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Handledare: Mikael Borke

Examinator: Susanne Björkdahl-Ordell

BAKGRUND: Vi har valt undersökningsområde utifrån vårt intresse att finna 
på vilket sätt barnen använder sig av matematiken inom vår 
inriktning och utbildning. Att matematiken är en viktig del är vi 
redan införstådda med, men vi vill med denna studie undersöka 
omfattningen av användandet av matematiken bland barnen. Det 
är i den fria leken som barnen får en möjlighet att använda sig 
och utforska olika matematiska begrepp (Fröbel se Wallström 
1992, s.42).   

SYFTE: Syftet för vår studie är att undersöka om och i så fall vilken 
matematik som förekommer i barns spontana/fria lek i förskolan
och förskoleklassen. 

METOD: Vi har använt oss av observationer som redskap och utfört en 
kvalitativ forskning kring vårt syfte. Undersökningen har 
genomförts inom två olika åldersgrupper en 1-3 årsgrupp med 
sexton barn och en förskoleklass med sexton barn.

RESULTAT: Studien visar att det förekommer matematik i barnens dagliga
verksamhet. De områden som vår undersökning tydligt kunde se 
var; Parbildning, Sortering, Rumsuppfattning och Matematiskt 
språk. 
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Inledning
I det vardagliga livet används matematik utan att människor tänker på det, till exempel inom 
vissa vardagssituationer i samhället. Bergius och Emanuelsson (2008, s.1) menar att vi möter 
matematiken i allt vi gör, ser och uppfattar. När du går i skolan ingår matematik som ett 
lektionsämne. Enligt Björklund (2008, s.13) är det matematiken som har bidragit till 
samhällets och olika kulturers utveckling. Björklund menar att matematiken alltid har hört 
ihop med människans vardagsliv, både socialt och kulturellt. Emanuelsson (2007, s.29) menar 
att våra möten med matematiken i vår närmiljö ger god förutsättning för att skapa förståelse, 
inte bara för det vardagliga bruket av matematik utan även för mer frågor kring vår kultur, 
välstånd och omvärld.  

Då matematik är ett viktigt ämne menar vi att det är extra viktigt att göra 
matematikinlärningen till något roligt och positivt. Vi har själva erfarenheter sedan tidigare 
arbete inom förskolan och har då upptäckt att matematiken förekommer i olika sammanhang i 
förskolan/förskoleklassens dagliga verksamhet. 

Om pedagoger är medvetna om att barn använder sig av matematik i sin vardag, tror vi att det 
kan bli lättare för pedagogerna att kunna ta tillvara barnens matematiska förförståelse när de 
vill synliggöra matematik. För att kunna förstå hur barnen tar till sig matematik som de möter 
i sin vardag, menar Björklund (2008, s.17) att vuxna måste se det utifrån barnets perspektiv.
Då har pedagogen något att hänvisa till, så att matematiken blir lättare att förstå och kunna ta 
till sig. En möjlighet till möte med matematik är genom barnböcker, ett exempel är Mollan 
och mormor av Lena Andersson (Skolverket, 2008). Här har pedagoger ett utmärkt tillfälle att 
tillsammans med barnen kunna utforska olika matematiska begrepp på ett lustfyllt sätt. 
Förhoppningsvis förstår pedagogerna vikten av att ha ett gemensamt matematikspråk 
tillsammans med barnen (Persson & Wiklund 2008, s.54).

Pedagoger är ålagda, enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 
1998), att tillgodose barnens behov av lek och rörelse. Enligt läroplanen skall förskolan 
erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter. De tar 
även upp hur viktigt det är för barnen att tillåtas utveckla sitt lärande via leken och att 
förskolan skall vara grunden för ett barns livslånga lärande.

Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet) skall ligga till grund för förskolans 
pedagogiska verksamhet. På sidan 13 står det att ”förskolan skall sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang”. 
Genom att förskolan arbetar systematiskt med att introducera matematiken i sin verksamhet, 
erbjuds samtliga barn att ta del av detta erbjudande. Barnen skall sedan ges sådan möjlighet 
att de kan vidareutveckla sina kunskaper på ett meningsfullt sätt. Detta bör ske genom att 
arbetslaget ”stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och 
matematik” (s.14). Enligt läroplanen skall samtliga pedagoger verka för att varje barn ges en 
chans till att utveckla och stimulera sitt livslånga lärande. Detta genom att barnen erbjuds 
meningsfulla och utvecklande aktiviteter. 

Enligt läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet) skall ligga till grund för skolans pedagogiska verksamhet. Skolan 
ansvarar för att ”varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 
matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” (s.10). Den matematiska 
kunskapen skall kunna tillämpas av samtliga elever vid vardagssituationer. Genom att läraren 
utgår ”från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s.12), 
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påvisas det att matematiken förekommer utanför skolans läroböcker och behovet av denna 
kunskap. Enligt skolverket är det varje lärares skyldighet att se till varje elevs särskilda behov 
av stöd och hjälp för att kunna genomföra skolan och utveckla deras självförtroende inom 
skolans olika ämnen.

Syfte
Syftet för vår studie är att undersöka om och i så fall vilken matematik som förekommer i 
barns spontana/fria lek i förskolan och förskoleklassen.

Frågeställningar
Hur kan den matematik som förekommer kategoriseras?
Finns det skillnader och likheter i de exempel som observerats som kan relateras till åldrarna?

Bakgrund
I förskolans matematiska tradition förklarar vi Fröbels tankar kring barn och matematik. I 
miljöns betydelse och matematiska möjligheter lyfter vi miljöns påverkan för matematisk 
utveckling hos barn. Det kompetenta barnets möte med matematik påvisar barns tidigare 
förförståelse för matematik. Hur viktig leken är för att barnen ska kunna utforska matematik, 
tar vi upp i lekens betydelse för matematik. Hur matematiken synliggörs lyfter vi i praktiskt 
användande av matematik, där vi mer ingående förklarar de fyra områden som vi tydligt sett 
under studien; Parbildning, Sortering, Rumsuppfattning och Matematiskt språk.     

Förskolans matematiska tradition  
Fröbel 
Pedagogen Fröbel (1782-1852), riktade sin undervisningsidé att omfatta alla människor 
oavsett samhällsklass. Idén utgick från en helhetssyn på människan (Wallström, 1992, s.38). 
Wallström (s.30-31, 45) skriver att eftersom Fröbel riktade sitt intresse mot åldrarna innan 
den traditionella skolplikten, kan han anses som den moderna förskolans anfader (Öman, 
1991, s.11). Enligt Wallström (1992, s.29) var ett av Fröbels mål att sammanföra skolans 
värld med livet utanför. Genom allt arbete frigörs en kreativ process. Något som kännetecknar 
Fröbels pedagogik är att det sällan finns någon skillnad mellan arbete, skapande och lek. 
Wallström (s.29) menar att Fröbel ansåg att leken var viktig och jämställde den med andra 
kreativa former. Enligt Fröbel måste vi se helheten och inte bara vissa delar av människans 
kultur, på detta sätt kan människans egenvärde lyftas fram. Wallström (s.29) skriver vidaer att 
Fröbel såg förbi skolans undervisningsformer och menar att inlärning måste ses i ett vidare 
perspektiv. Fröbel ansåg att miljön skulle främja barnens utveckling och anpassas till varje 
barns behov (Wallström, 1992, s.31). 

Enligt Wallström (1992, s.47) var Fröbel övertygad om att människan skapade sin egen 
kunskap. Fröbel menar att den fria leken är ett bra sätt för barnen att självständigt kunna välja 
lekens form. Genom dessa situationer skapar barnen sin egen inlärning (s.47).
Fröbel skrev ett av sina mest berömda litterära verk 1844 som delvis innehöll rim- och 
rörelselekar. En anledning till detta verk var att Fröbel ansåg att ord i lekar främjade barnens 
begreppsutveckling (Wallström, 1992, s.40-41). Fröbel menade, enligt Öman (1991, s.32), att 
leken skapar möjlighet för barn att bearbeta sina känslor och tankar, att förstå sin omvärld, att 
få självkännedom och att bland annat hitta sina krafter och önskningar. 
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Fröbels lekgåvor
Enligt Wallström (1992, s.60) var matematik ett stort intresse hos Fröbel och han ansåg att 
den skulle vara det centrala i utbildning och fostran. Fröbel ansåg, enligt Wallström, att med 
hjälp av matematiken skulle människan kunna lära sig se sambandet mellan olika saker. 
Inspiration, menar Wallström gav Fröbel idén till att bygga upp ett matematisktsystem för att 
kunna påvisa indelningen i kroppar, ytor, linjer och punkter. Fröbel skapade speciella 
lekgåvor för att underlätta förståelse för detta matematiska system (se Wallström, 1992 s.61). 
Lekgåvornas möjlighet att kunna plockas ner i delar och sättas ihop igen gav barnet, enligt 
Fröbel, möjlighet att se enhet och helhet (se Öman, s.33). Enligt Fröbel skulle barnet hjälpas 
att förstå skillnaden mellan en helhet och en del i en helhet, detta med användande av 20 olika 
lekgåvor. Enligt Öman (1991, s.32) ansåg Fröbel att användandet av lekgåvorna skulle ge 
barnet en förförståelse om former och gestalter. Fröbel menade att det var viktigt vid lek med 
lekgåvorna att uppmärksamma och samtala kring formerna. 

Enligt Wallström (1992, s.61-75) ville Fröbel att lekgåvorna skall vara utformade på sådant 
sätt att de lätt kunde undersökas och kunna skapa olika variationsformer utan att ändra den 
ursprungliga formen. Varje gåva gav i sin tur upphov till ytterlige en gåva, som till exempel 
den första gåvan - Bollen, utvecklade Fröbel i sin tur till gåva nummer två - klot, kub, 
cylinder och kon. Därefter följer en rad olika gåvor som vidareutvecklar kubens olika 
användningssätt för att skapa förståelse för olika matematiska begrepp och innehåll. Fröbel 
ansåg, enligt Wallström att gåvorna passar barn i alla åldrar. Enligt Fröbel ”var barnets 
tidigaste upplevelser viktiga för all senare inlärning” (Wallström, 1992, s.44). Även väldigt 
små barn kunde, enligt Fröbel, använda sig av hans gåvor då de gärna vill undersöka med alla 
sina sinnen och de kunde i tidig ålder upptäcka olikheter. Denna form av undersökande lek 
skapar, menar Fröbel, en början till begreppsförståelse och bestående minne även hos de 
yngsta barnen (se Wallström, s.78).

Miljöns betydelse och matematiska möjligheter
Miljön är viktig för hur barnen skall kunna skapa sig en förförståelse för matematik. Redan 
tidigt i livet möter barnen matematiken i sina möten med omvärlden och kan genom dessa 
möten skapa en förståelse om hur bland annat matematiska symboler, begrepp och principer 
kan användas (Björklund 2008, s.17). 

Enligt Thisner (2006, s.95) är det inom förskolan och förskoleklassen viktigt att den miljön 
som möter barnen skall vara inbjudande, kreativ och uppmuntra barnen till matematiska 
upptäcksfärder som till exempel sortering, rumsuppfattning och taluppfattning med mera. 
Författaren menar även att barn upptäcker sin omgivning med alla sina sinnen och därför bör 
pedagogerna ta detta tillvara i skapandet av en fantasifull och berikande lärandemiljö. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, s.128) kallar detta för att vi som pedagoger skall
använda våra matematikglasögon och det är så som vi kan upptäcka all den matematik som 
omger oss och kan erbjuda denna till barnen, som i sin tur omvandlar de matematiska 
begreppen till sina egna. Bjervås (2003, s.74) menar att det inte bara är hur den yttre eller inre 
miljön är utformad inom verksamheten, som skapar goda förutsättningar för ett aktivt lärande, 
utan även pedagogens egen förförståelse och hur de tänker på att verka kring barnen spelar 
stor roll. Enligt Bjervås är det detta som signalerar till barnen vilken tilltro till deras 
kompetens pedagogerna har. Bjervås menar även att det är i den pedagogiska miljön som 
lärarens syn på de kompetenta barnen samt lärarens egen syn på ämnet matematik synliggörs. 
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Enligt Emilson (2003, s.42) är det i dagens förskola mer vanligt att läraren tar en mer 
undervisande roll tillsammans med barnen. Barnen får på detta sätt inte möjlighet till att vara 
aktiva i sin lärandeprocess. Det blir en envägskommunikation där det är pedagogen som avgör 
vad barnen får utforska och lära sig. Även Lindqvist (2002, s.49) är kritisk till den färdiga 
miljö som pedagogerna skapar där statiska lekvärldar bara inbjuder till en viss lek, till 
exempel dockvrån där barnen enbart leker en viss sorts lek. Lindqvist (s.49) tar upp att det är 
viktigt att barnen får delta i skapandet av sin miljö. 

