepp är nog inte färre till antalet när barnen använder sig av ett 

”styrt” material men mera variation av matematiska begrepp förekommer vid rolleken. 

Knutsdotter Olofsson (2003) ser leken som en intellektuell sysselsättning där barnen övar sin 

påhittighet och finner lösningar på olika matematiska problem. I rollekarna samtalar barnen 

och det kommer fram många olika matematiska begrepp som de använder för att deras roll i 

leken ska bli som de vill. 

    Barnen gör också olika jämförelser i leken. Följande händer i en rollek där fyra barn leker 

att de är en familj. Leken inleds med att barnen delar upp dockorna som ska vara med i leken. 

När ett barn påpekar att dockan hon ska leka med är liten uppstår en konversation om deras 

egen längd istället. Detta leder till att barnen ställer sig emot varandra för att mäta sig. 

Samtalet emellan barnen blir då följande:  

 
"Jag är längst på... (nämner avdelningens namn på förskolan)". 

"Nej vi får mäta." De ställer sig bredvid varandra. 

"Fusk du har skorna på dig. Ta av dem!"  

"Vi är nästan lika långa." 

"Nej, jag är större. Man måste ha huvudet rakt annars går det inte." 

"Jag är jättelång." 

"Ska vi mätas?" 

"Vi är lika långa." 

 

Konstruktionslek och geometri 

En observation innehöll aktiviteter med pärlplattor och följande situation uppstod: 

 
Ett barn ger instruktion till en kompis var pärlan ska sitta på pärlplattan och säger ”rätt, i mitten.” 

 

När två barn sitter och räknar pärlor säger det ena barnet när han kommit till tjugoett i 

räkningen. 

 
”Tjugosex är vårans pappa. Pappa fyller år, pappa är större än mamma. Mamma är mindre än 

pappa”. Här talar barnet med sig själv och tycks inte förvänta sig något svar utan återgår direkt till 

pärlorna därefter. 

 

Vid aktivitet med pärlplattor och geometriblock uppstår begrepp utifrån tal, form och storlek i 

större utsträckning än vid annan lek. Persson (2006) lyfter fram att i vardagliga aktiviteter 

inomhus får barnet erfarenhet av läge, riktning och relation till det som finns exempelvis 
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innanför och utanför i en bygglek. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) säger att barn 

spontant vill använda sig av grundläggande matematiska begrepp i leken, de vill befästa 

förståelsen. Barnen visar glädje och vill visa sin kompetens genom att behärska matematik 

såsom att räkna, uppskatta längd och lösa problem. 

 

Användande av räkneord  

I vissa situationer tycks barnen ha behov av att räkna, använda räkneord och göra jämförelser. 

Dessa situationer uppkommer sporadiskt tycks det i de flesta olika typer av leksituationer. I 

våra observationer märker vi att det kan till viss del ha att göra med vilka barn det är som 

leker och inte att det är själva lektypen som styr här. Har barnet förmågan att kunna räkna 

baklänges använder sig barnet av detta i leksituationen: 

 
"Kom in och ät pappa. Kommer du? När jag räknat till noll ska du komma. Snart börjar jag 

räkna." Barnet börjat då räkna baklänges från tio till noll. 

 

På flera ställen i observationerna oberoende av lekar lämnar barnen själva leken och kommer 

in på matematiska resonemang. Detta sker på olika sätt, ibland tycks det ske genom 

språkassociation. Ett exempel på detta är när några barn diskuterar vilka dockor de ska ha. 

Dockorna har olika längd och när barnen diskuterar detta övergår ett barn till att börja tala om 

sin egen längd i förhållande till de andra. Detta leder till att barnen ställer sig emot varandra 

för att mäta sig. Samma beskrivning finns ovan om pojken som lämnar räknandet av pärlor 

och börjar tänka på hur gammal hans pappa är när han hör talet tjugoett. Leken blir lärorik 

eftersom barn gärna lär av varandra och leken är en naturlig del av deras vardag (Williams 

2006). 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Genom observationerna har vi i vår studie sett att det finns möjlighet till att ta del av hur barn 

använder matematiska begrepp genom att studera barnens leksituationer. När vi upptäckt en 

lek som barnen själva valt och börjat observera har vi i alla dessa situationer stött på 

matematiska begrepp som barnen använt sig av. Barnen tycks på ett omedvetet och ibland 

medvetet sätt bjuda in varandra till diskussioner i leken som är av matematisk karaktär. Det 

sociala samspelet som sker mellan barnen tros spela en stor roll för hur barnen naturligt 

uttrycker och använder sig av matematiska begrepp. Under studiens gång har vi reflekterat 

över att det kan vara ett hinder att pedagogerna inte vet hur barnen redan nu använder sig av 

matematik i sin fria lek. För pedagogernas del skulle det kunna bli en viktig kännedom om 

vad barnen redan äger för matematiska begrepp eftersom det är pedagogens uppdrag att leda 

barnet vidare i sin matematiska utveckling. 

