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Abstract
This study aims to visualize the youngest preschool children matematical learning in the free game. 
In my study the mathematics will be analyzed  based on the interactions children participate in, and 
how children experience mathematics through the lived body. 

I have chosen to undertake a qualitative research in form of observations. Through this research 
method, I would approach the child's perspective, which means that i analyze the material that the 
children in the observations reveals to me as a researcher. 

The results of the study show that children experience mathematics skills both through the lived 
body, as well as in interaction situations between children. The mathematics are around among us, 
all the time. This is very important to take into account for children's continued development of 
mathematical knowledge.
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Sammanfattning
Denna studie syftar till att synliggöra de yngsta förskolebarnens matematiserande i den fria leken på 
förskolan. I min undersökning analyseras matematiken utifrån de samspelssituatiner barn deltar i, 
samt hur barn erfar matematik genom den levda kroppen.

Jag har valt att genomföra en kvalitativ forskningsmetod i form av observationer. Genom denna 
forskningsmetod vill jag närma mig barns perspektiv, vilket betyder att jag analyserar det material 
som barnen i observationerna synliggör för mig som forskare.

Resultatet i studien visar att barn erfar matematiska kunskaper både genom den levda kroppen, samt 
i samspelssituationer barn emellan. Matematiken finns runt ibland oss, hela tiden. Vilket är mycket 
viktigt att ta i beaktande vad gäller barns fortsatta utveckling av matematiska kunskaper.
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1. Inledning
Jag är i min undersökning intresserad av att studera de yngsta förskolebarnens matematiserande1 i 
den fria leken. Matematik har som ämne, inte alltid varit något jag haft stort intresse av eller varit 
speciellt nyfiken på. Under min egen skolgång upplevde jag matematiklektionerna som svåra, 
tråkiga och ibland helt oförståeliga. Mitt intresse för matematik har väckts genom mina tidigare 
erfarenheter som vikarie på olika förskolor, samt under den verksamhetsförlagda period som ingått i 
förskollärarutbildningen. Jag har under dessa perioder träffat barn som genom sitt kroppsspråk, 
samt det verbala språket bevisat för mig att matematik kan vara något roligt, intressant och 
spännande, och framförallt: så mycket mer än bara siffror, plus och minus!

1.1. Bakgrund

Förskolan har sedan år 1998 en egen läroplan gällande dess verksamhet. Denna läroplan reviderades 
år 2010 och innehåller så kallade strävansmål som barn på alla förskolor i Sverige skall ges 
möjlighet att utveckla under sin förskoletid. I Läroplanen för förskolan (2010) belyses fyra 
strävansmål gällande ämnet matematik. Där finns bland annat beskrivet att alla barn skall få 
möjlighet att utveckla sina matematiska färdigheter gällande att föra samt följa resonemang. Barnen 
i förskolan skall även ges möjlighet att utveckla matematiska begrepp genom att de undersöker, 
urskiljer samt skapar förståelse för matematikens olika uttrycksformer. Förskolan skall även sträva 
efter att varje barn utvecklar sina användningsområden gällande matematik. De skall genom att 
undersöka, prova olika lösningar samt reflektera över sina egna samt andras problemlösningar, 
utveckla sitt matematiska tänkande i denna process. Förskolan skall även ge barnen förutsättningar 
att utveckla grundläggande egenskaper hos mätning och förändring samt mängder, antal, läge, 
ordning, form och rum.

Ordet matematik förknippas ofta i samhället med siffror, räkneförmågor samt olika ekvationer. Om 
man ser matematik på detta sätt kan det vara svårt att se hur matematiken skall kunna vara en del av 
förskolans verksamhet. Jag har ofta mött kommentarer om att de yngsta barnen inte skall behöva 
möta matematik redan i förskolan, de kan ju ändå inte räkna. Björklund (2009) beskriver matematik 
i förskolan som mycket nödvändigt, inte bara för att det ingår i förskolans uppdrag, utan också för 
att ge barnen möjlighet att erfara matematik i varierad form. Små barn erfar ofta matematik genom 
att undersöka rum, tid och mängd som omger dem i vardagen.

Matematiklärande och undervisning för de yngsta barnen i förskolan handlar då om att 
utveckla och förfina barns kunskaper och känsla för mönster och ordning, liksom att 
nyansera logiskt tänkande och förståelse för jämförelser, ihopparande och kategorisering 
av fenomen i omvärlden (Björklund, 2009 s. 14).

Genom att barnen i förskolan tidigt får möjlighet att möta matematiken i varierade former, ges 
redskap att senare kunna förstå det abstrakta tänkandet i form av siffror och antal. Förskollärare och 
pedagoger har en betydelsefull roll gällande att stödja barnen i deras utforskande av matematiken i 
förskolan. Barn skapar ofta egna lärandesituationer i förskolans vardag, och det är pedagogernas 
uppgift och ansvar att ta tillvara på dessa. Om man som pedagog ser möjligheter, samt har kunskap 
om hur små barn erfar matematik, kan barnen ges möjlighet att utvecklas, samt skapa erfarenheter 
om den matematiska världen (Björklund, 2009).

I denna undersökning har jag valt att studera vilken matematik som synliggörs i de yngsta 
förskolebarnens fria lek. Med fri lek, menar jag den lek som barnen spontant skapar i förskolans 
varierande miljöer.

1 Detta är ett vedertaget begrepp inom forskning om yngre barn och matematik (Reis, 2011).
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1.2. Syfte

Min undersökning syftar till att undersöka vilken matematik som synliggörs i några förskolebarns 
lek. Jag är då främst intresserad av att få syn på den matematik som jag tror sker förskolebarn 
emellan, spontant genom möten, samt i den fria leken. Jag har valt att undersöka de yngsta barnens 
matematiserande, dvs förskolebarn mellan ett och tre år.

1.3. Frågeställningar

För att fördjupa, inrikta och tydligare beskriva syftet med denna undersökning har följande 
frågeställningar valts ut.

• På vilket sätt uttrycks matematik i den fria leken bland barnen på förskolan? 

• Vilka matematiska kunskaper övar barnen på i sin lek? 

• Hur samspelar barnen med varandra kring matematik?

2. Tidigare forskning
Under denna rubrik kommer jag att skriva fram den tidigare forskning som gjorts gällande de 
yngsta barnens matematiserande. Jag lyfter även annan forskning som jag anser relevant för denna 
undersöknings syfte och frågeställningar. 

2.1. Matematisera i samspel

Barns matematiserande utvecklas genom att de får möjlighet att pröva samt öva sina matematiska 
färdigheter i förskolan. Matematiskt kunnande utvecklas i situationer då barnen i den egna leken 
löser uppgifter, där de använder sina kroppsliga samt verbala uttryck för att uppnå detta. 
Problemlösningar i barns vardag är viktigt för dess fortsatta utveckling vad gäller matematiskt 
kunnande. Barn vill försöka skapa sammanhang i dess vardag genom att söka information om 
mönster, samband, struktur och ordning. Detta sker i de leksituationer barnen skapar tillsammans 
med deras kamrater samt de vuxna pedagogerna i förskolan. Detta utforskande av matematiken ger 
barnen möjlighet att förstå, hantera situationer, samt skapa djupare kunskap om ämnet matematik 
(Reis, 2011). Lärande är något som människan inte kan undgå. I interaktion med omvärlden och 
människorna inom den skapar redan ett mycket ungt barn erfarenheter som kommer att användas i 
framtida syften. Den kontext och miljö som erbjuds barnen har stor betydelse för vilken riktning ett 
lärande skall ta (Björklund, 2007). När man ser lärande utifrån ett socialt perspektiv, upptäcker man 
hur kunskap och lärande blir till i alla mänskliga handlingar. I samspel med andra människor 
förmedlas olika kunskaper mellan individer, vilket kan bli till individuell kunskap hos de som ingår 
i socialiseringen. Matematik kan kallas ett socialt fenomen vars principer och begrepp utvecklas 
under lång tid. Dessa begrepp är något som används dagligen av barn i samspel med andra barn och 
vuxna i förskolan (Björklund, 2009). Palmer (2011) är också övertygad om att det är i samspelet 
som vi blir till som subjekt, vilket gör att vi kan förstå oss som matematiska. Det har även stor 
betydelse hur barn blir bemötta gällande dess matematiserande. Som pedagog är det mycket viktigt 
att ha ett stort förråd att välja mellan vad gäller metoder, tankesätt och perspektiv. Om pedagogerna 
kan inta dessa varierande verktyg, finns större möjlighet att förstå barnens matematiska utforskande, 
tänkande och utveckling inom området.