Det kompetenta barnets möte med matematik

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, s.129-140) är det viktigt att pedagogerna 
sätter tilltro till barnens kompetens och uppmuntrar dem att pröva sina tankar och idéer. Det 
är genom pedagogernas tillåtelse som barnens självförtroende ökar. Författarna menar även 
att det är i denna strävan bra att pedagogerna använder sig av reflektioner tillsammans med 
barnen. På detta sätt bidrar pedagogerna till att barnen, även i tidig ålder, kan utveckla sin 
förförståelse för matematik och kan bli självständiga problemlösare och när barnen börjar se 
sig själva som problemlösare, utvecklas deras matematiska tänkande. Evenshaug och Hallen 
(2001, s.144) skriver att om barnen skall bli bra problemlösare menar författarna att barnen 
måste kunna rikta sin uppmärksamhet mot och fokusera på den aktuella uppgiften. Björklund 
(2008, s.17) menar att matematiken blir ett stöd vid problemlösning och beskriver det som ett 
socialt och kulturellt redskap, som hjälper människan att skapa struktur i sin vardag.

Kihlström (1998, s.44) skriver att om att pedagoger anpassar aktiviteterna efter varje enskilt 
barns förmåga, uppmuntras barnen till att lyckas och på så sätt ökar barnens känsla av att de 
kan klara av saker, vilket leder till att barnen vågar utforska på egen hand. Enligt Doverborg 
och Pramling (1996, s.167) ökar barnets självkänsla allt eftersom deras kompetenser ökar 
oavsett vilken sort kunskap det gäller. I ett samspel med varandra ökar barns självförtroende. 
Ahlberg (2000, s.33) menar om barnen får ta del av andras lyckanden och misslyckanden 
försvinner barnets egen rädsla och osäkerhet.  I sin artikel påvisar Dark (2007, s.159) att 
eleverna i hennes klass ökade på sitt självförtroende i temaarbetet med att skapa ett lapptäcke 
i papp, genom att bland annat samarbeta, uppmuntra och stödja varandra i processen. Bara 
genom att pedagogerna finns med som ett stöd och använder sig av diskussioner, menar Dark 
att barnen tillåts bli problemlösare genom olika trial- and error upplevelser. Detta ökar sedan 
deras medvetenhet och samarbete (s.155). Whitebread (2005, s.12) skriver att, om barnen får 
leka och ta till sig matematiken på sitt eget sätt utvecklar de en förståelse för matematiken. 
Genom att barnen pratar med andra om matematik får de en fördjupad kunskap kring egna 
och andras matematiska tankar. Whitebread menar att ”/…/ an attempt to build on what chil-
dren already know, and it appears to be very successful in classroom were it has been imple-
mented (2005, s. 11)”. Det visar sig tydligt i barngruppen att om pedagogerna bygger på redan 
tidigare matematisk förförståelse hos barnen har de lättare för att lyckas med matematiken i 
skolan (Whitebread, 2005, s.11).  

Evenshaug och Hallen (2001, s.147) skriver att desto oftare att barnen hämtar information 
från sitt minne, det vill säga tidigare erfarenheter, ökar utvecklingen att kunna bevara och 
lagra ytterligare information i minnet. Enligt Evenshaug och Hallen (s.148) har barnen vid två 
års ålder har lättare att komma ihåg föremål, som på något sätt hör ihop än de föremål som är 
helt orelaterade till varandra till exempel godis och kaka hör ihop för barnen, jämfört med 
kaka och bil som inte har någon koppling till varandra. Vid fyra till fem års ålder menar 
Evenshaug och Hallen att minnet är effektivare och barnen kan börja med en viss 
kategorisering men de kan ännu inte omvandla redan inlärda kunskaper till nya uppgifter. Det 
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vill säga att det som barnen lärt sig kan de inte använda i nya situationer som kräver ny 
kunskap. Doverborg och Pramling (1996, s.107-108) menar att barnen måste få tänka och 
reflektera för att kunna utveckla förståelse för sin omgivning. Reflektionerna skall ske i 
relation till den insikt och förståelse som den vuxne vill att barnen skall lära sig. 

Lekens betydelse för matematik
Ett exempel där små barnen använder sig naturligt av matematiken i leken är utomhus. 
Granberg (2000, s.31-32) skriver att det förefaller naturligt för barnen att klassificera och 
sortera kottar, pinnar och annat material som de finner ute. Barns tankar kring matematik 
reflekteras i hur de går tillväga när de sorterar.

Enligt Doverborg (2000) ”/…/ lek och lekfullhet som en dimension i barnens lärande, vilket 
gör att man inte kan skilja leken från lärandet” (s.143). När barnen leker, stimuleras deras 
lärande då de använder symboliskt tänkande, samarbetar, löser problem och använder sig av 
matematiska begrepp. Doverborg menar att det är viktigt att se till barnets hela vistelse på 
förskolan som en lärande tid då barnen lär sig i alla situationer (s.122-143). Enligt Persson 
och Wiklund (2008, s.84) är det bland annat i rollekar som barnen får möjlighet till att gestalta 
och använda sig av sina erfarenheter. Även Löfstedt (1999, s.45) menar att det är genom leken 
som barnen får en chans att utforska sina intryck av omvärlden och att göra det på sitt egna 
sätt med hjälp av fantasin. När fantasin får en handling menar Lindqvist (2002) att nya tankar 
och idéer skapas och barnens förståelse ökar. Lindqvist ser leken som utryck för barns tankar, 
ett sätt för barnen att frigöra sig från den yttre verkligheten genom att skapa sina egna 
föreställningar med ett symboliskt tänkande. Barnen leker i nuet, de planerar inte sina lekar 
utan tänker, fantiserar och leker på en och samma gång (s.51-53).

Det är enligt Davidsson (1999, s.64-75) via leken som förståelse och mening för saker och 
företeelser utvecklas. Författaren skriver även att det är i barnens lek som deras egen vilja och 
bestämda regler möts. Med hjälp av barnens lek kan pedagoger utmana barnens tankar kring 
matematik genom att delta själva i leken. Detta ger barnen möjlighet till att få tänka fritt och 
utan några krav. Lindqvist (2002, s.44-50) kallar leken för ett dynamiskt möte då barnets inre 
möter omvärldens yttre, vilket innebär att barnets känslor och tankar i leken skall ges utlopp i 
en handling. Även Knutsdotter Olofsson (2003, s.80) tar upp att i barnets lek hjälper dem att 
skapa inre bilder. Allt det som barnen har upplevt och påverkats av spelar stor roll i deras 
lekar. Vygotskij (se Lindqvist, 2002, s.54) ansåg att utveckling av tanke, vilja och känsla 
uppkommer och är sammanläkande till varandra i leken.  

Praktiskt användande av matematik 
Doverborg (2006, s.6-8) menar att barnen inom förskolan skall ges många tillfällen att 
uttrycka sig och möta olika matematiska begrepp i meningsfulla sammanhang. På detta sätt 
kan de lära sig att uppskatta antal, upptäcka mönster och använda sig av tal och symboler. 
Doverborg anser även att barnen bekantar sig med begrepp som till exempel jämförelseorden 
lika – olika, dubbel – hälften, lång – kort, låg – höga med mera. För att barnen skall kunna 
erövra de matematiska kunskaperna, menar författaren, att det behövs engagerade och 
kunniga pedagoger. Sterner (2006, s.87) hänvisar också till barnens användande av olika 
jämförelseord, men även till att barnens använder sig av lägesord som bakom, framför, på och 
under för att kunna förklara olika saker och objekt i deras vardag. Sterner (2007, s.54) skriver 
om hur barnen använder sina fingrar för att kunna uttrycka sig när de talar om/med 
matematik. Författaren menar att de använder fingrarna som ett stöd för att kunna påvisa 
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antal. När barnen blir säkrare med ytterligare erfarenhet, kommer de att utveckla en förståelse 
att begreppet två även anger antal, till exempel två nallar.    

Sortering 
Enligt Forsbäck (2007), utgår barnens delning och sortering från deras egna tankar och idéer, 
men när barnen sorterar tillsammans skapar det en situation där de lär av varandra och får 
möjlighet att skapa nya erfarenheter kring sorteringen. Detta sker enligt författaren, av att de 
ser och uppfattar hur kamraterna gör och lär sig utifrån deras lyckade och misslyckande. 
Forsbäck skriver även att de yngre barnen oftare sorterar efter färg, vilket kan bero på att 
barnen lättare kan urskilja likheter och olikheter via färgerna och på så sätt hitta samhörighet. 
Författaren menar även att det är lätt för barnen att sortera mellan stora och små saker, då de 
ser skillnaden mellan storlekarna (s.60-63). När barnen sorterar efter färg har formen ingen 
betydelse och när de sorterar efter form har färgen ingen betydelse menar Björklund (2008). 
Andledningen till detta skriver Björklund, är att barnen har en viss förmåga att se olika 
visuella intryck vid sorteringstillfällen (s.101-104).    

Parbildning 
Forsbäck (2007, s.64) menar att barnen ofta använder sig av parbildning under sina fria lekar. 
Parbildningen skapar, enligt författaren, förståelse av ett till ett-principen, som senare ligger 
till grund för att kunna jämföra antalet föremål i två mängder. Ett till ett-principen innebär 
enligt Sterner och Johansson (2007) ”att ett föremål i den ena mängden får bilda par med ett 
och endast ett föremål i andra mängden” (s.72). Som exempel visar författarna barnet som 
lägger ett russin framför varje uppradad docka, det vill säga ett russin för en docka. Även 
Björklund (2008, s.130-133) skriver om parbildning som ett sätt för barnen att jämföra 
mängder och på pekar att redan de yngsta barnen på småbarnsavdelningar kan grunden för 
parbildning, detta eftersom många aktiviteter på avdelningarna innebär att bilda par eller att 
dela jämt till exempel fruktstund då pedagogen delar ut en frukt till varje barn.

Rumsuppfattning
Enligt Persson (2007, s.89) innebär rumsuppfattning att kunna förstå, använda och växla 
information om hur rummet och dess innehåll befinner sig i förhållande till barnen själva, 
detta görs med hjälp av begrepp som anger läge, avstånd eller riktning. Efter hand kommer 
barnen få en god rumsuppfattning och kunna jämföra och uppskatta storlek av avstånd, 
volymer. Sterner (2007, s.103) skriver att de små barnen utforskar sin rumsuppfattning med 
hela kroppen och sina sinnen, detta genom att krypa, hoppa, springa, titta, smaka, känna och 
åla med mera. Genom att kasta en boll till en annan person kan barnen lära sig att bedöma 
avstånd och riktning. Författaren menar även att barnen måste få utforska och upptäcka rum 
både inomhus och utomhus för att kunna utveckla sin rumsuppfattning.          