    I våra observationer har det framkommit att barnen i studien ofta använder sig av 

matematiska begrepp i inledningen till leken. Exempel på detta är när en lek just börjar och 

barnet säger ”båda kan vara mamma”, ett annat barn kontrar då med ”två kan vara 

storasyster”, det första barnet konstaterar dock att” man kan bara ha en pappa”. Vi tolkar här 

att barnen har en taluppfattning som de drar nytta av för att kunna bestämma rollerna i leken. 

Räkneorden som barnen använder sig av här knyts till konkreta föremål. Björklund (2009) 

framhåller att matematiken blir synlig i mötet med andra människor och då som en egen 

erfarenhetsbaserad kunskap. Vid mötet med andra människor uppstår situationer av olika 

aspekter som diskuteras fram. I leksituationerna syns det att matematiken har en betydelse för 

att barnen ska kunna ge varandra instruktioner och förmedla sig med varandra. Barn tar tidigt 

till sig matematiska begrepp och använder sig av dessa för att lösa problem och diskutera med 

andra (Björklund 2009). 

    Oavsett leksituationer har vi som observatörer hört och sett att barnen använder sig av 

matematiska begrepp. Dock har vi observerat att olika material och lekhandlingar tycks 

påverka vilka matematiska begrepp som används. I observationerna har barnen själva valt 

lekhandlingar och aktiviteter, barnens egna ord har inte kompletterats av vuxnas begrepp i 

observationerna. Reis (2011) poängterar att den informella och outtalade matematiken är till 

stora delar osynliga och icke lärarledd men förekommer under stora delar av barns vardag. 

Utifrån det Reis säger och att vi enbart observerat barns egna valda lekar i denna studie, kan 

vi tänka oss att för reflektion och inför fortsatt arbete inom matematiken med yngre barn kan 

det vara betydelsefullt att kunna observera även utifrån bestämda situationer. 

    Där barnen använt sig av matematiska begrepp är det barnets tidigare erfarenhet och 

uppfattningar som de använt sig av. Storlekar, jämförelser, rumsuppfattningar och 

volymbegrepp har barnen använt sig av och ibland tagit sina egna kroppar som utgångspunkt. 

Persson (2006) framhåller att den första upplevelsen och erfarenheten till symmetri är vår 

egen kropp. Barnet bygger samtidigt på sina matematiska begrepp genom samspelet med de 

andra barnen. Genom själva leken, vid problemsituationer och genom att få göra sina misstag 

tränar barnen sina matematiska förmågor. När barnen använder sig av matematiska begrepp 

verkar de förstå att det finns olika vinningar att få, genom att veta vad som är betydelsen av 

att till exempel stå först, ha massor och det var 10-0. 

    Att barnen genom språket i ett socialt sammanhang har lärt sig begreppsdefinitioner kan vi 

märka i observationerna och att lärandet då blir sammanbundet till matematiska begrepp som 

barnen använder sig av i sin vardag. I barnens lek går mycket i varandra, de upptäcker världen 

i den och matematiken som finns där. De gånger barnen talar med sig själva i observationerna, 

upplever vi att det sker för att barnet själv ska få en inre förståelse av begreppen och att 

barnen vid olika tillfällen genom språket associerar till andra matematiska begrepp. Alltså 
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sker inte allt matematiskt lärande i själva samspelet med andra och i leken, utan att barnet kan 

plötsligt lämna leken och börjar arbeta med sitt egna matematiska tänkande och sina nya 

erövrade begrepp i en egen reflektion. De reflekterar över bland annat tid, antal och 

jämförelser och de strukturerar upp vardagshändelserna utifrån leken, matematiken och 

slutligen reflektionen. Detta blev tydligt i observationen med pojken som räknade pärlor och 

plötsligt gjorde en koppling till hur gammal hans pappa är.  

    Vi anser att detta resultat som syns i vår studie ligger i samstämmighet med följande 

läroplanscitat. 