Lev Vygotskijs sociokulturella teori belyser vikten av samspelssituationer för barns utveckling och 
lärande. Barn föds in i ett samhälle med en viss kontext där utvecklad kunskap och begrepp redan 
finns formulerade. Dessa kunskaper förväntas barnen så småningom utveckla kunskaper inom, 
vilket främst sker i samspel med andra människor. Kunskaper förvärvs, enligt Vygotskij, först 
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mellan individer för att sedan leda till individuell kunskap hos den specifike individen. Lev 
Vygotskij beskriver också att vi lär tillsammans med individer som har större kunskap än du själv. 
Denna kunskap erfar man genom samspelet, vilket senare leder till att du på morgondagen kan 
utföra den självständigt. Det vi lär tillsammans idag, kan jag självständigt genomföra imorgon. 
Eftersom barn deltar i sociala konstruktioner där kunskap förmedlas, antingen medvetet eller 
omedvetet, bär barnen redan i mycket ung ålder på differentierade kunskaper. Detta är mycket 
viktigt att ha i åtanke gällande barns fortsatta kunskapsutveckling (Björklund, 2009).

Björklund (2007) menar att i mötet och samspelet med andra barn och vuxna, kan barn utveckla sin 
förståelse för olika begrepp. Barn utmanas i samspelet med andra mer erfarna kamrater eller vuxna 
att använda de olika matematiska begrepp som finns bland dem i varierande vardagssituationer. De 
yngsta barnen är mycket skickliga gällande att lösa problem, där de använder matematiken för att 
uppnå dessa lösningar. Genom att lösa de problem som barnen möter i vardagen ökar deras 
förståelse för den värld de lever i. Barns erfarenheter ligger till grund för att barnen klarar av att 
uträtta de problem som de stöter på. Att knyta an begrepp med barnens egna upplevda erfarenheter 
ligger bakom det matematiska tänkandet och utvecklingen inom den. Barn behöver förstå helheter 
och delar i ett problem för att kunna förstå själva problematiken, för att sedan lösa dem. När det 
gäller att lösa matematiska problem gäller det att barnet klarar av att hålla kvar problemets delar i 
mitten och samtidigt använda olika strategier för att lösa dem. Viktigt gällande barns 
matematiserande är att kunna urskilja likheter och skillnader, vilket är utvecklande för det 
matematiska tänkandet. Matematik kan ses som ett sätt att förstå samband mellan olika objekt i 
omvärlden. Det kan handla om att förstå skillnaden mellan ett och två föremål samt mer eller 
mindre mjölk i ett glas (Björklund, 2007).

2.2. Matematisera med kroppen

Franzén (kommande) beskriver en situation där ett barn erfar världen och matematisk kunskap 
genom sin levda kropp. Ett barn kryper på golvet och upplever plötsligt något på golvet. Det är grus 
som finns utspritt på golvet i höjd med hennes knän, och en del gruskorn har fastnat i hennes hand. 
Barnet upplever att det gör ont att krypa på gruset, vilket gör att barnets rörelse framåt begränsas, 
och strax därefter stannar barnet. Barnet sätter sig upp på knä för att förvånat se över sin hand. Där 
finns ett gruskorn som har tryckts in och fastnat i handen. Barnet skakar på handen för att bli kvitt 
gruskornet, men gruset är fortfarande kvar. Barnet tar sin andra hand och borstar bort det gruskorn 
som fastnat i den första. Barnet tittar återigen på sin hand och upptäcker då förvånat att en liten grop 
bildats där gruskornet tidigare satt fast. Efter denna upptäckt börjar barnet återigen att krypa vidare.

Barnet har här, genom sin kropp erfarit matematisk kunskap. Detta genom att barnet känt det 
gruskorn som fastnat på dennes hand, vilket skedde på grund av barnets tyngd mot gruskornet som 
föremål (Franzén, kommande).

Enligt Franzén (2014a) finns begränsad forskning angående barns lärprocesser med utgångspunkt 
från barnens egna kroppar. Kroppen är ett viktigt fenomen gällande barns utveckling och lärande, 
vilket gör det extra svårt att förstå den begränsade forskning som finns tillgänglig. Palmer (2011) 
beskriver matematiken som något som är närvarande runt omkring oss, hela tiden. I hennes studie 
blev det viktigt att uppmuntra barnen att använda sina kroppar i undersökandet av specifikt 
material, bland annat genom att noga undersöka samt känna på olika föremål. Örat och ögat 
beskrivs som viktiga delar i det matematiska kunnandet. Barnen använder dessa sinnen för att 
undersöka samt lyssna och notera. Delar som först sist och mittemellan noteras noggrant med hjälp 
av örat som verktyg. Att titta och lägga märke till skillnader samt detaljer är ögats förtjänst. 
Kroppen blev i interaktion med konkret material till ett aktivt instrument i det matematiska arbetet. 
Vi blir matematiska när många olika komponenter samarbetar, som i detta fall material, miljö samt 
den levda kroppen. Kroppen är en del av det matematiska lärandet då den har kunskapen att minnas, 
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känna, samt registrera ljud och dofter. I Franzéns studie (2014a), beskrivs hur barn tar till sig och 
utvecklar matematiska begrepp med hjälp av kroppen. Kroppen, tänkandet och sinnena fångar och 
binder samman de matematiska kunskaperna och blir ”ett” med barnen. Barnens kroppar samlar då 
dessa kunskaper i det kroppsliga minnet.

Ett utmärkt redskap för de yngsta barnen att använda vad gäller att erfara omvärlden, är den egna 
kroppen. Barn skapar exempelvis erfarenheter genom kroppen när de reflekterar över hur långa 
deras armar är eller storleken på dess händer. Dessa egenskaper kan senare användas som 
referensram för andra ting, vid exempelvis mätning. Då används kroppsuppfattningen som ett sätt 
att erfara nya matematiska begrepp (Björklund, 2007).

Matematik handlar ofta om problemlösningar där barn vill skapa klarhet i de situationer de befinner 
sig i (Björklund, 2009). Barn experimenterar och skapar genom vardagliga aktiviteter matematiska 
konstruktioner som mönster, former och siffror. Barn ser mönster, strukturer och relationer vilket 
utvecklar deras matematiska förmågor. De delar även helheter i delar, för att sedan sammanföra 
dessa till en enhetlig del igen (Reis, 2011). Erfarenhet är ett nyckelord gällande barns lärande. När 
ett barn erfar nytt lärande resulterar detta i att nya erfarenheter skapas. Genom att skapa nya 
erfarenheter inom ett för barnen okänt område, kan barns lärande utvecklas då de skapar förståelse 
för att urskilja skillnader (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2004). Tidigare erfarenheter har också 
stor betydelse gällande att lösa problem. För de yngsta barnen finns en viss begränsning vad gäller 
dess erfarenheter över tid, vilket betyder att de har färre erfarenheter vad gäller relationer mellan 
föremål och företeelser i omvärlden. Därför är det mycket viktigt att låta barnen utforska, upptäcka 
samt erfara matematiska begrepp i varierande sammanhang. De yngsta barnen i förskolan har sällan 
utvecklat ett verbalt språk som tydligt kan indikera i dess avsikter samt förståelse för det som sker 
runt omkring dem. Däremot visar små barn, med sitt kroppsspråk de lärandesituationer de själva 
skapar. Vilket gör det mycket viktigt att som pedagog vara medveten och uppmärksam på barnens 
sätt att uttrycka sig kroppsligt (Björklund, 2009).