Matematiskt språk 
Det är när vuxna lyssnar och pratar med barnen som vuxna kan förstå deras tidigare 
kunskaper, erfarenheter och föreställningar inom bland annat matematik. Johnsen Høines 
(2008, s.34) menar att det läggs alldeles för stor vikt vid att till exempel korrigera fel, än att 
tillåta barnen få en chans att uttrycka sina reflektioner. Det är det viktigare att belysa vad 
barnen säger än hur de formulerar sig. Även Ahlberg (2000, s.66) menar att det inte finns 
något rätt eller fel när de yngre barnen utforskar matematik. 

Johnsen Høines (2008, s.36) menar att barnen använder sig av matematiska begrepp, men 
menar även att de i tidig ålder ännu inte förstår innebörde i vad de säger. Förståelse för vad 
begreppen innebär kommer efterhand att utvecklas och det gäller för pedagogerna att inte 
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luras tro att barnen har större förståelse än vad de egentligen har. Björklund (2008) skriver att 
det är viktigt att vi pedagoger pratar matematik med de yngsta barnen för att ge dem stöd och 
på olika sätt hjälpa dem att förstå olika företeelser samt andra matematiska principer. 
Björklund menar även att barnen redan som små förstår innebörden av att använda sig av 
matematik i olika sociala sammanhang men även att kunna lösa vardagliga problem (s.20). 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, s.129) menar att matematik inte endast innebär 
att använda sig av begrepp som siffror och antal, utan att även kunna sortera efter till exempel 
färger. Dahl och Rundgren (2004, s.5) beskriver matematiken som ett språk, där kärnan är att 
kunna tänka logiskt, metodiskt, kritiskt och att lösa problem. Redan som mycket liten menar 
Granberg (2000, s.30-31) att barnen lär sig grunderna för matematikens olika innebörder och 
detta innehåll utökas allt eftersom barnet växer, vilket innebär att barnens förförståelse för 
matematik ökar med erfarenheterna som barnen upplever. 

Enligt Ahlberg (2000, s.62) är det viktigt att redan i vardagliga sammanhang med barnen 
synliggöra olika matematiska begrepp och på så sätt utveckla barnens matematiska språk. Om 
pedagogerna uppmuntrar barnen till att använda matematiken i många olika situationer 
kommer deras matematiska kunskaper att vidareutvecklas. 

Kommunikationen mellan människor är viktig för det matematiska språkets utveckling enligt 
Persson och Wiklund (2008, s.57). För att undvika att missförstånd uppstår för barnen då de 
möter ord som har både en vardaglig och en matematisk betydelse är det viktigt att pedagoger 
är aktiva lyssnare. Att de ställer frågor, reflekterar och diskuterar med barnen för att öka 
barnets självförtroende. Ett effektivt sätt att få reda på hur barnen tänker är att prata med dem 
och låta dem uttrycka sina tankar enligt Doverborg och Pramling (1996, s.75 & 94).

Sammanfattning
När barn leker sker en ständig utveckling av deras lärande. Doverborg (2000, s.143) menar att 
leken och lärandet är så tätt sammanvävda att de inte kan särskiljas. Ett sätt för barnen att 
använda sig av matematiken i leken är vid till exempel sortering. Barnen sortera kottar, 
ärtpåsar eller andra saker som inbjuder till lek. Vårt syfte har varit att undersöka om och hur 
matematiken förkommer inom barnens lek. Doverborg anser att det är just i barnens lek som 
de får en chans att möta och använda sig av olika matematiska begrepp, lär sig lösa problem 
och möter olika symboliska tankar (s.122-143). Mycket av matematiken hos barnen kommer 
ifrån vad de sett andra göra eller hört någon säga. Sedan omvandlar de denna kunskap till ett 
redskap i leken.
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Teoretiska utgångspunkter
Under teoretisk utgångspunkt redogör vi för den sociokulturella teori vi valt att använda i vår 
undersökning.

Sociokulturell teori
Enligt den ryska psykologen och forskaren Vygotskij (1999, s.15-16) ingår barnen i ett 
sociokulturellt sammanhang. Vilket innebär att barnen formas utifrån den sociala miljö de är 
uppvuxna och befinner sig i (se Säljö, 2000, s.66). Vygotskij (1981) menar att det är genom 
att se och höra som barnen skapar ny kunskap (s.23). Enligt Vygotskij (1999, s.129) utvecklar 
barnen inte språket och tänkandet i samma takt, utan de möts och skiljs åt under vissa 
perioder. Men faktum är, menar Vygotskij att utvecklingen av tänkandet är beroende av 
språket och barnets sociokulturella erfarenheter (s.165). Enligt Säljö (2000, s.22) var en av 
Vygotskijs grundtankar med sociokulturellt perspektiv att de kulturella resurserna både skapas 
och förs vidare via kommunikation. Säljö, Schoultz & Wyndhamn (1999, s.155) menar att i 
ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling innebär bland annat en förmåga att 
kunna skapa intellektuella redskap. Med dessa redskap menar författarna bland annat att de 
finns i olika språkliga begrepp som att förstå olika modeller, instruktioner också vidare. Med 
hjälp av dessa intellektuella redskap kan människan fungera i sociala situationer genom att till 
exempel kunna lösa problem. Men även att redskapen överförs mellan generationer via 
kommunikation samt att de utvecklas att fungera i nya sammanhang. 

Utifrån denna teori bygger pedagoger upp barnens kapacitet att ta till sig kunskap och sedan 
bevara dessa. Vygotskij (1999, s.15-16) menar att barnen skapar en grogrund till ett mer 
utvecklat tänkande i framtiden. Enligt Vygotskij (1995) är det ”just människans kreativa 
aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt 
förändrar sin nutid” (s.13). Helt omedvetet ser och uppfattar barnen vad som sker i sin 
omgivning och utifrån detta återbördar kunskapen till sig själv. Det spontana lärandet sker 
inom barnen, även när de gör något kreativt som till exempel leker med sina bilar. Vygotskij 
(1995) menar att det är barnens fantasi som ger dem verktyg att hantera verkligheten. Enligt 
Vygotskij matas fantasin med saker som sker i det verkliga livet, runt omkring oss (s.17-19). 
Vygotskij (1981, s.177) menade att barnen inte alltid är medvetna eller förstår innebörden i 
sina lekar. Som ett exempel nämner Vygotskij (s.180) om barnet som leker mamma och har 
dockan som barn. I denna lek använder sig, enligt Vygotskij, barnet av regler som de inte 
förstår utan återspeglar ett modersbeteende som de sett. Enligt Lindqvist (2002, s.40) menade 
Vygotskij att det sker två processer för att utveckla medvetandet. Dessa två processer är 
förmågan att behärska de yttre kulturella verktygen som språket, skriva och räkna samt 
utveckling av mentala funktioner till vilka räknas bland annat minne och begreppsutveckling.  

Sammanfattning
När barnen samtalar med varandra eller med en pedagog, har det sociala samspelet utvecklat 
barnets tankar. Enligt Vygotskij (1999, s.165), är det via barnets språkliga och det 
sociokulturella samspelet som tänkandet utvecklas och överförs via kommunikation till andra 
(Säljö, 2000, s.22). Vygotskij menar även att det är i den spontana leken som barnens lärande 
sker. Det är den miljön som barnen lever i som skapar möjligheter till fantasins utveckling 
och underlättar för barnen att hantera verkligenheten, det sociokulturella sammanhanget 
(1981, s.177, 1995, s.17-19). Vi kunde se att när ett samspel uppstod mellan barnen, verkade 
det även som ett utbyte av information och kunskap skedde. Att sitta tillsammans och arbeta 
mot ett gemensamt syfte, gör att barnens egna förförståelse utökas med andras tankar och 
erfarenheter. Barnen lär sig i ett socialt samspel.
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I många av de observationer som vi genomfört har den sociala aspekten varit tydlig. Det är 
när barnen samspelar med andra, vuxna eller barn, som deras förståelse för andras kunskap 
sker. Ett tydligt sätt att utbyta information och lärande är när barnen leker, samtalar och 
umgås med andra.

Metod och genomförande 
Här nedan beskriver vi vilken metod vi har valt att grunda vår undersökning på. Vi beskriver 
även de redskap vi använt för vår undersökning. Vi tar också upp hur vi gått tillväga när vi 
genomförde undersökningen, vilka som deltog, hur vi förberedde och informerade deltagarna. 
Även vilka forsknings krav vi följt tas upp.

Vald metod
Patel och Davidson (2003, s.88) skriver att redskap som till exempel observationer endast kan 
genomföras om informanten är villig att ingå i undersökningen. Eftersom vi vill upptäcka 
barns användande av matematik, valde vi att använda oss av ett mer induktivt sätt. Kullberg 
(2004, s.69) förklarar induktiv som ett upptäckande sätt att undersöka ett område med. När 
forskaren söker efter något i sin undersökning är det den mer induktiva metoden som 
används, då upptäcks olika fenomen som forskaren sedan vill forska kring. Kullberg menar att 
om forskaren väljer en mer upptäckande metod väljer forskaren att arbeta med en mer 
kvalitativ forskning. Forskaren som undersöker kvalitativt, har inga förutfattade meningar 
över det som undersöks och beskriver resultatet med ord och bilder (s.53-54).     

För att vi skulle kunna undersöka om och i så fall vilken matematik som förekommer i 
verksamheten, var det lämpligast att genomföra en empirisk undersökning, det vill säga att 
undersöka en del av verkligheten (Kihlström, 2006a, s.179). 

Urval
Vi har valt att observera barnen på en förskola och en förskoleklass; barnen var i åldrarna 1-3 
år samt 6 år. Förskolorna är belägna i två olika kommuner. För att kunna samla in så många 
observationer som möjligt under en veckas tid, valde vi att vara på varsin av dessa platser och 
genomföra studien. 

Förskolan, 1-3 årsavdelning
Förskolan ligger i ett bostadsområde en bit utanför en mindre stad i västra Sverige. Förskolan 
består av sju avdelningar. Avdelningen består av sexton barn, elva pojkar och fem flickor. På 
avdelningen finns det tre förskollärare och en barnskötare, dessa har under hösten 2008 och 
våren 2009 vidareutbildat sig inom matematik för förskolebarn. De arbetar tematiskt på 
avdelningen med matematik och har försökt att få med matematik i olika temaarbeten.  

Förskoleklassen 
Förskoleklassen ligger i en mindre skola på en mindre ort i västra Sverige. Skolan har ett litet 
elevantal i årskurserna F-6 och tvärklasser är vanligt på skolan. Förskoleklassen består av 
sexton barn, nio pojkar och sju flickor. Samtliga är födda år 2002. I förskoleklassen finns två 
pedagoger - en förskollärare och en lärare för äldre åldrar. Med på vissa aktiviteter i 
förskoleklassen finns ibland en barnskötare, som har ansvaret för fritidshemmet. En av 
pedagogerna har under läsåret hösten 2008 och våren 2009 gått en vidareutbildning inom 
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matematik. Kommunen som skolan ligger i har sedan 2005 arbetat med att vidareutbilda all 
sin pedagogiska personal i förskolans och skolans verksamhetsområden inom matematik.  

Genomförande

Då barngrupperna där vi utförde vår studie, är mellan 1-3 år samt 6 år och med anledning av 
vårt syfte ansåg vi att det inte fanns något annat alternativ än att använda observationer i vår 
undersökning. Det är i barnens lek som vi vill se om det förekommer matematik och med 
hjälp av observationer kan vi titta på matematiken utan att avbryta leken. Under en veckas tid 
utfördes observationerna inom de respektive verksamheterna. För att kunna fånga upp så 
många situationer som möjligt valde vi att cirkulera runt på avdelningarna. Rollen som 
observatör var både deltagande och passiv. Den mer passiva rollen intogs genom att vi 
observerade på avstånd och kunde föra ett löpande protokoll över händelserna. Allt eftersom
övergick vi från en mer passiv roll som observatör, till ett mer aktivt deltagande i 
observationerna, vilket innebar att vi förde en konversation och deltog i observationen. Vid 
dessa tillfällen skrev vi ner händelserna direkt efteråt.