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

skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 

                                                                                    (Lpfö98 rev. 10:6-7)  

Utifrån att vi i leken upptäckt barns användande av matematiska begrepp anser vi att genom 

olika observationer kan pedagoger skaffa sig en uppfattning om vilka begrepp barnen redan 

använder sig av. För att pedagogerna sedan ska kunna arbeta vidare med strävansmålen inom 

matematiken måste pedagogerna skapa tillfälle för lek och samtal med barnen, göra 

experiment samt reflektera över barns matematiska utveckling. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi som genomfört studien bor på olika orter därför har vi inte kunnat observera 

leksituationerna tillsammans. Det är möjligt att någon av oss hade uppmärksammat något 

matematiskt begrepp som den andre missat. Patel och Davidsson (1991) menar att om man är 

tränad på att genomföra observationer ger det bra förutsättningar för god reliabilitet. I vårt 

vardagliga arbete som barnskötare på förskolan har vi under många år genomfört 

observationer. Undersökningen kan därför sägas ha gjorts på ett tillförlitligt sätt. 

    Vår undersökta grupp bestod av fyraåringar vilka kan anses vara representativa för sin 

ålder. Gruppen har bestått av både flickor och pojkar som är födda på olika tider på året men 

alla är födda under 2008. I sin språkutveckling har de kommit olika långt, de har olika 

bakgrund och erfarenheter. Naturligtvis hade studien blivit mer generaliserbar om antalet barn 

som observerades hade varit större. På grund av att tiden som vi hade för att utföra vår studie 

var begränsad har antalet barn begränsats till dem som fanns på dessa två avdelningar. I 

observationerna har det deltagit 32 barn totalt, en del barn kan ha deltagit i fler observationer. 

    Observationerna är utförda på förskolor där observatörerna varit kända för barnen, vilket av 

observatörerna upplevdes som en fördel. Barnen verkade inte störda i sina lekar och 

ifrågasatte aldrig att anteckningar gjordes under deras lek. De var inte heller styrda av 

observatörerna eller av andra pedagoger så observationerna löpte på som det var tänkt. Patel 

och Davidsson (1991) framhåller att man ska försöka bedöma hur generaliserbara resultaten 

kan vara när vi observerar en så kallad tillgänglig grupp, de menar att resultaten inte kan gälla 

för alla grupper. Vår bedömning är att resultaten är generaliserbara beroende på att barnen 

inte på något sätt verkade påverkade av att observatörerna fanns i rummet, att vi inte har valt 

ut några särskilda barn och att urvalet har varierat. 

    Observationerna har gjorts på liknade sätt på båda förskolorna. Anteckningarna har 

påbörjats när observatörerna kommit till avdelningen och några barn har startat en lek. Vi 

anser att vi fått fram en sann bild av det som observerats. Pedagogerna på respektive 

avdelning har varit informerade om vår studie och har därför inte stört oss i vårt arbete. De 

har inte heller styrt barnen i deras lekar. Vi anser därför att validiteten är god.  

    Resultaten innehåller det som vi avsåg att undersöka. Vi har undersökt det som var avsikten 

med vår studie och det menar Patel och Davidsson (1991) är viktigt för att få en god 

innehållsvaliditet. Detta innebär att resultaten speglar det område som vi hade för avsikt att 
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undersöka, det vill säga vilka matematiska begrepp som barn använde sig av i den fria leken 

inomhus och i vilka situationer dessa begrepp uppstod.  

    Vi har under arbetets gång diskuterat vilka begrepp som kommit fram. Det är viktigt för att 

begreppsvaliditeten ska bli god (Johansson & Svedner 2006). Författarna (2006) menar vidare 

att det är viktigt att vara kritisk till sitt arbete och fundera på om de egna utgångspunkterna 

har påverkat resultaten. I denna studie har vi kommit fram till att barnen använde fler 

matematiska begrepp än vi tidigare har uppmärksammat.  

    Hur mycket matematik och hur många matematiska begrepp som vi skulle kunna 

uppmärksamma var omöjligt att uppskatta innan observationerna startade. Vi är båda överens 

om att resultatet innehåller fler matematiska begrepp än förväntat. Utifrån vårt observations-

schema är de begrepp som handlar om mönster och symmetri inte använda så mycket. Om det 

är en tillfällighet eller om det är begrepp som barnen hade använt sig av om lekarna hade varit 

annorlunda eller om de hade haft tillgång till annat material är svårt att säga. 

    Någon tidsgräns för observationerna var inte satta. Patel och Davidsson (1991) menar att 

dessa observationer utan tidsgräns kan bli tidsödande. Vi såg det som en fördel eftersom 

barnens intresse och uthållighet för en lek varierar. Observatörerna kunde på detta sätt 

uppmärksamma fler matematiska begrepp än om observationerna hade varit tidsbestämda och 

de eventuellt hade avbrutits mitt i några av barnens matematiska diskussioner. 