2.3. Matematik i barns lek

Lev Vygotskij beskriver leken som den mest viktiga aspekten i att utveckla barns medvetande om 
den värld de lever i. Leken är ett sätt för barnen att lära sig hantera det sociala livet, då dem i leken 
integrerar med andra barn och vuxna. Leken skapar förståelse för den värld barnen är födda inom, 
de övar, prövar och uppfyller sina önskningar i de differentierade leksituationerna de skapar. Enligt 
Vygotskij är leken nödvändig för barns utveckling av tanke, vilja och känsla. I barns lek möts 
fantasi med den verkliga världen, vilket skapar djupare förståelse om den (Lindqvist, 1996). Enligt 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2004) erövrar barn sin omvärld genom lek. Genom leken 
utforskar barnen sin omvärld samt att de försöker förstå sig själva inom den. Barn kommunicerar 
med andra barn och vuxna i leken samtidigt som de utforskar sin omvärld samt bearbetar intryck. 
Barn inspireras av varandra i leken då de blir en del av en social kontext innehållande 
differentierade erfarenheter. Barn härmar gärna varandra men anstränger sig även för att göra olikt 
någon annan. Barn utmanas av varandra  i leken på så sätt att de tvingas till nya tankar och 
agerande. Barn upptäcker även sina egenskaper gällande individuella förmågor och intressen. Lek 
är något som inte går att skilja från barns lärande. Barns sociala, känslomässiga, motoriska och 
intellektuella förmågor är något som utvecklas genom de leksituationer barn skapar. Lek och barns 
lekfullhet bör ses som en betydelsefull och viktig del i barns lärande.

Pramling Samuelsson & Sheridan (2004) menar att barn i meningsfulla och vardagliga sammanhang 
utvecklar sina matematiska förståelser på bästa sätt. I barns lek befästs matematiska kunskaper 
genom att barnen använder dem i differentierade sammanhang. Leken erbjuder barnen många 
tillfällen att möta den matematiska världen på. Detta gör också att matematiken blir en del av 
förskolans vardag istället för att bli en matematiskt ämnesinriktad aktivitet. För att barn skall kunna 
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erfara matematik i exempelvis lek, krävs att pedagogerna synliggör matematiken genom att 
uppmärksamma barnen på hur de uppfattar och tänker i matematiska banor samt hur de lär sig detta. 
Pedagogers möjlighet att uppmärksamma barn på matematiska uttryck som exempelvis antal är i 
förskolan oändlig då matematiken hela tiden finns närvarade i förskolans vardag. När pedagogerna 
stöttar och uppmärksammar barnen på matematik ges barnen möjlighet att reflektera över all 
matematik som finns bland dem under en dag på förskolan och det är då matematisk kunnande och 
utveckling sker (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2004).

3. Teoretiskt perspektiv
När man genomför forskning betyder det att man ger perspektiv på tillvaron. Genom att välja 
teoretiska utgångspunkter i genomförandet av en studie ges forskaren redskap att på ett mer 
hanterbart sätt analysera verkligheten. Man bör vara medveten om att när man som forskare intar 
specifika teoretiska perspektiv, betyder även detta att man automatiskt väljer bort annat. Detta är 
nödvändigt, samt en förutsättning för att studiens omfång skall vara överskådligt (Bjereld, Demker, 
Hinnfors, 2009).

Jag har valt att använda två teoretiska perspektiv som utgångspunkt i min undersökning. Dessa två 
är Lev Semenovi Vygotskijs sociokulturella teori samt Maurice Merleau-Ponty´s fenomenologiska 
perspektiv. Jag har valt att kombinera dessa perspektiv då jag anser att de kompletterar varandra på 
ett bra sätt gällande syfte i denna undersökning. 

3.1. Lev Semenovi Vygotskijs socoikulturella teori

Björklund (2007) beskriver i sin doktorsavhandling Vygotkijs syn på lärande. För att förstå de 
yngsta barnens lärande är det av stor vikt att förstå att barn redan innan skolåldern och organiserad 
undervisning befinner sig i en läroprocess där de lär. Andra individers handlande har stor inverkan 
på barns utveckling och i interaktion med omvärlden samt med människorna som befinner sig inom 
den, erfar barn nya kunskaper. De nya kunskaperna som barnen erövrat förfogas utifrån barnets 
tidigare färdigheter och kunnande (Björklund, 2007). Lev Vygotskijs teori beskriver att alla 
individer ständigt befinner sig i förändring. I varje möte med andra individer kan vi ta över och 
utveckla kunskaper och erfarenheter med hjälp av varandra. Det är alltså i samspelssituationer vi 
blir till som människor och det är då vi kan lära av varandra. Varje människa bär på specifik 
kunskap, dessa kunskaper kan förmedlas mellan individer då de ingår i sociala sammanhang. 
Människan befinner sig alltid i förändring, vilket betyder att vi alltid lär nya saker av andra 
människor, då vi utbyter erfarenheter med varandra (Kroksmark, 2011). En central del i Vygotskijs 
teori är det han kallar den Proximala utvecklingszonen. Denna teori beskriver idén om att barn som 
samspelar med vuxna eller andra barn som är mer kompetenta än du själv, klarar av att åstadkomma 
mer i samspel med dessa, än vad de hade klarat av på egen hand. I de sociala kontexter som skapas 
kan barn öva och hjälpa varandra vid exempelvis problemlösningar som uppstår på förskolan. Det 
är dock viktigt att poängtera att samspel inte bara innebär att barnet får hjälp, barnet kan också 
genom samarbete och samspel med andra mer kompetenta styras mot högre nivåer än vad den hade 
kunnat uppnå på egen hand (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2004).

Enligt Vygotskijs teori utvecklas individen i samspel med människor som har mer kunskap än du 
själv. I den proximala utvecklingszonen finns fyra faser som barn genomgår i sin utveckling. I den 
första fasen utvecklar barnet olika egenskaper med hjälp av någon som kan mer än barnet själv, 
detta kan exempelvis vara en pedagog eller andra barn på förskolan. Nästa fas beskrivs genom att 
barnet har skapat en kapacitet och kunskap där barnet på egen hand kan lösa problem utan att ta 
hjälp eller stöttas av andra. I den tredje fasen har barnets nya lärande automatiserats, vilket betyder 
att den kan använda sina erfarenheter i nya sammanhang. Steg fyra beskriver hur barnet går tillbaka 
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till steg två, då barnet utvecklas med hjälp av självet. I denna fas utvecklas den kapacitet som barnet 
erövrat under den proximala utvecklingszonens gång (Kroksmark, 2011).

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv bildar alla mänskliga handlingar nya lärandesituationer. Dessa 
är då kopplade till de sociala sammanhang som människor befinner sig inom. Kunskap är något som 
blir till i samspelsituationer mellan individer. All kunskap som utbyts i de sociala sammanhangen 
blir också till individuell kunskap i ett senare skede. Barn lär sig lösa problem tillsammans med 
andra individer, vilket är en förutsättning för att barn senare skall kunna äntra kunskaper på det 
individuella planet. Alla parter som deltar i en social kontext har betydelse för vilka kunskaper som 
utbyts samt förs vidare mellan de som deltar i socialiseringen (Björklund, 2007).

Enligt Björklund (2007) menar Vygotskij att andra människors handlande i en social konstruktion, 
har betydelse för barns utveckling. Barns lek är därför mycket viktig då barnen har kunskaper i att 
inta differentierade perspektiv, vilket skapar förståelse för olika människors ståndpunkter och 
förutsättningar. I det sociala har nu barnen delat erfarenheter och kunskaper om perspektivtagande.

Lev Vygotskijs sociokulturella teori ligger mycket nära den fenomenologiska teorin, detta eftersom 
de båda betonar människans erfarenheter som mycket viktiga i den mänskliga utvecklingsfasen 
(Kroksmark, 2011).

