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Abstract: 
 
Denna studie syftar till att få kunskap om vilka matematiska begrepp barn i 

förskolan använder sig av när de kommunicerar matematik i den fria leken 

inomhus på förskolan och hur de kommunicerar begreppen. För att kunna utgå från 

barnen och utveckla de pedagogiskt styrda matematiska aktiviteterna är det 

värdefullt att veta vilken kunskap barnen redan har. Undersökningsfrågorna jag har 

använt mig av är: 

Vilka matematiska begrepp använder barn när de kommunicerar matematik i den 

fria leken? 

Hur kommuniceras de matematiska begreppen? 

I studien som är kvalitativ har jag använt mig av observationer. Resultatet visar att 

barn använder sig av många olika matematiska begrepp i flera olika leksituationer. 

De begrepp barnen använder mest är jämförelseord, lägesord och antal när de 

kommunicerar matematik. Bland annat genom att resonera om regler, ställa upp 

premisserna för rolleken och i konstruktionsleken. Även i dans förekom en hel del 

matematiska begrepp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Matematiska begrepp, förskola, fri lek, kommunikation 
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Inledning 
 
Matematik är en naturlig del av barns vardag, de möter och använder matematik 

hela tiden i förskolan. Barnen jämför, bygger och hoppar runt i kuddrummet. De 

spelar spel, dukar och ritar. I den fria leken på förskolan så kommunicerar små 

barn olika matematiska begrepp genom att resonera om regler, förklara vad de gör 

och beskriva olika matematiska aspekter såsom vikt och volym. För att kunna 

möta barnen på deras nivå och för att kunna anpassa de pedagogiskt styrda 

matematiska aktiviteterna så är det värdefullt att få veta vilka matematiska begrepp 

barnen använder och hur de används. För att få en bakgrund till vilka olika 

begrepp de använder så har jag genomfört en kvalitativ studie innehållande sex 

stycken observationer.  

 

För att främja att redan små barn använder sig av de matematiska begreppen såsom 

exempelvis kvadrat, framför och längst på ett sätt där de har utvecklat en förståelse 

för begreppens egenskaper och relationer till varandra behöver pedagoger jobba 

aktivt med detta. Att använda ett korrekt språk när man arbetar med matematik är 

en viktig faktor (Johansson & Pramling Samuelsson 2007 s. 124). I läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98 2016 s. 10) finns det upptaget flera olika mål att sträva mot 

gällande matematik. Därför är det motiverat att genomföra denna studie för att få 

en grund att gå vidare från. I Läroplanen för förskolan kan vi se att förskolan ska 

sträva efter att varje barn: 

 
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och  

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och  

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,  

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka,  

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 

problemställningar,  

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och  

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

                                        (Lpfö 98 2016 s. 10) 

 

Den fria leken valdes i studien för att inte barnen skulle vara påverkade av en 

pedagog. Leken är ständigt närvarande i barns värld och framför allt i förskolan. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande och därför är det relevant att 

observera barnen i deras fria lek. I barns värld är lek och lärande oskiljbara och de 

försöker erövra ett kunnande och förståelse i omvärlden (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2007 s. 28–29). Lärandet är en social process som sker i samspel 

mellan individen och omgivningen (Benn 2003 s. 116).  
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Bakgrund 
 

Vi möter alla matematik i vår vardag. Vi lagar mat, kör bil och håller koll på 

klockan. Vi handlar i affären, går på bio och hittar till den nya restaurangen. Även 

barn möter matematik i sin vardag. De jämför vem som har längst pinne, använder 

en stol för att nå upp till pennorna och delar upp godiset mellan sig så att det blir 

rättvist. Magne (2002 s. 11) beskriver att små barn i början försöker att förstå sin 

omgivning utan det talade språket och att det är de vuxna omkring barnet som 

skapar möjligheter och förutsättningar för barnet att upptäcka matematiska 

tankeprinciper.  Barn experimenterar, laborerar och skapar modeller av vardagens 

aktiviteter för att erövra matematiskt kunnande. Tidigt upptäcker barn rummets 

egenskaper som finns omkring dem och de jämför matematiska fenomen som vikt, 

avstånd, volym och massa. Barn leker och har ett engagemang för att förstå 

matematiken runt dem. De ser former, mönster och strukturer och möter 

matematiska objekt såsom siffror, former, delar och helheter. (Reis 2011 s. 39)  