När forskaren använder sig av observation som metod är det viktigt att vara fokuserad på vad 
det är som sker (Kihlström, 2006b, s.27). Ett negativt resultat som kan visa sig när forskaren 
använder sig av observationer som redskap, är att det är omöjligt att förutse om och när 
spontana beteenden kommer att uppstå (Kullberg, 2004, s.69). Enligt Patel och Davidson 
(2003, s.88-95) kan observationer genomföras på två olika sätt, antingen som en strukturerad 
form vilket innebär att observatören i förväg vet vilket beteende och situationer som skall ingå 
i observationen, eller som en ostrukturerad form där observatören istället vill utforska sitt 
syfte utan att ha ett förbestämt beteende eller situation att utgå ifrån. Då vi inte följde ett 
observationsschema, kunde vi registrera allt som vi såg av matematiska händelser i barnens 
lek, vilket bidrog till att vi kunde samla in mycket intryck och information under 
observationstillfällena. Enligt Patel och Davidson kunde vi på detta sätt studera beteenden och 
skeenden under observationsmetoden i samma stund som de hände. 

Svårigheterna med att genomföra en observation är att som observatör förhålla sig neutral till 
vad som sker (Kihlström, 2006b, s.27).  Forskaren bör undvika att blanda in sina egna 
erfarenheter, då detta kan störa undersökningens resultat. Kullberg (2004, s.97) uppmanar 
forskaren att träna sig för att bli en god observatör. Enligt Kullberg (s.97) tränar forskaren upp 
att synliggöra det som inte syns till något forskaren kan uppfatta, men även att bli en aktiv 
lyssnare samt att försöka se saker och händelser ur någon annans perspektiv. 

Observationer
Vi inledde vår undersökning med att två veckor innan undersökningens början dela ut 
information om studien i form av missivbrev (se bilaga 1) samt godkännandeblankett till 
samtliga berörda vårdnadshavare. Vi delade även ut missivbrev med godkännande (se bilaga 
2) till samtliga pedagoger som är verksamma inom respektive område. Detta för att underlätta 
för oss under observationer där även pedagogerna kunde ingå. Godkännandena samlades in av 
personalen på respektive avdelning. 

När det kommer till observationernas struktur har vi använt oss av en mer strukturerad form,
det vill säga att vi i förväg visste vad vi ville observera och antecknade händelserna direkt när 
vi såg dem. Innan observationerna genomfördes diskuterade vi inom vilka situationer som vi 
trodde matematik kunde förekomma. För att fånga så många matematiska situationer som 
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möjligt valde vi att använda oss av observationer i form av ett löpande protokoll, det vill säga 
en icke strukturerad form, detta genom att utföra korta iakttagelser under tiden vi var på 
respektive avdelning (Kihlström 2006b, s.25). Under dagarna i verksamheterna följde vi 
barnen, på detta sätt kunde vi snabbt urskilja vika situationer som tydligt innehöll matematik 
och var relevanta för vårt syfte.  

Analys och bearbetning
Efter varje avslutad observationsdag skrev vi rent våra löpande protokoll och gjorde en första 
analys på vad som observerats. När samtliga observationerna genomförts gjorde vi, 
tillsammans en andra analys av samtliga protokoll. Här tittade vi även på vilka av 
observationer som var relevanta för vår undersökning (Malmqvist, 2006, s.98). 

Innan vi skrev in observationerna i resultatdelen, valde vi att diskutera och reflektera ingående 
över varje observation som genomförts inom respektive område. Enligt Kihlström (2006b) är 
det viktigt att fundera över händelsen som observerats (s.36). För att lättare kunna påvisa 
vilken matematik som förekommer i leken, har vi valt att dela in observationerna i fyra olika 
matematiska områden som vi tydligt kunde se i analyserna av observationerna; taluppfattning, 
sortering, rumsuppfattning och matematiskt språk.   

Etisk förhållningssätt 
Larsson (1994, s.171) menar att det är viktigt att i en vetenskaplig studie uppvisa ett gott 
etiskt förhållningssätt. Det är enligt Larsson (s.171) när forskaren i olika fallstudier kommer i 
kontakt med informanterna på ett nära sätt och därmed lätt kan rubba deras integritet. 
Standardmetoden är att forskaren försöker skydda informanterna genom att använda sig av 
anonymitet och skydda all information som rör deras person.

Vi har i denna undersökning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets rekommendationer om hur en 
observationsundersökning skall genomföras. Vetenskapsrådet (2002, s.6) har fyra grundkrav 
som skall följas när en undersökning utförs; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa har vi noga följt under våra observationer. 

Informationskravet 
Det första är Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7-8) vilket innebär att alla som är 
berörda av undersökningen skall informeras om vilken uppgift de har i undersökningen. De 
skall även få information om att deltagandet i undersökningen är frivillig och att de när som 
helst kan avstå att fortsätta delta.  

Detta tillämpade vi genom att skicka ut ett skriftligt missivbrev till informanternas 
vårdnadshavare, innan vi påbörjade observationerna. Då våra informanter var under femton år 
krävdes vårdnadshavarnas medgivande. I detta brev förklarade vi tydligt att vi respekterade 
vårdnadshavarnas beslut angående om barnets/barnens deltagande eller inte. Här nämnde vi 
även hur undersökningen skulle genomföras och vilken roll våra informanter skulle ha i 
undersökningen.

Samtyckeskravet 
Det andra kravet är Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.9-11) och med detta menas att 
de som deltar måste ge sitt medgivande till att medverka i undersökningen. Om de som deltar 
i undersökningen är under femton år skall vårdnadshavarna ge sitt medgivande. De som 
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medverkar i en undersökning har rätt till att själva bestämma vilka villkor de skall delta på. 
Informanterna har även rätt till att dra sig ur undersökningen när den vill utan några problem, 
om deltagaren inte vill delta i undersökningen skall inte denna övertalas eller tvingas till att 
delta. 

Här använde vi oss av en föräldrarmedgivandeblankett. Denna blankett lämnade vi till våra 
informanters vårdnadshavare och de fick skriva under om de tillät att vi observerade deras 
barn. Vi observerade inte de informanter vars föräldrarmedgivandeblankett inte har 
återlämnats påskriven. 

Konfidentialitetskravet
Det tredje är Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.12-13) vilket innebär att de 
som utför undersökningen skall avidentifiera alla de personer som deltar. Detta för att 
utomstående inte skall kunna komma åt uppgifter om den enskilde individen.

För att uppfylla detta krav har vi avidentifierat alla de informanter som vi observerade. Vi 
använde inte deras riktiga namn eller nämner namnen på de förskolor/skolor som vi utförde 
undersökningen på. Detta framgick även tydligt i de brev som vi sände till informanternas 
vårdnadshavare.  

Nyttjandekravet
Den fjärde punkten är Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14) och innebär att all den 
information som samlas in under undersökningen får endast användas till den undersökning 
som det är ämnat för. Här har vi behandlat allt det insamlade materialet med respekt för den 
enskilde individen och när vi analyserat färdigt materialet har vi förstört samtliga nedskrivna 
observationer.   

Tillförlitlighet och giltighet
För att vi skulle få bra tillförlitlighet och giltighet, var vi förberedda och fullt införstådda med 
att vi kanske inte finner vad vi verkligen söker. Allt beror på vilka situationer som uppstod på 
avdelningarna. En annan aspekt att ta i beaktning var tidsperspektivet, kanske skulle vi behövt 
mer tid för att kunna göra en mer djupgående undersökning i vilken matematik som 
förekommer i barns spontana/fria lek i förskolan och förskoleklassen. Något annat att noga 
reflektera över är att vår egna förförståelse och tidigare erfarenheter kan avspeglas i vårt 
resultat. 

Kihlström (2006a, s.179) menar att forskaren måste vara medveten om att miljön runt 
omkring kan påverka resultatet, det är viktigt att vara medveten om detta när forskaren 
analyserar inkommen data. Kihlström (2006a) skriver, genom att träna innan samt att ha en 
god planering inför observationerna, kommer forskaren att kunna inbringa material som kan 
analyseras till ett bra slutresultat. Enligt Kihlström kan även forskaren underlätta för läsaren 
att förstå undersökningen genom att vara tydlig i sitt resultat samt att ta hjälp av personer med 
kunskap inom forskningsområdet, detta för att öka giltigheten (s.179-180). Vi ökade 
giltigheten för vår undersökning då vi har tränat oss på observationer tidigare under 
lärarutbildningen samt att vi har lagt in våra observationer i resultatet. Vi har även tagit hjälp 
av en forskare inom pedagogik, på Högskolan i Borås, för att granska resultatet av våra 
observationer. För att lättare kunna urskilja vilka situationer som var lämpliga att observera, 
utifrån vårt syfte, har vi innan observationerna även genomfört förstudier kring ämnet barn 
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och matematik, detta genom en kurs på Högskolan i Borås i ämnet didaktisk 
meningsbyggnad, där barn och matematik ingick.

Enligt Kihlström (2006a) handlar tillförligheten om att läsarna kan tro på resultatet av 
undersökningen. Det är viktigt att forskaren har tränat på det redskap som ska användas i 
undersökningen (s.179-180). För att öka tillförlitligheten i vår undersökning har vi skrivit med 
delar av våra observationer i undersökningen för att påvisa och stödja våra reflektioner och 
analyser. Vi har även försökt vara tydliga i hur genomförandet av observationerna har gått till. 
För att stärka resultatet av våra observationer har samtliga analyser genomförts tillsammans.   

Individuella prestationer
Vi har varit noga med att fördela arbetet och att ta lika mycket ansvar under undersökningen. 
Observationerna på 1-3 årsavdelningen genomfördes av Elisabeth och observationerna i 
förskoleklassen genomfördes av Marie-Louise. 

Litteraturen har delats upp mellan oss, men relevanta och viktiga referenser har lästs av oss 
båda. Vi har båda haft fullt ansvar för att dela ut och samla in missivbreven inom våra 
respektive områden.     
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Resultat
Här nedan redogör vi för det resultat vi fått fram i våra observationer. Det redovisade 
materialet redogörs i huvudsak på två separata sätt. Dels utförligt, där både situationer och 
samtalen under observationen, redovisas dels som en berättande text där situationen noggrant 
beskrivits, där inga samtal förekom. Efter varje redovisad del redogörs vad som har 
framkommit under de olika observationerna i en sammanfattning och analys del. Vi har valt 
att kategorisera observationerna utifrån fyra matematiska områden som uppkom, efter analys,
i studien; Sortering, Parbildning, Rumsuppfattning och Matematiskt språk.   

För att följa de vetenskapliga råden har vi benämnt var barn med en fingerad namn. Eftersom 
vi inte observerat någon speciell pedagog, benämner vi samtliga som pedagoger. Vid de 
tillfällen vi – som observatörer, deltagit i själva situationen (observation) har vi benämnt oss 
vid våra riktiga namn.
   

Sortering
Barnen använder sortering på flera olika sätt, till att börja med använder barnen en enklare 
form av sortering som färger då inte utseende och form spelar någon roll. Därefter börjar 
barnen sortera efter form, utseende och storlek med mera. 

Sortering efter färg
I omsorgssituationen förekommer sortering, då pojken väljer efter färg. 

Avdelningen har ätit lunch och barnen gör sig nu i ordning för att lägga sig och vila. Några 
barn är inne i skötrummet tillsammans med två pedagoger.
Linus 2:6 år tvättar sina händer inne i skötrummet, under tiden plockar pedagogen ner 
Linus låda som finns på hyllan. Ur lådan tar pedagogen fram ett mjukisdjur, en ny blöja och 
två nappar till Linus. Pedagogen håller fram napparna, en blå i den ena handen och en grön 
i den andra samtidigt som hon frågar Linus:
– Vilken färg? 
Linus tittar en stund på napparna, sedan svarar han:
– Grön! 

Där efter fortsätter Linus att tvätta sina händer. 