3.2. Maurice Merleau-Pontys fenomenologiska teori

Maurice Merleau-Pontys teori beskriver människans kropp som en förankring i vår livsvärld. Teorin 
beskriver att vi möter världen genom våra kroppar, samt att vi genom den levda kroppen kan erfara 
stor kunskap. Merleau-Ponty använder ibland uttrycket ”utan kroppen är själen blind”. Med detta 
menas att kroppen är sammansvetsad med själen, det är kroppen som erfar världen och skapar 
medveten själslig kunskap om den. Det är genom kroppen vi erfar kunskap. För att kunskap skall 
kunna intas krävs att kroppen förstår den specifika rörelsen som utförs. Kroppen reagerar på de ting 
som finns runt omkring oss och det är dess dragningskraft som är början till kroppslig förståelse, 
samt inlärning av rörelsen. När en vana förvärvs är det kroppen som förstår. Yngre barn tittar inte på 
sina händer när de skall greppa ett föremål, utan de synar istället det specifika föremålet. Detta gör 
de eftersom kroppen behöver anpassas efter det föremål som skall greppa tag i. Kroppen behöver 
lutas, eller armarna behöver sträckas ut, eller så behöver händerna och fingrarnas form ändras för att 
barnet skall kunna greppa föremålet. Denna process kommer att bli till en kroppslig erfarenhet, då 
föremål och kropp skapar helhet och förståelse (Merleau-Ponty, 1997).

Enligt Björklund (2007) hävdar Merleau-Ponty att världen endast är var den är i förhållande till de 
erfarenheter människor har. Detta kan beskrivas genom att barn ständigt gör bedömningar utifrån 
sin egna kropp. Barn rör sig i rum genom den levda kroppen och det är genom den de erfar 
omvärlden. Innan de yngsta barnen använder det verbala språket för att göra sig förstådda, sker 
kommunikation genom att uttrycka sig kroppsligt. Barn utvecklar nya erfarenheter och kunskaper 
när de utför meningsskapande aktiviteter, så som lek. För att förstå de yngsta barnens livsvärld 
krävs att pedagoger tar till vara på barns gester samt dess kroppsliga uttryck. På detta sätt kan de 
hjälpa barnen att förstå sig själva och sin omvärld. När ett barns kropp förändras, förändras också 
världen. Detta eftersom kroppsuppfattning har en stark koppling till den värld barn upplever. 
Kroppen är för barn det mest välkända de har att förhålla sig till, vilket gör det ganska självklart att 
för barn använda sin kropp i mötet med omvärlden. Vad gäller de yngsta barnen skapas förståelse 
genom att barnen upplever saker och ting. Ett exempel på detta kan vara när barn skall mäta och 
uppskatta höjd eller längd. Ofta använder då barnet den egna kroppen för att söka klarhet i olika 
måttenheter. Istället för att använda måttband i mätning använder sig barnet av det som för dem 
själva är mest välbekant, det vill säga, deras kroppar (Björklund, 2007). 

De yngsta barnen i förskolan behöver använda sina kroppar för att erövra matematiskt kunnande. 
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Det är också viktigt att pedagoger inom förskolan är medvetna och synliggör barnens utforskande 
av matematik genom deras kroppar. Kroppen är ett mycket viktigt redskap gällande att utforska 
matematik i förskolan, vilket gör det mycket viktigt att uppmärksamma likväl som de verbala 
matematiska uttrycken (Franzén, 2014a). Barn möter omvärlden med sin kropp, vilket innebär att 
sinnena är involverade i barns sätt att förstå världen. Barn biter, tittar på, känner och smakar på 
föremål för att få en kroppslig uppfattning om tinget. På detta sätt erfar barnen kunskap om 
föremålets funktion, form och konsistens. Detta lagras även i det kroppsliga minnet vilket är en bra 
erfarenhet att ha i nästkommande möte med det specifika tinget (Solem & Reikerås, 2004).

4. Metod
När man skall välja vilken metod som skall användas i en undersökning är det av stor vikt att utgå 
från studiens syfte, samt dess frågeställningar. Det gäller att analysera vilken metod som passar bäst 
för den specifika undersökning som skall genomföras. Metodvalet skall alltså genomföras efter att 
studien fått ett tydligt syfte (Bryman, 2011).

4.1. Metodval 

Min undersökning benämns kvalitativ, vilket innebär att den skapar djupare information angående 
det ämne jag studerar. Djupare information skapas då jag i mina observationer möter verkligheten 
och kommer på det sättet nära inpå den (Bryman, 2011). Syftet i min undersökning handlar om att 
studera förskolebarns beteenden och jag vill därför anpassa metodvalet efter detta. Min tanke är att 
observera de yngsta förskolebarnen i dess fria lek på förskolan. Jag tror att jag genom observationer 
kan närma mig barns perspektiv, där jag försöker skapa en bild av barnens matematiserande i 
samspelssituationerna dem emellan. Roos (2014) beskriver att inta barns perspektiv betyder att det 
är barnet som på olika sätt ger forskaren material att tolka, vilket forskaren också gör utifrån sin 
egen kunskap om barn. Vad som är viktigt att tänka på när man intar barns perspektiv är att låta 
barnens röster höras istället för att vuxnas uppfattning om barn blir det centrala. 

Barn som ännu inte kan uttrycka sin förståelse genom det verbala språket, gör istället detta genom 
sina handlingar och kroppsspråk. Det är därför mycket viktigt att när man som forskare studerar 
yngre barn försöker inta barns perspektiv, vilket betyder att man tolkar världen utifrån det barnet 
konkret visar (Björklund, 2007). Min tanke är att observera barngruppen under några tillfällen olika 
dagar, samt vid olika tider för att skapa en så rättvis bild som möjligt gällande barns 
matematiserande. I mina observationer är tanken att samla data genom att filma barngruppen under 
dess fria lek. Jag tror att jag genom detta har större möjlighet att finna matematiken bland barnen, 
då jag kan återuppleva situationerna flera gånger om. 

Jag har valt att i mina fältstudier vara icke-deltagande observatör. Med detta menas att jag som 
observatör inte aktivt deltar i den specifika situation jag valt att studera (Franzén, 2014b). Detta för 
att jag i min studie vill synliggöra den matematik som sker utan pedagog eller vuxens påverkan. Jag 
intresserar mig för det som sker mellan barn och detta anser jag kunna komma närmast genom att 
vara icke-deltagande vid mina observationstillfällen.

4.2. Urval

Jag har i min undersökning valt att fokusera på de yngsta barnen i förskolan. Det är mitt intresse för 
små barns sociala förmågor som har legat till grund för mitt urval av personer i studien. Jag ville 
sätta mig in de yngsta barnens matematiserande, hur de genom sina kroppar skapar sociala 
lärosituationer kring matematik, samt hur de upplever och använder matematiken i den fria leken.

Mina observationer gällde de yngsta förskolebarnen som var mellan ett och tre år. Barnen gick på 
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en ren småbarnsavdelning där 17 barn var inskrivna och där pedagogantalet var tre. Jag valde att 
genomföra min studie på denna avdelning då jag är igenkännbar för barnen sedan tidigare. Det var 
viktigt för mig att barnen skulle känna trygghet i att bli observerade och videofilmade i sin fria lek, 
och detta ansåg jag kunna uppnå genom att jag var igenkännbar för dem. 

4.3. Undersökningens genomförande 

I förarbetet av studien fanns vissa riktlinjer att hålla sig inom. Jag vände mig i första hand till 
förskolechefen på den utvalda förskola jag tänkt genomföra min undersökning på (bilaga 1). Genom 
att sända ut ett informationsbrev samt en samtyckesblankett, fick jag godkännande att genomföra 
min studie. Sedan sändes ett liknande brev ut till de pedagoger som arbetar på den specifika 
avdelning jag valt ut (bilaga 2). Efter att fått samtycke av samtliga pedagoger vände jag mig till 
vårdnadshavare till de barn som studien avsett (bilaga 3). Innan genomförandet av studien krävdes 
vårdnadshavarnas godkännande att låta dess barn delta i undersökningen. Jag gjorde ett aktivt val 
när jag bestämde vilken förskola samt vilken avdelning min undersökning skulle genomföras på. 
Jag valde att genomföra min studie på en förskola där jag var igenkännbar för både personal, barn 
samt vårdnadshavare. På detta sätt ansåg jag mig ha större möjlighet att snabbt få samtycke av 
samtliga parter, gällande att genomföra min undersökning. 