    Vi anser att studiens resultat är tillförlitliga. Efter att observatörerna var för sig har 

observerat och sammanställt sina respektive observationer har dessa kunnat diskuteras och 

analyserats tillsammans. 
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7. Slutsats 

I detta examensarbete visar vi på att barn möter och använder sig av matematiska begrepp i 

sin vardag på förskolan under den fria leken inomhus. Även under korta stunder har vi kunnat 

höra användandet av matematiska begrepp i barnens samtal. I vår studie har vi observerat 

fyraåringar, vilket var vårt syfte. Då vi märkt att dessa barn redan använder och har ett flertal 

matematiska begrepp med sig i sitt språk, tänkande och handlande är vår uppfattning att barn i 

tidig ålder utvecklar uppfattning och förståelse för matematik i olika situationer. Våra 

diskussioner har därför mynnat ut i att möjligheterna för barnens nyfikenhet och lustfulla 

lärande av matematik har stor del i att pedagogerna arbetar med att visa barnen på 

matematiska begrepp. Här kommer några exempel som vi tror kan vara möjliga: genom 

samtal tillsammans med pedagog där barnen ställs inför problemlösningar eller att få möta tal, 

antal, jämförelser och så vidare tidigare än vid fyra års ålder. 

    Utifrån studien tror vi att pedagogerna bör vara medvetna och reflektera över innemiljöns 

betydelelse, samt genom observationer göra sig införstådda med vilka matematiska begrepp 

barnen redan spontant använder sig av för att kunna bidra till att barnets förmågor utvecklas 

vidare. Efter denna studie tror vi att det finns en vinnig för barnet i att pedagogerna använder 

sig av ett korrekt grammatiskt språk utifrån matematiken i samtalen och i leken tillsammans 

med barnen. I studien har vi också lagt märke till hur nära de matematiska begreppen och 

situationerna är områdena språk, erfarenhet och socialt samspel för barnen. Eftersom detta 

överlappande sker inom flera områden för barnet samtidigt är det ur pedagogens perspektiv en 

viktig kunskap, så inte matematik blir ett isolerat ämne i förskolan. För barnet tycks 

matematik ske vid många olika tillfällen och vardagliga situationer och barnet tar tillvara 

dessa för bearbetning, i studiens observationer har leken varit ett sådant tillfälle tycks det. Stor 

vikt bör läggas på att pedagogerna vägleder barnen och ökar möjligheterna för utveckling av 

sin matematiska förståelse. 

    Reflektionen över att pedagogernas roll är stor får vi utifrån att denna studies observationer 

är gjorda utan pedagogens deltagande och att barnen använder matematiska begrepp och 

problemlösningstänkande i sin fria lek. Att barnen i tidig ålder har utvecklat förståelse för 

matematik med ett aktivt förhållningssätt till detta i sin vardag gör pedagogens förhållningsätt 

viktig. 

7.1. Fortsatt forskning 

Förslag på vidare forskning kan vara frågeställningar som hur pedagogerna skulle kunna 

tydligöra för barn vad som är matematik. En annan frågeställning som skulle vara intressant 

att undersöka är om en positiv inställning till matematik hos pedagogerna kan vara starkt 

bidragande till att barn bjuder in varandra till matematiska diskussioner. I denna studie har 

framkommit att lägesord används oftare i lek med leksaker och jämförelseord i större 

utsträckning när barnen själva tar roller i leken. Ligger skillnaden i barnets utveckling eller 

styr leken val av matematiska ord? I detta sammanhang funderar vi också på om miljön 

påverkar barnens matematiska begreppsutbildning. Kan tillgången till olika leksaker och 

material påverka vilka matematiska begrepp som barnen tränar sig på när de använder de 

olika materialen?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Medgivande 

Hej! 

Jag håller nu på med sista kursen i min utbildning till "lärare för verksamhet i förskola och 

förskoleklass" vid Linnéuniversitetet. Jag ska skriva mitt examensarbete (C-uppsats) i ämnet 

"Matematikdidaktik för tidiga år". 

För att följa de forskningsetiska principer som antogs av det Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 som innehåller informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav vill jag här informera er och be om en 

underskrift.  

Jag ska göra mitt arbete tillsammans med en kurskamrat, Astrid Andersson, som bor och 

arbetar i en annan kommun och kommer att genomföra sin undersökning på en förskola där. 

Syftet är inte på något sätt att jämföra barnen på de båda förskolorna. 