I denna observation har vi sett sortering genom att pojken bestämmer sig för vilken napp han 
vill ha och detta genom att han väljer mellan en grön och en blå napp. Det verkar som att 
Linus använder den kunskap han har, att se skillnaden på napparna, genom att välja den gröna 
nappen och inte den blåa. Pojken tar stöd av färgerna i sitt val, han verkar förstärka valet av 
vilken napp han vill ha med att säga färgen på den. Pedagogen verkar lita på Linus kompetens 
att lösa uppgiften, eftersom hon överlåter till honom att ta beslut om vilken av napparna som 
han skall använda. Framför sig ser Linus två olika nappar, men han kan ta beslutet att välja en 
napp och på så sätt uppfattar vi honom som en problemlösare, då han av två nappar väljer ut 
en napp. 

För de yngre barnen verkar det vara lättare att använda färger när de sorterar, detta kan bero 
på att enklare för dem att hitta likheter och olikheter med hjälp av färgerna. Pojkens lek med 
de gröna ärtpåsarna visar hur de yngre barnen föredrar att sortera efter färg. 

Det är fri lek och en pedagog och några barn är inne i lekrummet, några barn leker med 
byggkuddar och några åker rutschkana. 
Carl 3:5 år leker med ärtpåsar. Påsarna har olika färger, de är blåa, gröna, gula och röda. 
Carl har sorterat ut alla de gröna ärtpåsarna och lagt dem på rad vid fönstret på 
fönsterkarmen. En pedagog ställer sig bredvid Carl och pratar med honom.
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– Tycker du om färgen grön? Frågar pedagogen.
– Ja! Svarar Carl.
Pedagogen och Carl tittar ut genom fönstret. Pedagogen pekar på en bil som står parkerad 
på parkeringen. 
– Vet du vilken färg bilen har? Frågar pedagogen Carl.
– Grön svarar Carl. 
Pedagogen pekar på ärtpåsarna som ligger på fönsterbrädan och frågar: 
– Vad är det för färg på dem då?
– Grön svarar Carl.
Där efter tar Carl de gröna ärtpåsar och går därifrån.

Vi har sett att pojken i observationen har kunskap om att sortera efter färg, då han först delar
in ärtpåsarna i olika färger, men även under samtalet med pedagogen kan han sortera in 
föremål i samma färg. Det verkar som om Carl har en tanke bakom sitt sorterande, då han valt 
att använda sin favoritfärg, grön. Carl verkar kunna sortera in saker i samma färg även om de 
inte ser likadana ut eller har samma form. Han börjar med att sortera ärtpåsar och blandar 
sedan in andra föremål i sin sortering, i detta fall en grön bil. Carl visar på en förmåga, han 
kan se att ärtpåsarna och bilden har samma färg. Han visar också att han kan sortera efter både 
likhet, genom att rada upp ärtpåsarna på rad, men också att han kan sortera in olikheter då han 
pekar ut bilen som grön, liksom hans ärtpåsar. 

Även flickan vid matbordet påvisar sin förmåga i sortering genom att dela in kläderna efter 
färger.

Det är lunch och Elisabeth sitter bredvid Anna 3 år. 
Anna tittar på Elisabeth och säger:
– Jag har lila byxor på mig
Elisabeth frågar Anna:
– Vet du vilken färg det är på mina byxor?
– Svarta, svarar Anna
Elisabeth frågar om Anna vet vilken färg det är på Annas tröja?
– Vit, svarar Anna
Elisabeth frågar Anna om hon vet vilken färg det är på Elisabeths tröja?
– Vit, svarar Anna
Anna tittar på sin tröja och sedan på Elisabeths. Efter en stund säger hon: 
– Vi har samma lika du och jag, Lisabeth
Anna fortsätter att äta sin mat. 

Flickan i observationen visar att hon kan, trots olikheterna i klädernas utseende, sortera dem 
genom att använda sig av färgerna som den gemensamma nämnaren. Anna verkar även kunna 
göra en matematisk eftertanke och reflektion, då hon stannar upp och funderar över frågan 
från pedagogen och besvarar den med att de har samma sorts färger på kläderna. 

Sortering efter färg och form
De äldre pojkarna i förskoleklassen visar tydligt i denna observation att sorteringen har 
vidareutvecklas och de kan använda olika modeller för sortering av samma sorts föremål. 

I kuddrummet sitter två barn och en pedagog på golvet och spelar ett spel ihop. Spelet heter 
’Nollkoll’ och går ut på att vända på ett kort och hitta de former som visas på bilden i en 
liten påse innehållande små platsfigurer och former. Man får inte titta, utan måste känna sig 
fram till rätt form. Sedan gäller det att snabbt lägga fram den rätta formen på kortet. Spelet 
är roligt och fartfyllt och ger många roliga skratt under tiden de spelar. Efter spelets slut 
häller Anders 6 år ut samtliga påsars innehåll på golvet i en stor hög. Sedan började han 
sortera dem i färgerna igen. 
– Kan du sortera dem på något annat sätt än att sortera dem i färger? Frågar pedagogen
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Anders tittar på högen av de blåa och gröna plastfigurer och former som han har framför sig 
och verkar fundera över frågan. Sedan delar han upp dem i efter utseendet (formen på 
figurerna) och ställer dem på rad, två och två ihop. Lukas 6 år kommer in i rummet och 
frågar vad Anders gör. Pedagogen besvarar frågan och frågar återigen om man kan sortera 
på ytterligare sätt. Lukas sätter sig ned framför Anders och säger att man kan lägga alla 
cirklarna i samma färg ihop och visar genom att lägga de tre olika stora cirklarna på hög, 
med den största i botten. Därefter sorterar åter Anders alla figurer och former i färghögar 
och stoppar tillbaka i respektive påse.  

Att kunna ändra sitt sorteringssätt och kunna pendla mellan de olika sätten, tror vi, beror av en 
vidareutveckling av tänkandet kring sortering. Lukas visar även på att han har en god
rumsuppfattning, då han staplar formerna på varandra till en hög. Genom att pojkarna tar del 
av varandras erfarenheter kring sortering, uppfattar vi det som att de förvärvar ny kunskap 
och får ny insikt kring att det finns olika sätt att sortera. Anders påbörjade sortering på ett, 
enligt oss, enklare sätt att sortera, genom färger, men verkar utveckla sin tanke bakom 
sorteringen och vågar fundera ut och pröva nya sätt, han visar att han både vet och kan se de 
olika sätten att sortera på, detta genom att sortera efter färg och form. När han sedan avslutar 
sorteringen, efter att Lukas visat sitt sätt, verkar han vilja avsluta på samma sätt som han 
påbörjade sorteringen, nämligen att lägga dem i färgordning.   

Sortering efter storlek     
Ett annat sätt för de yngre barnen att sortera är att se skillnaden mellan något som är stort och 
litet. 

Avdelningen är ute på förskolegården och leker, några barn gungar och några cyklar. 
Linus 2:6 år sitter i sandlådan med en stor blå traktor i hårdplast. Linus håller upp traktorn 
och säger:
– Jag har en stor.
Pedagogen som är bredvid Linus lyfter upp en mindre gul traktor i hårdplast och frågar 
Linus:
– Är inte denna stor?
– Nä! Svarar Linus.
– Vad är den då? Frågar pedagogen.
– Liten, svarar Linus och fortsätter att leka med den blå traktorn.

För att visa skillnaden mellan något som är stort och något som är litet, använder Linus 
traktorerna. Han verkar visar på en förståelse för vad som är stort och litet och kan sortera 
traktorerna efter storlek. Under samtalet uppfattade vi det som att Linus vill få bekräftat av 
pedagogen att den traktorn han håller upp är stor. Han utformar inte en fråga om den är stor, 
utan verkar vara bestämd att den är stor och vill bara få en bekräftelse att han har rätt. Genom 
att pedagogen fortsätter samtalet med att visa en mindre traktor och fråga om den också är 
stor, ger hon Linus en chans till en matematisk reflektion. Vi uppfattar det som att Linus har, 
genom tidigare möten med saker som är stora – små, skaffat en förståelse för skillnader och 
kan därför sortera in traktorerna som stor och liten.   

Sammanfattning och analys
Barnen i observationerna visar att sortering förekommer på flera olika sätt. Vi ser att de yngre 
barnen främst sorterar efter färg, men använder sig även av mer konkreta sorteringar i form av 
jämförelser av storlek. De äldre barnen utforskar mer sorteringen genom att sortera på olika 
sätt. Barnen sorterar på ett sätt, men verkar samtidigt kunna tänka ut hur de kan sortera på 
ytterligare sätt. Vi tolkar det som att de yngre barnen främst sorterar saker som har samma 
likhet, som färger, men att de kan använda tolkning av olikheter om de är av samma sort, som 
pojkens traktorer. När barnen blir äldre, tolkar vi det som att en utveckling av 
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sorteringsförmågan sker. Från de yngres mera konkreta användande, till en sortering som kan 
reflekteras över.  

Parbildning  
Många av situationerna under barnens dagliga vistelse inom förskolan och förskoleklassen 
innebär att de möter och använder sig av taluppfattning. I många olika situationer använder 
barnen bland annat mätning, beräkningar, bråkräkning och parbildningar. 

Parbildning är att jämföra antalet föremål i två mängder. Nedan beskriver flickorna hur deras 
händer synliggör hur mängden siffror hör hop med mängden föremålen.      

Siffra och föremål
Flickan på 1-3 årsavdelningen använder sig av sina händer för att markera ett till ett-principen 
i denna observation med parbildning. Principen för ett till ett är att barnet använder sig av träd 
och siffror för att bilda ett par, händer är ett stöd för att bekräfta parbildningen.

Pedagogerna på avdelningen har delat upp barnen i mindre grupper, detta för att kunna gå 
iväg till olika ställen. Två pedagoger och fem barn gick till skolgården för att leka. 
Skolgården ligger en liten bit ifrån förskolan.  
Elsa, 3 år springer på skolgården. Efter en stund går Elsa fram till ett träd som växer på 
skolgården. Trädet växer upp från en stor stam och delar sig till tre separata träd. Elsa står 
vid trädet och lägger sin hand på ett av träden och säger 1, hon för sedan handen vidare till 
nästa träd och när hon tar på det trädet säger hon 2. Efter detta tar Elsa sin hand på det sista 
trädet och när hon lägger handen på den säger hon 3. Efter att Elsa räknat går hon där ifrån. 

I observationen visar Elsa att hon kan para ihop talet ett med ett träd. Tillsammans bildar talet 
och trädet ett par, vilket är en ett till ett – princip. Vi uppfattar det som att Elsa inte är 
medveten om att hon utför denna parbildning, utan att hon återspeglar denna från ett tidigare 
tillfälle, där hon mött uppräkningen ett, två, tre. Spontat går hon fram till trädet för att, som 
det verkar, undersöka trädets utseende och form. Vi kan inte förutsäga att det är ur ett 
matematiks perspektiv som hon först gick fram till trädet för att utforska, men det verkar som 
om trädet inbjuder Elsa att vilja utforska och ta på stammarna. När hon gör detta, använder 
hon sig av händerna och att, som det verkar, räkna antalet träd. När hon tar på vart av trädens 
stam, med handen, benämner hon samtidigt denna med en siffra. 

Även i följande observation ser vi hur barnen använder sig av sina händer för att visa på en ett 
till ett-princip, detta genom att berätta hur många av barbafigurerna det finns på väggen 
samtidigt som de lägger händerna på en figur och säger en siffra.