I mina observationer använder jag mig av en surfplatta för att filma barnens leksituationer. Jag har 
valt att filma barngruppen samt att föra vissa anteckningar på papper. Dessa två metoder har jag valt 
dels för att kunna återuppleva barnens leksituationer flera gånger om, samt att jag för korta 
anteckningar för att inte missa vad jag upplevde under själva observationstillfället. Surfplattan som 
verktyg är ett medvetet val, då jag har vetskap om att surfplatta ibland används i den vardagliga 
verksamheten på den specifika förskolan studien skall genomföras. Jag tror då att barnens 
reaktioner gentemot verktyget kommer att vara mer avslappnat och avdramatiserat, än om 
videoinspelningen exempelvis skulle ha skett med hjälp av mobiltelefon eller vanlig videokamera. 
Observationerna ägde rum både inom-och utomhus under några dagar i Maj månad. Jag filmade 
barnens fria lek, ibland under korta och ibland långa sekvenser beroende på lekens utformning.

4.4. Analys av resultat

Efter att ha genomfört mina observationer var det nu dags att sammanställa och bearbeta det 
filmade materialet. Jag började analysera alla filmer genom att ta på mig mina 
”matematikglasögon”. Detta var mycket viktigt då jag kunde bortse från alla andra händelser i de 
inspelade videosekvenserna, nu var det matematiken som stod i fokus. I bearbetning av materialet 
valde jag att placera alla videosekvenser under olika kategorier. Kategorierna var de frågeställningar 
som jag har valt att utgå ifrån i arbetet. På detta sätt kunde jag kategorisera de ca 50 inspelade 
sekvenserna som jag genomfört. Efter att ha kategoriserat filmsekvenserna efter mina 
frågeställningar, valde jag att använda de teoretiska glasögonen. Jag började då att analysera 
barnens matematiserande utifrån samspelssituationer samt hur de med hjälp av sina kroppar 
erövrade matematiska kunskaper.

5. Etiska hänsynstaganden
Jag är i min undersökning intresserad av hur små barns matematiserande kommer till uttryck i den 
fria leken på förskolan. Jag har därför valt att genomföra min studie med observationer som metod. 
Jag kommer att befinna mig på en småbarnsavdelning några gånger under Maj månad, där jag i 
mina observationer kommer att videofilma de yngsta barnens fria lek. Annika Löfdahl (2014) 
beskriver i sitt kapitel i boken Förskollärarens metod och vetenskapsteori, om viktiga principer 
gällande etiska förhållningssätt gentemot de personer en undersökning avser. Nedan beskrivs dessa 
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krav, samt på vilket sätt de beaktats i denna undersökning.

5.1. Informationskravet

Informationskravet beskriver innebörden av att ge information angående den forskning som tänkts 
genomföras (Löfdahl, 2014). Min studie kommer att genomföras på en förskola i form av 
observationer. Jag har då varit mycket noggrann med att informera förskolechef, berörd personal 
samt vårdnadshavare i god tid innan studiens genomförande. Informationsblanketten som sändes ut 
till de personer som undersökningen avsett innehöll tydlig information om studiens syfte, samt hur 
genomförandet skulle se ut. Informationen till vårdnadshavare är extra viktig vad gäller observation 
som metod. Här krävs att skapa ett förtroende mellan dig som forskare samt vårdnadshavare av de 
barn underökningen avser. Förtroende skapas på bästa sätt genom att vara noggrant och tydlig i den 
informationsblankett som tillhandahålls vårdnadshavarna. Det är även mycket viktigt att tydligt 
beskriva möjligheterna att när som helst dra sig ur studien, oavsett tidigare samtycke eller specifik 
anledning. Som vårdnadshavare har man alltså rätt att när som helst utesluta sitt barn från studien, 
oavsett specifik anledning.

5.2. Samtyckeskravet

Här beskrivs att det i en undersökning krävs samtycke av de personer som på något sätt är 
involverade i studien (Löfdahl, 2014). I mitt fall krävdes samtycke av förskolechef, pedagoger och 
vårdnadshavare. De barn som deltar i min undersökning är alla under 15 år, vilket betyder att det 
krävdes samtycke av barnens vårdnadshavare för att jag skulle kunna genomföra mina 
observationer i undersökningssyfte.

5.3. Konfidentialitetskravet

Konfidentialitetskravet belyser kravet på att inte röja identiteter på de personer som på något sätt 
deltagit i studien. Detta gäller även de platser som undersökningen genomförs på, samt att forskare 
inte nämner eget tyckande angående personer eller den verksamhet som studeras (Löfdahl, 2014). I 
denna studie har jag beaktat detta genom att vara noggrann med information till berörda parter 
angående detta. I mitt arbete benämns ej barnen med dess riktiga namn, samt att förskolan jag 
genomfört min studie på beskrivs med ett fiktivt namn. Jag har i min undersökning varit mycket 
noggrann med att skriva om mina observationer på ett sådant sätt så utomstående inte skall kunna 
spåra personer eller den specifika förskola studien genomförts på.

5.4. Nyttjandekravet

Denna princip gällande nyttjandekravet, innebär att den data som insamlats under studiens gång, ej 
får föras vidare på några som helst villkor. All data som samlats in skall endast tillhandahållas 
forskaren, samt att allt material tillhörande studien måste kasseras efter godkänt arbete (Löfdahl, 
2014). I min insamling av data är jag mycket noggrann med att förvara all information på ett sådant 
sätt så att den ej är eller kan bli tillgänglig för utomstående personer. Jag har även varit noggrann 
med att framföra detta i den informationsblankett som sändes ut till de personer som studien avser. 
All den data som insamlats under denna period kommer att kasseras i samma stund mitt arbete 
godkänts av examinator.
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6. Resultat
Jag har valt att använda mina frågeställningar som huvudrubriker i denna del av arbetet. Under varje 
rubrik kommer jag att redovisa min upplevelser under mina observationer utifrån den specifika 
frågeställning som anges. I min analys av det insamlade materialet valde jag att gå igenom alla 
filmade sekvenser ett flertal gånger. Dessa placerade jag sedan i ”fack” som representerade mina 
frågeställningar. En videoinspelning kunde även hamna under flera ”fack”, då jag ansåg att den 
specifika filmsekvensen visade på många olika matematiska uttryck.

6.1. På vilket sätt uttrycks matematik i den fria leken bland barnen på 
förskolan?

När jag gick in i mina observationer och började analysera dem blev jag glatt överraskad över hur 
mycket matematik som florerade bland barnen i verksamheten. I min analys av materialet var jag 
noggrann med att försöka hålla det perspektiv på lärande som studiens har som utgångspunkt. Mitt 
fokus låg alltså på barns lärande i samspelssituationer samt hur de genom sina kroppar erfar 
kunskap.

När jag väl satt på mig mina ”matematikglasögon” kunde jag se matematiken överallt i förskolans 
vardag och framförallt i barnens lek. Matematiken uttrycktes framförallt genom barnens kroppar då 
de bland annat klättrade på stolar och använde lådor för att nå upp till hyllor.

Här beskrivs ett observationstillfälle då ett barn använder klossar för att bygga ett torn. Barnet 
använder sig av en avlastningsyta, i form av ett bord för att bygga sin konstruktion. Men i sitt 
byggande stöter barnet snart på ett problem.

Ett barn sitter på en stol vid ett bord som finns placerat i ett rum på förskolan. Bordet och 
stolarna är små och anpassade efter barnens längd. Barnet klättrar upp på stolen och 
bygger med byggklossar på bordet. Barnet bygger ett torn som blir såpass högt att barnet 
tillslut får ställa sig upp på stolen för att nå att bygga vidare. Barnet bygger vidare medan 
både tornet och barnets kropp ibland tappar balansen en aning och gungar till. Barnet 
klarar av att reparera sin och tornets balans, men är nu förtvivlad över att tornet blivit 
såpass högt att barnet inte når längre. Barnet funderar under lång tid hur denna situation 
kan lösas och börjar med att sätta sin fot på bordet. Medan barnet gör det söker han även 
ögonkontakt med mig. Barnet kliver tillslut upp på bordet, och i samma ögonblick ramlar 
tornet som byggts upp på bordet. Barnet skrattar och kliver ner från bordet igen.