I den reviderade läroplanen för förskolan, Läroplan för förskolan 1998, reviderad 2010, fick 

vi ett förtydligat och utökat uppdrag gällande bland annat matematiken. För att kunna 

stimulera barnens lärande på ett adekvat sätt och på rätt nivå vill vi undersöka barnens fria 

lek. Vi vill undersöka om vi kan se någon slags matematik i den och i så fall vilken och i vilka 

situationer som de matematiska begreppen kommer fram. 

Detta kommer vi att göra genom några observationer där vi antecknar vad som händer och 

vad barnen säger. För att det ska bli helt anonymt kommer vi inte att ange barnens namn, 

endast ålder, inte heller förskolans namn eller i vilken stad förskolan finns. När vi sedan går 

igenom våra resultat, litteraturstudier och annat forskningsmaterial kommer det att resultera i 

en uppsats som när den är godkänd kommer att läggas ut på internet. Medverkande i 

undersökningen är naturligtvis frivilligt. 

Fråga mig gärna om det är något ni undrar. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Irene Emilsson  

Barnets namn__________________________________ 

Vi samtycker till att vårt barn får delta i undersökningen. 

        Vårdnadshavarens underskrift:______________________________________________ 

         Vi samtycker inte till att vårt barn deltar i undersökningen. 

        Vårdnadshavarens underskrift: ______________________________________________ 
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Bilaga 2: Medgivande 

Hej! 

Jag håller nu på med sista kursen i min utbildning till "lärare för verksamhet i förskola och 

förskoleklass" vid Linnéuniversitetet. Jag ska skriva mitt examensarbete (C-uppsats) i ämnet 

"Matematikdidaktik för tidiga år". 

För att följa de forskningsetiska principer som antogs av det Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 som innehåller informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav vill jag här informera er och be om en 

underskrift.  

Jag ska göra mitt arbete tillsammans med en kurskamrat, Irene Emilsson, som bor och arbetar 

i en annan kommun och kommer att genomföra sin undersökning på en förskola där. Syftet är 

inte på något sätt att jämföra barnen på de båda förskolorna. 

I den reviderade läroplanen för förskolan, Läroplan för förskolan 1998, reviderad 2010, fick 

vi ett förtydligat och utökat uppdrag gällande bland annat matematiken. För att kunna 

stimulera barnens lärande på ett adekvat sätt och på rätt nivå vill vi undersöka barnens fria 

lek. Vi vill undersöka om vi kan se någon slags matematik i den och i så fall vilken och i vilka 

situationer som de matematiska begreppen kommer fram. 

Detta kommer vi att göra genom några observationer där vi antecknar vad som händer och 

vad barnen säger. För att det ska bli helt anonymt kommer vi inte att ange barnens namn, 

endast ålder, inte heller förskolans namn eller i vilken stad förskolan finns. När vi sedan går 

igenom våra resultat, litteraturstudier och annat forskningsmaterial kommer det att resultera i 

en uppsats som när den är godkänd kommer att läggas ut på internet. Medverkande i 

undersökningen är naturligtvis frivilligt. 

Fråga mig gärna om det är något ni undrar. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Astrid Andersson 

 

Barnets namn__________________________________ 

Vi samtycker till att vårt barn får delta i undersökningen. 

        Vårdnadshavarens underskrift:______________________________________________ 

         Vi samtycker inte till att vårt barn deltar i undersökningen. 

        Vårdnadshavarens underskrift: ______________________________________________ 
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Bilaga 3: Observationsschema 

Observationsschema 

Datum:   Klockan: 

 

  

 Observationstid:   Närvarande/antal barn:   

 Observatörens namn:   Leksituation:     

 

      Barnen använder sig i leken av: Anteckningar:       

Antal (många, fler, flest, färre, minst)         

      

  

  

Tal (1 - 100, udda - jämna, hel halv)   

  

  

      

  

  

Ordningstal (första, andra, tredje)   

  

  

      

  

  

Form (kvadrat, cirkel, hörn, kant)         

Mönster (rutig, randig)     

  

  

Symmetri (bygglek, teckningar)   

  

  

(sortering, jämförelse)     

  

  

            

Rumsuppfattning            

(lägesord, här, på, under)     

  

  

(storlek, stor, större, störst)     

  

  

(avstånd, lång, längre, nära, intill)   

  

  

      

  

  

Tid (timmar, klockslag, framtid, dåtid)         

            

Var uppstår begreppen/i vilken lek/samtal ?         

  

    

  

  

    

  

            

Övrigt           
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