Avdelningen 1-3 år arbetar med temat Barbapapa och ovanför soffan har pedagogerna satt 
upp bilder på de barbafigurer som temat lyft. På en av bilderna finns det fyra stycken 
Barbastark på rad och ovanför figurerna sitter siffran fyra.
En pedagog sitter i soffan och två barn, Anna 3 år och Elsa 3 år, står brevid i soffan. Barnen 
turas om med att räkna, det är Annas tur och hon lägger sin hand på en figur och säger 1, 
hon för sedan handen vidare till nästa figur och säger 2. Anna fortsätter att flytta handen 
och nämner även de två sista figurerna i turordning, 3 och 4. Efter att hon räknat alla frågar 
pedagogen:
– Hur många var det?
Anna tittar på pedagogen och ser fundersam ut, sedan börjar hon om på nytt. Anna gör 
precis likadant som tidigare. Hon lägger handen på figuren och säger siffran. När hon 
räknat klart frågar pedagogen igen:
– Hur många var det?
Anna tittar på pedagogen, sedan flyttar hon sig. Nu är det Elsas tur och även hon lägger sin 
hand på en figur och säger 1, hon för sedan handen vidare till nästa figur och säger 2. Elsa 
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fortsätter att flytta handen och nämner även de två sista figurerna i turordning, 3 och 4. När 
Elsa räknat färdigt frågar pedagogen även henne:
– Hur många var det?
Elsa tittar på pedagogen sedan svarar hon:
– Fyra.
Elsa fortsätter med att lägga handen på siffran fyra ovanför figurerna som hon har räknat. 
Hon drar handen efter linjerna och tecknar siffran fyra samtidigt som hon ljudar siffran.  
När Elsa är klar går hon ner från soffan. 

Utifrån observationen tolkar vi det som att Anna inte förstår sambandet mellan det sist 
uppräknade talet och antalet figurer. Hon kan, med hjälp av handen räkna antalet barbafigurer 
genom att använda sig av en parbildning. Men när pedagogen frågar, tycker vi att hennes 
oförmåga i att förstå innebörden av antalet synliggörs. Hon verkar inte kunna inse att antalet 
barbafigurer, som hon just uppräknat till fyra, är det samma som talet fyra i ett antal. Elsa 
visar däremot på en förståelse om att antalet fyra är det samma som siffran fyra, hon svarar 
pedagogen utan att behöva räkna om barbafigurerna. Detta visar att flickan kan se sambandet
men vi vet inte om hon förstår innebörden. När Elsa får pröva visar hon på en, för oss, mer 
utvecklad form av matematiskt tänkande. Efter att Elsa har utforskat barbafigurerna på ett 
likadant sätt som Anna, genom att utföra en parbildning med händer som en förlängd länk 
mellan figuren och antalet, kan hon på svara pedagogens fråga att antalet figurer är fyra, 
precis som hon räknat dem till. Vi uppfattar det som att Elsa har erövrat en ny matematisk
erfarenhet.    

Sammanfattning och analys
På de avdelningarna, där observationerna genomförts, kan vi se att barnen använder sina 
händer som stöd för att utföra en parbildning. Genom att lägga handen på ett föremål, 
samtidigt som de benämner dem med ett tal, verkar flickorna klargöra för sig själva att 
föremålen är lika många som antalet de säger.    

Rumsuppfattning
Barnen prövar sig fram för att kunna utforska de rum de befinner sig i. Genom att bilda sig en 
uppfattning om hur omgivningen förhåller sig mot barnen själva, kan de skapa en god 
rumsuppfattning. Denna kunskap använder sig sedan barnen av när de till exempel leker.

Storlek   
När barnen bygger med lego, använder de sig av rumsuppfattningen för att kunna avgöra 
byggets storlek i jämförelse med rummet. 

Fyra barn, samtliga 6 år – två pojkar och två flickor, sitter vid ett bord och bygger med 
lego. Hela legolådans innehåll är utspritt på bordet, för att alla barnen skall komma åt 
legobitarna. Barnen samarbetar med ett gemensamt bygge på en stor legoplatta. Det är ett 
stort bygge och de använder en hel del legobitar. Niklas håller på med att bygga ett stort 
rymdskepp, som skall står mitt på legoplattan. Samtliga av barnen runt bordet diskuterar, 
funderar och kommer med förslag om formen på rymdskeppet och vilka bitar som skulle 
passa. Niklas prövar flera av deras förslag och jämför hela tiden vilka bitar som passar in i 
bygget av rymdskeppet.

Vi tolkar, utifrån observationen, att Niklas använder sin tidigare erfarenhet av 
rumsuppfattning för att avgöra storlek och utseende på sitt rymdskepp. Detta genom att Niklas 
jämför storleken på alla legobitar, han vill ha rätt storlek för att det ska passa in i hans bygge. 
Samtidigt förekommer ett matematiskt utbyte med kamraterna genom att de, tillsammans, 
diskuterar lämpliga lösningar på bygget. När Niklas bygger sitt rymdskepp, verkar han 
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använda en inre bild av hur han vill att den skall se ut. Kamraterna runt bordet hjälper till att 
konstruera skeppet, genom att bidra med lösningar och olika legobitar. Allt eftersom Niklas 
prövar deras förslag, verkar han jämföra dem mot den inre bild han har. Vi uppfattar det som 
att Niklas har en bra känsla för skeppets rum på legoplattan, eftersom han verkar noga med att 
alla bitarna skall passa bra ihop. 

Även i denna observation syns det hur barnen använder rumsuppfattning vid deras bygge, 
storleken på byggkuddarna och vart de passar in är avgörande för hur resultatet blir. 

Fem barn, samtliga 6 år, har byggt en stor koja inne i byggrummet. Det finns en mängd 
olika mjuka byggkuddar samt en stor röd madrass som de använder som tak på kojan. De 
mjuka byggkuddarna används som väggar och skall hålla upp den stora tunga madrassen. 
Det går snabbt när barnen bygger upp väggarna. Det verkar som om de redan vet vilken 
kudde som skall passa in när de bygger och verkar inte behöva pröva sig fram till vilka 
kuddar som skall användas. Speciellt Simon verkar väldigt sammanbiten och snabb när han 
bygger.
– Hur vet du vilken kudde som skall vara på bäst här? frågar Marie-Louise.
– Jag bara vet det, svara Simon.
– Hur då? Undrar Marie-Louise. 
– Man ser det på den bara, svara Simon.

Barnen i observationen verkar visa hur tidigare kunskaper träder fram och ersätter 
utforskandet. Pojken visste att kudden passade bäst där den skulle vara, detta genom tidigare 
erfarenheter. Simon verkar veta, sedan tidigare, att om inte den rätta kudden sitter på rätt 
ställe kommer inte bygget att hålla, utan det skulle rasa och barnen skulle få bygga om. 
Genom tidigare utforskning om vilka kuddar som skall vara var, ger barnen en erfarenhet om 
hur de skall göra för att lyckas igen, men de kan inte säga varför de vet det. När barnen 
bygger med kuddarna använder de, som vi uppfattar, en förutbestämd metod för att veta, 
vilken kudde som passar var på kojan. Deras goda rumsuppfattning verkar hjälpa dem att 
bygga kojan så att alla kuddar och madrassen anpassas efter byggrummets utseende. När 
barnen, redan innan bygget påbörjas, vet vilka kuddar som skall vara var i kojan, verkar det 
som om de bygger utan att närmare göra en reflektion över utseendet på kojan. När Simon får 
en fråga om hur han kan veta att kudden skall vara precis där, kan han inte besvara den. Han 
verkar inte ha något matematisktsspråk för att beskriva sina tankar kring bygget.  

Avstånd 

När flickan undersöker lekplatsen möjligheter för att kunna slå en speciell kullerbytta, 
beräknar hon avståndet genom att pröva sig fram till ett lämpligt ställe. 

Elin 6 år är på skolans lekplats och prövar att hänga i knävecket i olika saker. Marie-Louise 
frågar Elin vad hon göra och hon svara:
– Jag prövar vilket ställe som är bäst att göra kullerbyttor ifrån.
Elin visar att det är ett visst avstånd från marken hon är ute efter. Ett avstånd som gör att 
huvudet precis nuddar marken. Efter mycket prövade och testande på olika saker hittar hon 
tillslut ett ställe som är vad hon söker och gör flera kullerbyttor från att hänga i knävecket. 
Därefter går hon vidare.

Elin letar efter en speciell plats för att kunna utföra sina speciella kullerbyttor. Avståndet 
verkar ha en stor betydelse för att Elin skall kunna utföra dessa kullerbyttor, därför prövar hon 
flera olika ställen på skolgården. Det framgår i observationen att Elin på något sätt redan vet 
på ett ungefär vad som kan passa, då hon inte verkar pröva alla platser, utan verkar i förväg 
plockat ut några lämpliga platser som hon testar.  
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Pojkarna i följande observation prövar olika avstånd i rummet, för att kunna nå ett förbestämt 
mål med flygplanen.  

Fyra pojkar, samtliga 6 år, befinner sig inne i kuddrummet och kastar sina pappersflygplan. 
De försöker att nå med sina flygplan så att de hamnar ovanpå taklampan. De funderar, 
diskuterar och prövar att kasta på olika sätt, men lyckas inte hamna rätt. Efter ett tag ställer 
sig Simon på den väggfasta fönsterbrädan uppe vid fönstret och lyckas pricka rätt nästa 
omedelbart. När Marie-Louise frågar pojkarna varför de står i fönstret, svarar de att det är 
för att komma högt.

Vi tolkar observationen som att pojkarna utforskar rummet genom att leta efter det stället som 
är bäst att nå målet på. Pojkarna provar att kasta planen från olika platser och på olika sätt i 
rummet till slut provar Simon att komma högre upp för att kasta. Detta visar sig vara ett bra 
försök och han delar snabbt med sig till sina kompisar. Barnen samarbetar och kan på detta 
sätt, enligt oss, dela med sig av sina tidigare kunskaper sinsemellan. Det verkar som att Simon 
är den av pojkarna som löser problemet först och delger sedan detta till sina kamrater. En 
anledning till att Simon så snabbt kunde lösa problemet med avståndet till lampan, tror vi 
beror på att han verkar ha en god rumsuppfattning av kuddrummet.     

Sammanfattning och analys
Observationerna visar att barnen utforskar rummen, vilket uttrycker sig i deras sätt att röra sig 
i rummen. Vissa av barnen utforskar rummets storlek och avstånd för att kunna lösa de 
problem de har för att nå sina resultat. Några av barnen verkar redan ha tidigare erfarenheter 
av det de gör till exempel pojken med byggkuddarna.  

Matematiskt språk
Matematiska samtal sker hela tiden. I vissa situationer förekommer samtal som rör matematik 
på olika sätt. Det kan vara att benämna något som kommer efter eller innan, att prata om 
något som är högt eller lågt eller bara att fråga om hur många av något som ett barn vill ha. 

Samarbete 
I samarbete mellan varandra, sker ett utbyte av matematik hela tiden. Barnen delar med sig av 
sina erfarenheter och hjälper varandra att lösa problem genom att samtala under arbetet med 
Elefanten.  

Inför ett Afrikaprojekt arbetar barnen med att bygga en elefant av papier-maché på 
hönsnätstomme. Elefanten står på ett bord för att alla som är med och hjälper till skall 
kunna nå den. Det är fyra barn, samtliga 6 år, samt en pedagog som arbetar med elefanten. 
Barnen arbetar intensivt med att doppa pappersremsor i tapetklister och sätta fast dem på 
elefanten. Pedagogen finns med i bakgrund och river papper samt ser till att det finns 
tillräckligt med klister att använda, resten av själva byggandet utför barnen själva. 
Pedagogen uppmuntrar barnen och berömmer dem i deras arbete. 
Nils och Lina arbetar sida vid sida. Lina verkar bli allt mer frustrerad över att hennes 
pappersbitar inte vill stanna kvar där hon sätter dem.
– Åh, de vill bara ramla av, säger Lina och ser uppgiven ut
– Man måste ta ganska mycket klister, svara Nils och visar Lina hur hon kan doppa pappret 
djupt ner i klistret.

Rastklockan ringer och det är dags att gå ut på rast. Lukas, som började lite senare än de 
andra barnen med elefanten verkar bli lite upprörd över det faktum att han måste avsluta 
vad han börjat med.
– Men jag har bara gjort tre tidningspapper, säger Lukas 
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– Du får göra mer efter rasten, svara pedagogen och hjälper Lukas att lägga ifrån sig sina 
pappersremsor.  