I denna sekvens ser jag hur barnet förstår tornets uppbyggnad och gör klarhet i att barnet på något 
sätt behöver bli längre för att nå upp till tornet. Barnet förstår att genom att ställa sig upp på stolen 
blir han längre och kan därmed fortsätta sitt bygge. När tornet återigen blir för högt ser jag hur 
barnet är mycket medveten om att det gäller nu att ställa sig på bordet för att nå upp, men får man 
det? När barnet väl ställt sig på bordet ramlar tyvärr klossarna ihop, vilket inte tycks bekymra 
barnet allt för mycket. Jag upplever att barnet skapat en kroppsliga uppfattningen om höjd och 
längd, samt motorik och balans. I denna situation arbetar barnet även med problemlösning, då 
problematiken med att inte nå upp till tornet högsta punkt löses genom att ställa sig på en stol och 
senare ett bord. Barnet har därmed löst det problem som från börjar uppstod.

6.2. Vilka matematiska kunskaper övar barnen på i sin lek?
Två barn lekte i ett rum på förskolan där en stor mjuk madrass fanns placerad på golvet. 
Barnen lyfte upp madrassen i ena kanten för att sedan släppa den så att den genom en 
duns ramlade i golvet igen. Denna lek pågick under mycket lång tid där madrassen 
användes på  nyanserade sätt flera gånger under samma leksituation. De två barnen 
började även att slänga sig på mattan och rullade omkring på den, allt detta i samband 
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med glada skratt. Efter en stund la sig de båda barnen under madrassen och skrattade 
högljutt, fler barns knöt då an till leken. Ett barn började gå på madrassen medan de andra 
barnen låg under den, detta uppskattades inte då barnen tydlig visade att det gjorde ont, 
både genom det verbala språket samt det kroppsliga.

I denna lek ser jag hur barnen använder sina kroppar för att förstå madrassens proportioner i form 
av längd, tyngd, mjukhet osv. I samspelet varierar de leken och hittar på så sätt nya 
användningsområden för madrassen. Jag upplevde även att skratten barnen emellan visade på att 
detta var något roligt, nytt och något som de kroppsligt upplevde att de gjorde tillsammans.

En annan händelse synliggörs när ett barn befinner sig i ett rum med numrerade lappar på väggen. 
Lapparna befinner sig i barnens höjd och är utformade med stora siffror från ett till tio. 

Ett barn börjar med att titta noggrant på siffrorna , pekar och uttrycker verbalt – 8,7,6,5. 
Sedan börjar barnet att följa siffrornas former genom att dra sitt finger på dem. Efter att 
ha gjort det på några siffror, drar barnet fingret snabbt över alla lappar och säger – Ett, två 
tre, fyra, fem och lämnar därefter rummet.

Detta barn har tydligt bevisat ett intresse för siffror och dess former. Detta är något som barnet 
genomför i sin fria lek. Men utforskandet av siffrorna hade dock inte varit möjlig om pedagogerna 
på avdelningen inte hade satt upp lapparna på väggen i ett tidigare skede.

6.3. Hur samspelar barnen med varandra kring matematik?

I mina observationer synliggjordes matematiken i de leksituationer barnen på egen hand skapade 
genom att de i samspel med varandra  löste problem som uppstod i leken.

Två barn lekte inomhus med bilar och ett garage. Det ena barnet provade att köra in en bil 
i garageporten utan att lyckas. - Går inte! Sa barnet argt. Barnet tittade på bilen och tittade 
på garageporten och försökte återigen få in bilen i garaget. -Går inte! Sa barnet igen och 
kastade iväg bilen. Det andra barnet som var med i denna lek hämtade då en annan, 
mindre bil och gav till barnet som fortfarande var arg efter sitt misslyckande att få in 
bilen i garaget. Barnet som hämtade bilen utbrast - Så, nu passar den!. Barnet som två 
gånger misslyckats att få in bilen i garaget provar återigen och lyckas denna gång. Barnen 
byter blickar för att sedan brista ut i skratt.

Här uppstår ett problem i barnens pågående lek med bilarna och garaget. Problemet är också på väg 
att bli så stort att leken är nära att avbrytas. Denna situation löses pga att båda barnen är väl insatta i 
dess lek och avsikten med den. Det ena barnet uppmärksammar problemet som uppstått och löser 
detta genom att göra det lättare för kamraten att åstadkomma sitt mål. Barnet hittar även här ett sätt 
att undvika att leken avbryts och får den istället att fortgå. De matematiska färdigheter som övas i 
denna observation är problemlösningar, samt förståelse för proportioner och storlekar. 

En annan sekvens synliggör när två barn leker med dockor, där de i leken klär på dockorna olika 
klädesplagg.

Två barn leker med varsina dockor, där leken ser ut att gå ut på att sätta kläder på 
dockorna. Barnen har tillgång till dockkläderna i en låda som står placerad mittemellan 
dem. Det ena barnet provar att trä på ena dockan en tröja utan att lyckas. Barnet vrider 
och vänder på klädesplagget för att få det att passa över dockans huvud. Med en suck 
byter barnet klädesplagg och provar nu att sätta på dockan ett par byxor. Efter att 
noggrant analyserat kompisen på andra sidan klädeslådan kan barnet på egen hand sedan 
trä på sin docka byxorna. Efter att ha lyckats med detta tar barnet av dockan byxorna igen 
för att själv prova dem. Barnet lyckas få dockklädes-byxorna över ena foten och kämpar 
febrilt att få på sig dem ordentligt. Kompisen utbrister då – Ha ha! Den är för liten. 
Barnet försöker då få av byxorna från foten men den har då fastnat. Kompisen hjälper då 
barnet att få av sig byxorna.
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Här kan jag se hur barnen i denna situation provar och övar att klä dockorna med kläder. Ett av 
barnen blir nyfiken på om dockans byxor även kan passa henne. Vilket barnet snart märker genom 
att byxorna inte gå längre upp än till fotknölen men även genom att kompisen talar om att byxorna 
är för små för att ett barn skall kunna ha dem på sig. I denna process övar barnen på att gå från 
tanke, till handling till beslutsfattande och erövring av ny kunskap. 

7. Avslutande diskussion
Under denna rubrik kommer jag att föra diskussion angående min undersöknings slutgiltiga resultat. 
Jag kommer att diskutera metodval samt att stödja mina diskussioner på teoretiska perspektiv och 
tidigare forskning som gjorts inom området.

7.1. Metoddiskussion

I min undersökning valde jag att använda observation som metod. Min metod valdes efter att jag 
skrivit fram min undersöknings syfte och frågeställningar. Jag anser att det var mycket viktigt att 
anpassa metod efter studiens syfte. Min analys av metodval blir därför att jag anser mig ha valt rätt 
metod för denna undersökning. I mina observationer använde jag mig av en surfplatta vilket jag 
anser som ett bra verktyg för videofilmande. Barnen som observerades intresserade sig mindre för 
surfplattan än vad jag innan kunnat tro. De barn som dock var nyfikna på verktyget fick självklart 
titta, vrida och vända på den, samt se sig själva efter att inspelningar skett. 

Mina observationer skedde på en förskola där jag var bekant för både pedagoger, vårdnadshavare 
och barn. I mina observationer var jag icke-deltagande, vilket betyder att jag inte deltog i barnens 
lek utan endast observerade barnen från sidan. Jag var medveten om att min närvaro oavsett mitt 
engagemang i barnens lek kunde påverka barnens engagemang i leksituationerna, både positivt och 
negativt. Jag valde att genomföra min studie på denna specifika förskola då jag ansåg mig ha större 
möjlighet att få samtycke av vårdnadshavare då jag var ett bekant ansikte för dem. Mina 
samtyckesblanketter borde jag dock ha sänt ut i ett mycket tidigare skede än vad jag gjorde. I 
eftertanke hade även blanketterna med fördel kunnat lämnas ut vid exempelvis ett föräldramöte, för 
att direkt kunna få underskrift för samtycke att observera barngruppen.