Observationen visar tydligt, enligt oss, att samarbete lönar sig. Nils samtal med Lina gör att 
hans egen matematiska förståelse överförs till Lina och hon verkar få en ny insikt och 
kunskap, genom att pröva Nils förslag. I diskussionen pratar barnen matematik genom att 
jämföra mycket – lite, djupt – grunt. Men vi uppfattar hela arbetet med papier-maché 
elefanten som ett enda stor matematiskt tillfälle. Här får barnen en möjlighet att utforska 
matematiken på ett prövande sätt. Genom att försöka avgöra hur mycket tapetklister som 
behövs, hur stora pappersremsor som krävs, men barnen verkar även använda ett 
mönstertänkande hur de skall sätta pappersremsorna på nätstommen för att bästa täcka och 
forma elefanten.  Även pedagogens samtal med pojken visar på tydlig matematik, vilket 
framkommer i ordväxlingen genom ord som tre och efter.  

Turordning 
Ett annat sätt att använda matematiskt språk på är vid turordning. Flickorna diskuterar hur och 
vem som skall placeras efter varandra. 

Fyra flickor, samtliga 6 år, diskuterar högljutt om turordning. De vill alla skriva i ett block 
och måste ensa om vilken som skall börja och därefter vem som skall få fortsätta.
– Jag är först säger Olivia
– Sedan är det jag säger Lina
– Nej, jag bestämmer att det är Elin svarar Olivia
– Vem är det efter Elin? undrar Mia
– Det bestämmer Elin svarar Olivia
Flickorna fortsätter en långstund att dividera och diskutera om vem som skall får gör när. 
Tillslut tröttnar två av flickorna och går iväg för att göra något annat. 

Under den till synes liviga diskussionen, använder sig flickorna av matematiskt språk, då de i 
samtalet nämner begrepp som innan och efter samt först. Vi tolkar det som om samtliga 
flickor förstår innebörden av dessa begrepp. Olivia verkar vara den mest drivande i 
diskussionen med de andra flickorna och styr upp hur de andra skall rätta sig i turordningen. 
Det verkar som om flickorna använder sig av det matematiskaspråket på ett påtagligt 
obemärkt sätt och vi tror inte att de är uppmärksamma om att det är ett matematisktspråk som 
de använder. 

Matematiskt språk – Samtal 
Barnen samtalar om det ena barnets ålder. För att stödja sitt matematiska språk, använder den 
ena pojken sina fingrar som stöd. 

En pedagog och två barn, Hampus 2:11 år och Erik 2 år, sitter vid ett bord. Pedagogen 
säger till Hampus:
– I morgon fyller du 3 år.
– Ja! säger Hampus.
Erik håller upp två fingrar och säger:
– Du blir så här många år.
– Nä. säger Hampus, jag blir så här många år, tre år säger Hampus och håller upp tre fingrar 
för Erik.
Sedan lämnar Hampus och Erik bordet. 

Vi tolkar det som om Hampus tar hjälp av sina fingrar för att tydliggöra att han faktiskt blir 3 
år och inte två som den andra pojken visade. För att vara på sin säkra sida, verkar Hampus 
fingerar fungera som ett stöd i samtalet. Hampus visar också på en god matematisk 
taluppfattning, då han kan rätta den andra pojkens påstående genom att hålla upp rätt antal 
fingrar och samtidigt benämna med det korrekta antalet år. Det framkommer tydligt, tycker vi, 
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att pojken kan koppla ihop siffran tre med rätt antal fingrar, vilket visar att pojken tidigt har 
en god taluppfattning.
Sammanfattning och analys
I observationerna kan vi se hur barnen använder sig av matematik i sitt språk, i många olika 
situationer. De äldre barnen använder matematiken genom att bland annat beskriva 
turordningen med ord som först och efter. Även samtalet med de yngre barnen visar att 
barnen ibland tar stöd av sina fingrar för att konkret visa något de säger. Observationerna 
visar även på att samtal innehåller matematik i olika former och uttryck, utan att barnen 
verkar vara medvetna om det.    

Diskussion
Nedan följer en redogörelse för våra egna tankar och reflektioner kring studiens resultat. 
Tidigare forskning och den teoretiska bakgrunden finns också med i diskussionen. Vi har valt 
att redovisa det i fyra delar: resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser, en metoddiskussion 
och förslag till fortsatt forskning.   

Resultatdiskussion
Vårt syfte med studien var att undersöka om matematiken förekommer hos barnen i deras fria 
lek. Resultatet har visat att det i barnens lek förekommer matematik i många olika uttryck. De 
kategoriseringar som förekom mest under observationerna var; Parbildning, Sortering, 
Rumsuppfattning och Matematiskt språk. I resultatdiskussionen har vi valt att inte fördjupa 
oss i frågeställningen om det finns skillnader eller likheter mellan de olika åldrarna, detta för 
att vi istället valt att diskutera de fyra olika kategorierna som tydligt framkom under 
observationerna. 

Rumsuppfattning
Mycket av det som sker under barnens dagliga verksamhet påverkas av deras 
rumsuppfattning. Genom att barnen kan uppfatta hur rummet och rummets innehåll förhåller 
sig i jämförelse med dem själva kan leken anpassas till läge, avstånd och riktning. Desto 
bättre rumsuppfattning barnen erövrar, desto lättare kan de förstå och använda sig av andra 
matematiska begrepp som till exempel uppskattning, avstånd och volymer (Persson, 2007, 
s.89), vilket tydligt visade sig i barnens legobygge. Här kunde de utifrån sina kunskaper om 
rummets förhållande till dem själva, bygga ett rymdskepp som skulle passa till de övriga 
legobygget. Våra observationer visar på att barnen utforskar sina rumsuppfattningar både 
inomhus och utomhus genom att pröva sig fram till ett lyckat resultat. Att flickan använder sin 
uppfattning av rummet utomhus, på skolgården, gör att hon kan anpassa sitt sökande efter en 
lämplig plats för kullerbyttor. Om hon inte hade haft denna insikt av rummet, skulle det 
innebär att hon fick leta betydligt mer omfattande, efter lämpliga ställen att prova på. Att 
tillsammans utforska rummets yta, påvisar pojkarna med sin pappersflygplan. De prövar, 
diskuterar fram och tillbaka hur de ska få planen att landa ovanpå lampan. Till slut verkar det 
som en av pojkarna gör någon slags uteslutningsmetod, när han inser vilken lämplig plats det 
är att stå på fönsterbrädan, för att lyckas pricka lampan. Denna insikt delas med de övriga 
pojkarna och deras samarbete ger resultat. När barnen väl lyckats få fram ett bra resultat i sitt 
prövande bevarar de denna kunskap till nästa gång de leker denna lek, detta visar pojken som 
leker med byggkuddarna. Pojken visar på god rumsuppfattning då han ser på kuddens form att 
den passar där han vill ha den. Samtliga av barnen saknar en del av det matematiska språket, 
vilket tydligt synliggörs då de inte kan förklara sitt agerande. 
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Matematiskt språk
Det matematiska användandet av språk har skett i samtliga av våra observationer.  När barnen 
och pedagogerna pratar med varandra använde sig av olika matematiskabegrepp som till 
exempel efter, före och färger vid sortering (Ahlberg, 2000, s.62). Barnen använder tidigt sig 
av olika matematiska begrepp när de talar med sin omgivning, men frågan är om de alltid 
förstår innebörden av vad de säger. Vi uppfattar detta tydligt i observationen med flickorna 
och deras diskussioner angående turordningen. Genom att dividera om vem som skall var 
först, sist och andra placeringar för att utreda vems tur som kommer när, använder sig 
flickorna av ett matematiskts språkbruk, utan att de verkar vara medvetna om det (Dahl & 
Rundgren, 2004, s.5). Sterner (2007, s.54) påvisar att barnen gärna använder sina fingrar som 
ett stöd för att visa att de talar om ett antal, vilket pojken i observationen verkar använda sig 
av för att kunna visa att han faktiskt blir tre år och inte två. Vi tror att pojken även ville 
korrigera den yngre pojken, genom att hålla upp rätt antal fingrar, för sin rätta ålder. Trots att 
pedagogerna undviker att rätta barnen när de uttrycker sig felaktigt (Johnsen Høines 2008, 
s.34), verkar inte barnen se detta som något hinder, utan rättar varandra när de säger något fel. 
Under observationen med elefanten i papier-maché framkom det på ett tydligt sätt hur 
kommunikation och samspel tycks skapar nya kunskaper och insikter. När pojken visar 
flickan ”sin” förståelse i hur pappret skall fastna, överför han denna till flickan (Vygotskij, 
1981, s.23), genom att tänka logiskt och kunna lösa problemet, har ett matematiskt språk 
mellan pojken och flickan uppkommit. 

Parbildning
Vidare i undersökningen har vi sett att parbildning är vanligt spontant förekommande hos 
barnen. Både i den fria leken och i samspel med andra förekommer olika metoder för 
parbildning. Björklund (2008, s.130-133) menar att barnen använder sig av parbildning för att 
jämföra mängder. Något som framkommer i våra observationer är att barnen använder sig av 
sina händer i parbildning, detta genom att barnen tar på ett föremål med handen samtidigt som 
de benämner föremålet med ett tal. På så sätt förstärker barnet benämningen av föremålet, när 
de säger talet. Enligt Forsbäck (2007, s.64) visar detta på en förförståelse av ett till ett-
principen, då talet är ett och föremålet är ett som sätts samman och bildar ett par. Något som 
visade sig vid en av observationerna var att flickan inte verkade kunna förstå innebörden av 
att ett, två, tre, fyra när hon räknade barbafigurer med sina händer är det samma som 
räkneordet fyra och antalet fyra. När pedagogen frågade hur många det var, så var flickan 
tvungen att räkna ytterligare en gång till. Även denna gång verkade hon inte förstå sambandet 
mellan talet fyra och mängden fyra. Däremot visade det sig att den andra flickan, som ingick i 
observationen, både kunde använda sig av parbildning, genom att räkna med antal och 
föremål med händerna, men även visste att hon räknat till fyra barbafigurer.      

Sortering
Ett matematiskt begrepp som tydligt synts under våra observationer är att barnen använder sig 
av sortering i leken. Granberg (2000, s.31-32) menar att det kan falla in naturligt i barns lek 
att klassificera och sortera olika föremål och att det är i sorteringen som barnens matematiska 
tankar blir synliga. Enligt Wallström (1992, s.78) ansåg Fröbel, att små barn tidigt kunde 
upptäcka olikheter. I observationen där flickan och pedagogen samtalar om de olika färgerna 
på kläderna, visar flicka tydligt på att hon har en förståelse om vad sortering är. Även om hon 
inte hittar föremål som är lika och kan på ett enklare sätt sortera, ser hon tydligt att kläderna 
med likadana färger hör ihop, trots att de ser olika ut. I vår studie har det visat sig att flera av 
de yngre barnen sorterar efter färger, enligt Forsbäck (2007, s.60-63) kan detta bero på att 
barnen lättare kan se skillnader när de är uppdelade i färger. Björklund (2008, s.101-104) 
menar att när barnen sorterar efter färg har formen ingen betydelse för sorteringen och när 
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barnen sorterar efter form har färgen ingen betydelse. Att barnen verkar kunna växla mellan 
olika typer av sortering syns tydligt med pojken och hans ärtpåsar. Här visar pojken att han 
kan växla, från att ha sorterat likadana ärtpåsar i samma färg och form, till att kunna sortera in 
en bil med färgen grön som den gemensamma nämnaren. Att kunna växla mellan olika 
sorteringssätt ser vi även i en av våra andra observationer, där barnen sorterar på flera olika 
sätt. När barnet sorterade ensam, användes endast barnets egna tankar kring hur sorteringen 
skulle ske. Pojken växlade mellan att sortera påsarnas innehåll efter färger, efter former och 
efter utseende. När sedan ytterligare några barn deltog i sorteringen, uppkom tillfälle för 
barnen att lära av varandra i en ny situation (Forsbäck, 2007, s.60-63). 

Betydelse av miljöns och tilltron till barnets kompetens
Under studien har vi sett att den miljön och tilltron till barnets kompetens som finns, inom de 
olika verksamheterna, har spelat roll i hur barnet har upplevt matematiken. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (1999), anser att det är viktigt att barnets kompetens uppmärksammas 
och att den, via uppmuntran, kan utvecklas till nya insikter och tankar (s.140). När 
pedagogerna, i vissa av våra observationer, har uppmärksammat barnens tankar och utmanat 
dem att tänka vidare kring matematik, har det visat på en utveckling hos barnen. De har 
kunnat lösa ett problem och därvid stärkt sitt matematiska självförtroende. Barns fria lek är 
viktigt för att barnen skall få utforska matematik. Enligt Doverborg (2000, s.122-143) är det i 
barnens lek som de möter olika matematiska begrepp och får möjlighet att utforska bland 
annat symboliskt tänkande, samarbete och lösa matematiska problem. Men även genom leken 
skapar barnen en förståelse hur kring hur saker och företeelser utvecklas (Davidsson, 1999, 
s.64).     

Metoddiskussion
Vårt syfte med undersökningen var att se i vilken utsträckning som barnen spontant använder 
sig av matematiken i sin lek. För att inte behöva störa barnen i leken samt att delar av 
undersökningen utfördes på små barn, mellan 1-3 år, ansåg vi att observationer var den bästa 
verktyg för studien. Genom att vi använde oss av observationer, kunde vi följa barnen under 
deras dagliga verksamhet inom förskolan och förskoleklassen. Innan vi påbörjade 
observationerna fick vi samtliga vårdnadshavares medgivande att barnen fick ingå i våra 
observationer. Detta underlättade, då vi inte behövde utesluta något barn i observationerna. 

Eftersom vi redan innan visste vad vi sökte i våra observationer, kunde vi fokusera endast på 
detta och undvika att bli störda av vad som skedde runt omkring för övrigt. Denna 
strukturerade form av observationer, gjorde även att vi snabbt kunde urskilja när en 
matematisk situation uppstod (Patel och Davidson, 2003, s.88-95). Metoden att använda 
observationer som verktyg, gav oss svar på det vi sökte i vårt syfte.        

Didaktiska konsekvenser
Att matematik skall vara en del i verksamheterna inom förskolan och förskoleklassen, är 
pedagogernas skyldighet enligt läroplanerna Lpfö98 och Lpo94 (Utbildningsdepartementet). 
Om pedagoger tillåter barnen att utforska matematik och utifrån vad barnen leker finna nya 
infallsvinklar att bemöta dem på, blir det ett positivare inlärningssätt. Barnen skapar sin egen 
lärandemiljö och får en bekräftelse att de kan så oändligt mycket mer än vad de kanske själva 
tror.
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Vår undersökning visar att om vi utgår från att barnet själv skapar sitt lärande ur en massa 
olika situationer, frångår vi tesen att barnen endast lär genom att någon annan påvisar eller 
samtalar om ämnet. Det är viktigt att pedagogerna inom de olika verksamhetsområdena, 
förskolan och förskoleklass, tillåter barnen att utforskar det de undrar över och på detta sätt 
öka barnens kompetens. Vi tror att om barnen skall lyckas och våga utforska matematik är det 
viktigt att uppmuntra dem och utmana deras intellekt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
1999, s.140; Kihlström, 1998, s.44). Ett sätt för barnen att få ett bra matematikiskt språk och 
förförståelse är att bland annat utför aktiviteter ihop. När barnen integreras i olika situationer 
överför de sina egna erfarenheter och kunskaper sinsemellan. Vad det ena barnet vet och kan, 
lär sig något annat barn genom att se, lyssna och vara uppmärksam. Det är genom samarbete 
och kommunikation, som barnen kan utbyter kunskap, erfarenheter och att nya insikter skapas 
(Vygotskij, 1981, s.23; Säljö, 2000, s.22; Dark, 2007, s.159; Whitebread, 2005, s.12). 

För att utveckla barnens tankar och erfarenheter kring matematik, anser vi att det finns många 
olika situationer i den vardagliga verksamheten som kan användas i detta syfte. Vid 
måltiderna finns det många chanser till att prata matematik tillsammans med barnen, till 
exempel att fråga ”Hur många potatisar vill du ha? Mycket eller lite sås? En eller två 
köttbullar?”. Genom att pedagogerna samtalar med barnen får pedagogerna samtidigt en insikt 
i hur omfattande barnens erfarenhet och tidigare kunskap är kring ämnet matematik (Ahlberg, 
2000, s.62; Björklund, 2008, s.20; Johnsen Høines, 2008, s.34). Pedagogerna måste vara 
uppmärksamma på sin roll i barnens lärandeprocess och undvika att inte hamna i en 
envägskommunikation eller en mer undervisande roll i samspelet tillsammans med barnen.
Pedagogerna förväntar sig att barnen ska förstå, utan låta barnen vara aktiva i sitt eget lärande,
vid ett sådant lärande kommer barnen istället att kunna reflektera över sitt eget lärande
(Emilson, 2003, s.42; Bjervås, 2003, s.74). 

Vi anser, liksom Doverborg (2000, s.143) att leken inte kan särskiljas från lärandet. Istället för 
att benämna leken på förskolan/förskoleklassen som fri lek, tycker vi att begreppet läranade 
lek istället borde användas. I lek använder barnen uttryck de mött tidigare och får i leken en 
chans att pröva sina tankar och intryck av sin omgivning. I fantasin får barnens en chans att 
utmana och utveckla sina tankar, fantasin ger i sin tur möjligheter till lärande om omvärlden 
(Vygotskij, 1995, s.13; Löfstedt, 1999, s45). När pedagogerna själva deltar i barnens lek, har 
de en möjlighet att utmana och uppmärksamma barnens tankar och insikter kring matematik. I
detta aktiva deltagandet kan pedagogen se och höra nya insikter som berör barnen och snabbt 
finna på nya infallsvinklar och vidareutveckla leken mot nya lärande situationer för barnen
(Davidsson, 1999, s.72-75). Ett sätt att delta är genom spel och pussel, här kan pedagogerna 
utmana barnen i matematiskt tänkande när det handlar om turordning, taluppfattning med 
tärningar och parbildning med pusselbitar. Liksom Fröbel anser vi att leken är ett utmärkt sätt 
för barnen att skapa situationer för sitt eget lärande (se Wallström, 1992, s.47). 

Liksom Thisner (2006, s.95) anser vi att miljön spelar stor roll i hur barnen möter 
matematiken inom förskolan och förskoleklassen. När det finns mycket inbjudande och 
kreativa material kan detta inbjuda barnen till att exempel sortera, bygga och klassificera. 
Även hur tillåtande pedagogerna är spelar stor roll anser vi vara viktig aspekt. Finns det 
bestämda regler om och var saker och ting får användas, kan detta hindra barnens utforskade. 
Barnen behöver enligt Sterner (2007, s.103) möjligheter till att utforska och upptäcka samtliga 
rum, både inomhus och utomhus, för att kunna utveckla sin rumsuppfattning och på så sätt 
skapa sig en bild av sig själv i förhållande till rummet (Persson, 2007, s.89).  
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Förslag till fortsatt forskning
I vår undersökning med barnen och deras användande av matematik, framkommer det att det 
redan nu finns en hel del forskning kring ämnet matematik. 

Det förkommer en hel del matematik i förskolorna runt omkring. Via specialkurser och 
kompetensutbildningar av pedagogiskpersonal inom ämnet matematik, har detta börjat 
synliggöras och utvecklats ute i verksamheterna. Vårt förslag till fortsatt forskning är att ta 
reda på om all denna matematik som pedagogerna arbetar med i verksamheterna, har någon 
betydelse för barnens matematiska intresse i skolan, förekommer spontan matematik även 
bland skolbarnen?   

Vi vill tacka
För att vi skulle få möjlighet till att genomföra denna undersökning har vi både fått hjälp och 
stöd av många olika parter. 
Först och främst ett tack till alla föräldrar, barn och pedagoger som gjorde det möjligt för oss 
att kunna utföra observationerna inom förskolan och förskoleklassen. 
Vi vill även tacka vår handledare Mikael Borke, för den pedagogiska granskningen och Ann-
Sofie Karlsson för hjälp med språkgranskning av texten. 
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Bilagor

Bilaga 1

Missivbrev

Vi är två studenter vid namn Marie-Louise Sahlén och Elisabeth Haglund, som läser sista 
terminen på Högskola i Borås. Vi läser lärarprogrammet med inriktning mot förskola och 
förskoleklass och ska skriva ett examensarbete om matematik i förskolan/förskoleklass. Vårt 
syfte med undersökningen är att ta reda på om det förekommer matematik i 
förskolan/förskoleklass. Vi hoppas att vår undersökning ska ge ökad kunskap om matematik 
och användandet av det i förskolan/förskoleklassen och att dessa kunskaper kan vara till hjälp 
i vårt framtida arbete som förskollärare. 

Materialet i vår undersökning kommer att samlas in med hjälp av observationer. Vi kommer 
att observera barn i förskolan och förskoleklass för att se om och hur matematiken används i 
den vardagliga verksamheten. Vi är inte ute efter att titta på ett speciellt barns matematik utan 
vi vill bara observera situationerna som matematik förekommer i. 

Innan vi börjar observera kommer vi försäkra oss om att blanketten är åter på förskolan och 
att föräldrarna/vårdnadshavarna har gett sitt godkännande till att deras barn ingår i våra 
observationer. 
Undersökningen kommer att resultera i en uppsats, som kommer att göras tillgänglig för 
allmänheten. Vi kommer inte att nämna vart undersökningen är genomförd eller namnen på 
dem som medverkar. 

   
Om ni har frågor vänligen kontakta någon av oss: 

Marie-Louise Shalén            Elisabeth Haglund 
Tel: xxx-xxxxxxx            Tel: xxx-xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx@xxx.xx.xx            E-mail: xxxxxxx@xxx.xx.xx

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar

Marie-Louise Sahlén             Elisabeth Haglund
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Bilaga 2

Missivbrev
Vi är två studenter vid namn Marie-Louise Sahlén och Elisabeth Haglund, som läser sista 
terminen på Högskola i Borås. Vi läser lärarprogrammet med inriktning mot förskola och 
förskoleklass och ska skriva ett examensarbete om matematik i förskolan/förskoleklass. Vårt 
syfte med undersökningen är att ta reda på om det förekommer matematik i 
förskolan/förskoleklass. Vi hoppas att vår undersökning ska ge ökad kunskap om matematik 
och användandet av det  i förskolan/förskoleklassen och att dessa kunskaper kan vara till hjälp 
i vårt framtida arbete som förskollärare. 

Materialet i vår undersökning kommer att samlas in med hjälp av observationer. Vi kommer 
att observera barn i förskolan och förskoleklass för att se om och hur matematiken används i 
den vardagliga verksamheten. I bland kan det förekomma att du, som pedagog ingår i 
situationen vi observerar. Därför önskar vi att få ditt samtycke till att observera de situationer 
du medverkar i. 

Vi kommer att följa de forskningsetiska reglerna som innebär att ditt deltagande i 
undersökningen är frivilligt och att du när som helst har möjlighet att avbryta ditt deltagande. 
Undersökningen kommer att resultera i en uppsats, som kommer att göras tillgänglig för 
allmänheten. Vi kommer inte att nämna vart undersökningen är genomförd eller namnen på 
dem som medverkar. 

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar

Elisabeth & Marie-Louise

                                                                    
________________________________________________
Jag godkänner mitt deltagande i undersökningen   