Om jag skulle ha genomfört studien återigen hade jag valt att använda observation som metod, men 
jag hade då läst in mig mer på detta område för att vara så väl förberedd som möjligt. Jag hade även 
varit mer noggrann i min planering vad gäller att få godkännande av samtliga parter som deltog i 
studien. Detta tog mycket längre tid än vad jag innan kunnat ana. Jag hade även velat observerat 
barnen under fler tillfällen än vad jag fick möjlighet att göra denna gång pga tidsbrist. För att 
komplettera mina observationer hade jag även kunnat göra intervjuer med de verksamma 
pedagogerna på förskolan för att få ett pedagogperspektiv på barns matematiserande i den fria 
leken. Här hade jag då fått två perspektiv att förhålla mig till, hur ser de konkret ut i verksamheten 
kontra hur anser pedagogerna att matematiken synliggörs i barnens fria lek. Detta hade varit mycket 
intressant att undersöka, samt föra diskussion om. 

7.2. Diskussion utifrån teoretiska perspektiv

Under denna rubrik kommer jag att föra diskussion angående studiens resultat i förhållande till min 
undersöknings teorietiska utgångspunkter. Detta betyder att jag kommer att analysera resultatet 
utifrån betydelsen av kroppen som ett aktivt verktyg för att erfara matematiska kunskaper och även 
samspelets betydelse för matematiskt erfarande. 

Syftet med denna undersökning var att få en inblick i barns matematiserande i den fria leken. Jag 
ville få syn på hur matematiken uttrycktes barnen emellan, samt hur barnen samspelar med varandra 
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kring matematik. Syftet var också att synliggöra de matematiska uttryck barnen övar på i sin fria 
lek. Resultatet av min studie visar att barn erfar matematik genom dess egna kroppar. I mina 
observationer kunde jag se hur barnen använde sina kroppar som ett verktyg för att förstå sin 
omvärld. Matematiken blev för barnen konkret när det var kroppen som upplevde de matematiska 
situationerna. Detta stödjs av Merleau-Ponty (1997) där han anser att det är genom kroppen som 
barn erfar varierande kunskaper. 

Ett exempel från mina observationer beskrivs i resultatet och belyser två barns lek i interaktion med 
en stor madrass. Barnen i den beskrivna sekvensen leker med madrassens proportioner, där de i 
mötet mellan dess egna kroppar och madrassen som föremål, får en uppfattning om madrassens 
längd, tyngd och funktion. Här erfar barnen matematiska kunskaper genom den levda kroppen. 
Björklund (2007) belyser att barn använder sina kroppar för att skapa klarhet i den värld de lever. 
Kroppen är den närmaste barnen har att förhålla sig till, vilket gör det naturligt för barnen att 
använda sig av denna i dess erfarande av matematiska kunskaper.

Ett annat exempel beskriver en situation där ett barn räknar siffror som finns skrivna på lappar, 
vilka är placerade på en vägg. Barnet pekar på siffrorna och nämner dem vid namn. Barnet följer 
sedan siffrornas former genom att dra sitt finger genom dem. Här har barnet lärt sig siffrornas 
former kontra hur de uttalas. Barnet erfar här siffrorna både genom det verbala uttrycket samt 
genom den egna kroppen. Solem & Reikerås (2004) beskriver att barns sinnen är involverade i dess 
erfarande av matematiska kunskaper. Barnet i denna sekvens använder sin kropp i form av känsel 
för att erfara nyanserad kunskap gällande matematik i form av förståelse för siffrors form och uttal.

I mina observationer fick jag syn på de sociala konstruktioner som skapades i förskolans 
vardagssituationer. Barnen använde de sociala sammanhangen för att lösa problem som uppstod, 
men även att stötta varandra samt lära av varandra i sina leksituationer. Detta kan kopplas till Lev 
Vygotskijs teori om den Proximala utvecklingszonen där barn i samspel med andra barn eller vuxna 
erfar ny kunskap av någon som kan mer än du själv. Genom samspelet barn emellan kan 
problemlösningar ske då erfarenheter byts ut mellan varandra (Kroksmark, 2011). Solem & 
Reikerås (2004) menar att matematik utvecklas då tanke och handling kombineras. Detta sker i de 
situationer då problemlösning uppkommer.

7.3. Diskussion utifrån tidigare forskning

Under denna rubrik kommer jag att föra diskussion angående studiens resultat i förhållande till 
tidigare forskning som gjorts inom området matematik för de yngsta barnen.

I sekvensen där ett barn analyserar siffror som finns uppsatta på en vägg i förskolan, beskriver jag 
att barnet endast kan erfara dessa matematiska kunskaper då pedagogerna har gjort detta möjlig. 
Genom att sätta upp dessa lappar med siffror på finns möjlighet för barnen att analysera siffrornas 
former, ordning och uttryck. Björklund (2009) beskriver vikten av att man som pedagog i förskolan 
måste synliggöra barns matematiserande. Det handlar om att stötta och skapa förutsättningar för 
barn att erfara differentierade matematiska kunskaper.

I barns lek uppstår matematik hela tiden. Leken bidrar till att samspelssituationer blir till, vilket är 
ett gyllene tillfälle att erövra matematiska kunskaper på. Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan 
(2004) erövrar barns sin omvärld genom lek. I leken bearbetar barnen intryck och utvecklas i 
samspelet med andra. Leken blir en arena för att erfara ny kunskap med hjälp av de som befinner 
sig i leken. Barn inspireras av varandra i leken där de gärna vill imitera varandra, men även 
anstränga sig för att göra olikt andra. Dessa processer leder till nyanserade kunskaper.

I en av mina observationer beskrivs ett barn som på ett bord bygger ett torn av klossar. Barnet stöter 
på problem när tornet blir alldeles för högt för att han skall nå att bygga vidare. Barnet löser då detta 
problem genom att först ställa sig på en stol, och sedan, när tornet blivit än högre, ställa sig på 
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bordet. Barnet har här använt dig av problemlösning på så sätt att han löst problematiken med att 
kunna fortsätta bygga vidare på sitt torn. Barnet använder även sin kropp för att balansera samt 
känna sig allt längre vid placering på stol och bord. Franzén (2014a) beskriver vikten av att skapa 
kroppsliga erfarenheter gällande att erfara ny kunskap. Allt som barns kroppar utövar samlas i det 
kroppsliga minnet. Barnet kan alltså komma ihåg denna situation med utgångspunkt från barnets 
egna kropp. Barnet kan i framtida, liknande situationer, plocka fram dessa erfarenheter för att erövra 
nya kunskaper i nya utmanande sammanhang. 

När barnet i den beskrivna situationen löser de problem som uppstår utövar denne matematiska 
färdigheter. Matematik handlar ofta om problemlösningar där barn vill skapa klarhet i de situationer 
de befinner sig i (Björklund, 2009). Barn experimenterar och skapar genom vardagliga aktiviteter 
matematiska konstruktioner som mönster och former. Barn ser mönster, strukturer och relationer 
vilket utvecklar deras matematiska förmågor (Reis, 2011). I den leksituation barnet i den beskrivna 
observationen befinner sig i övar, prövar och uppfyller barnet sina önskningar (Lindqvist, 1997). 
Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2004) befästs matematiska kunskaper i barns lek. Detta 
sker genom att barnen använder dem matematiska kunskaperna i differentierade sammanhang.

7.4. Diskussion utifrån förskolans läroplan

I inledningen av min studie nämner jag de punkter som förskolans läroplan lyfter angående barns 
möjligheter att möta matematik. I min underökning har jag sett hur barn erfar matematiska 
kunskaper i samspelssituationer med vuxna och andra barn, samt vid upplevelser genom den egna 
kroppen. Dessa matematiska erfarenheter sker i den fria leken som barnen på egen hand skapar i 
förskolans varierande miljöer. Genom min studie kan jag se hur viktig barns lek är för att erövra 
varierande kunskaper, bland annat inom matematik. 

I läroplan för förskolan står det att leken är central gällande barns utveckling och lärande. 
Förskolans verksamhet skall präglas av leken i form av ett medvetet förhållningssätt från 
pedagogerna. Leken stimulerar barns fantasi, inlevelse, förmåga till symboliskt tänkande, förmågan 
att lösa problem samt att samarbeta. Leken ska göra det möjligt för barnen att uttrycka och bearbeta 
känslor, upplevelser och erfarenheter (Skolverket, 2010).

Av det som visats i min studie uppstår matematik i barns fria lek hela tiden. Genom att använda sig 
av leken som utgångspunkt i barns lärande kan vi synliggöra den matematiska utveckling som barn 
genomgår varje dag på förskolan. Detta kan kanske förändra bilden av matematiken som svår och 
ibland obegriplig och istället få matematiken att bli något intressant att synliggöra, då den hela tiden 
finns närvarande mitt ibland oss på förskolan.

8. Studiens relevans för förskollärarprofessionen
Genom att i denna undersökning lyfta den matematik som förskolebarn på egen hand skapar i den 
fria leken, vill jag få förskolepedagoger, studenter och andra intresserade att se matematik som 
något intressant och roligt. Genom att synliggöra matematiken i barns fria lek, kan bland annat 
pedagoger få en inblick i all den matematik som sker i vardagssituationerna på förskolan. 
Matematik får inte bli något som planeras att genomföras under vissa tidpunkter på förskolan, den 
ska istället vara en del av vardagen då man kan synliggöra de matematiska kunskaper barnen erfar i 
dess leksituationer. Då pedagogerna får syn på den matematik som sker under en dag på förskolan, 
kan man i sitt pedagogiska arbete använda detta för att utveckla sin verksamhet, vilket i sin tur leder 
till individuell utveckling för barnen inom ämnet matematik.
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9. Förslag på fortsatt forskning
I denna undersökning har jag försökt synliggjort de yngsta barnens matematiserande i den fria 
leken. Jag hoppas att jag genom min underökning kan få andra att få upp ögonen för de yngsta 
barnen och dess matematiserande. Jag hoppas att fler studier genomförs vad gäller barns kroppsliga 
lärande. Genom denna studie har jag fått syn på den ”tysta” matematiken som sker barn emellan, 
dvs den kroppsliga ljudlösa matematiken. Matematik sker verkligen runt omkring oss hela tiden, där 
det är pedagogernas ansvar att synliggöra detta. Då det i nuläget finns begränsad forskning gällande 
barns kroppsliga lärande inom området matematik, vill jag gärna se att fler intresserar sig för och 
genomför forskning inom detta område.
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11.Bilagor

11.1. Bilaga 1

Brev till Förskolechef!
Hej!

Jag heter Elin Karlsson och går förskollärarutbildningen på Karlstads universitet. Jag hade under 

vårterminen min slutgiltiga verksamhetsförlagda utbildning på xxxxxxx förskola avdelning 

xxxxxxx. Jag är nu mycket intresserad av att genomföra min examensarbete på denna avdelning. 

Mitt examensarbete handlar om förskolans matematik, där jag vill studera barns matematiserande i 

den fria leken. Jag har tänkt använda mig av videoinspelning i samband med mina observationer, 

detta för att kunna samla så stor mängd data som möjligt. Min tanke är att befinna mig på förskolan 

några gånger under Maj månad för att studera matematiken i barnens fria lek. 

Jag vill vara mycket tydlig med att jag inte kommer att bedöma eller analysera specifika barn. I min 

undersökning är det matematiken som står i fokus. All data jag samlar in kommer enbart att 

tillhandahållas mig, samt att jag vid nedskrivet arbete inte kommer att lämna ut några som helst 

indikationer på vilken förskola eller vilka barn som varit med vid observationstillfällena.

All data som samlas in under denna studie kommer att förstöras så fort mitt arbete godkänts.

Jag vänder mig i första hand till dig som förskolechef för att få eventuellt godkännande att 

genomföra min studie. Om ditt godkännande ges kommer jag att kontakta pedagoger, samt 

vårdnadshavare för att informera och eventuellt få samtycke att genomföra min undersökning.

Var vänlig kontakta mig om du godkänner, kontra icke-godkänner genomförandet av min 

undersökning.

Kontakta mig gärna om det uppstår oklarheter eller andra frågor!

Med vänlig hälsning

Elin Karlsson

Karlstads Universitet

Mailadress: xxxxxxx

Telefonnummer: 07x-xxxxxxx

17



11.2. Bilaga 2

Brev till Pedagoger!
Hej!

Jag heter Elin Karlsson och går förskollärarutbildningen på Karlstads universitet. Jag hade under 

vårterminen min slutgiltiga verksamhetsförlagda utbildning hos er på xxxxxxx förskola avdelning 

xxxxxx. Jag är nu mycket intresserad av att genomföra mitt examensarbete på denna avdelning. 

Mitt examensarbete handlar om förskolans matematik, där jag vill studera barns matematiserande i 

den fria leken. Jag har tänkt använda mig av videoinspelning i samband med mina observationer, 

detta för att kunna samla så stor mängd data som möjligt. Min tanke är att befinna mig på förskolan 

några gånger under Maj månad för att studera matematiken i barnens fria lek. 

Jag vill vara mycket tydlig med att jag inte kommer att bedöma eller analysera specifika barn. I min 

undersökning är det matematiken som står i fokus. All data jag samlar in kommer enbart att 

tillhandahållas mig, samt att jag vid nedskrivet arbete inte kommer att lämna ut några som helst 

indikationer på vilken förskola eller vilka barn som varit med vid observationstillfällena.

All data som samlas in under denna studie kommer att förstöras så fort mitt arbete godkänts.

Jag har i ett tidigare skede fått samtycke av er förskolechef att genomföra min studie. Nu vänder jag 

mig till er pedagoger för att eventuellt få godkännande att genomföra min studie. Om ert 

godkännande ges kommer jag att kontakta vårdnadshavare för att informera och eventuellt få 

samtycke att genomföra min undersökning.

Var vänlig kontakta mig om du godkänner, kontra icke-godkänner genomförandet av min 

undersökning.

Kontakta mig gärna om det uppstår oklarheter eller andra frågor!

Med vänlig hälsning

Elin Karlsson

Karlstads Universitet

Mailadress: xxxxxxx

Telefonnummer: 07x-xxxxxxx

       Underskrift vid godkännande:                                                Förtydligande av namn:
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11.3. Bilaga 3

Brev till vårdnadshavare!
Hej!
Jag heter Elin Karlsson och går förskollärarutbildningen på Karlstads universitet. Jag hade under 

vårterminen min slutgiltiga verksamhetsförlagda utbildning på denna avdelning. Jag är nu mycket 

intresserad av att genomföra mitt examensarbete här på xxxxxxx förskola, avdelningen xxxxxxx. 

Mitt examensarbete handlar om förskolans matematik, där jag vill studera barns matematiserande i 

den fria leken. Jag behöver därför er tillåtelse att få filma leksituationer där ditt/ert barn deltar. Jag 

har tänkt använda mig av videoinspelning i samband med mina observationer, detta för att kunna 

samla så stor mängd data som möjligt. Jag kommer att befinna mig på förskolan några gånger under 

Maj månad för att studera matematiken i barnens fria lek.

Jag vill vara mycket tydlig med att jag inte kommer att bedöma eller analysera specifika barn. I min 

undersökning är det matematiken som står i fokus. All data jag samlar in kommer enbart att 

tillhandahållas mig, samt att jag vid nedskrivet arbete inte kommer att lämna ut några som helst 

indikationer på vilken förskola eller vilka barn som varit med vid observationstillfällena. All data 

som samlas in under denna studie kommer att förstöras så fort mitt arbete godkänts.

□   Ja, mitt/mina barn får delta i studien.

□   Nej, mitt/mina barn får inte delta i studien.

Underskrift vid godkännande:

                                                                                                                                                                 

Förtydligande av namn:

                                                                                                                                       

Underskrift krävs av samtliga vårdnadshavare. Du/ni har som vårdnadshavare rätt att när som helst 
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