 

Matematiska begrepp 
 

När vi tolkar en händelse genom begreppsliga termer så kan vi lära av våra 

erfarenheter. Genom att se likheter och skillnader kan vi lära oss hur vi ska 

förhålla oss till olika objekt i olika sammanhang. För att barn ska kunna ta till sig 

och behålla information och kunskap så behöver de begrepp som de kan ordna sina 

upplevelser och erfarenheter med. (Säljö 2000 s. 34)  

 

I vardagen möter barn många olika matematiska begrepp såsom likheter och 

skillnader och delar och helheter. Barnen behöver förstå begreppen i ett 

sammanhang för att kunna avgöra vilken innebörd som avses (Björklund 2007 s. 

77). I den dagliga verksamheten i förskolan är det vanligt med begrepp som 

beskriver antal och ordningsföljd, positioner, omfång, dimensioner och 

proportioner. Barnen och pedagogerna använder dem ofta som beskrivande men de 

är också relativa. Ett barn kan tycka att en bil är stor jämfört med den andra bilen 

medan ett annat barn kan tycka att den är liten i jämförelse med lastbilen. 

(Björklund 2007 s. 116). Innebörden i begreppen blir tydlig först när begreppen 

används i ett sammanhang (Björklund 2012 s. 143).  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016 s. 10) kan man läsa att förskolan ska 

sträva efter att varje barn kan undersöka och använda matematiska begrepp och se 

samband mellan olika begrepp.  

 

Barn utvecklar en förståelse för matematiska begrepp i socialt samspel med andra. 

Matematiska begrepp används tidigt av barn för att kommunicera med andra och 

lösa problem (Björklund 2009 s. 28). Barn behöver förstå innebörden av 

matematiska begrepp och symboler för att kunna kommunicera med andra på ett 

effektivt sätt (Björklund 2012 s. 22). Nedan tar jag upp olika matematiska 

områden med specifika begrepp som barn kan stöta på i sin tidiga utveckling. 
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Taluppfattning och räkneord 

 

Innan barn har lärt sig att räkna har de förmågan att kunna se två eller tre föremål 

med bara en blick. Denna förmåga brukar kallas för subitizing på engelska och en 

svensk översättning som brukar användas är subitisering. När barn är i 

tvåårsåldern brukar de kunna skilja mellan ett, två och tre föremål men är det fyra 

eller fler benämner de föremålen ofta som många. (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2000, s. 101) Författarna Sterner & Johansson (2008) skriver om ”ett 

automatiserat förhållande mellan räkneord och någon form av talbild” (s. 72). 

Författarna Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skriver om Gelmans och 

Gallistels fem räkneprinciper: 

 
1. Principen om ett till ett korrespondens. Barnen måste kunna  

jämföra antalet föremål i två mängder genom att para samman 

föremålen två och två. Ett föremål från den ena mängden bildar 

par med ett föremål i den andra mängden. 
2. Principen om den stabila ordningen betyder att barnen vid  

uppräkning konsekvent använder en och samma sekvens av  

räkneord. 
3. Kardinalprincipen innebär att barnen förstår ett det sist  

uppräknade räkneordet också anger antalet föremål i den  

uppräknade mängden. 
4. Abstraktionsprincipen betyder att alla föremål som ingår i  

en väl avgränsad mängd kan räknas oavsett slag av föremål. 
5. Principen om godtycklig ordning betyder att man kan starta  

var man vill då man ska räkna föremålen i en mängd, men att  

inget föremål får räknas mer än en gång.  

     (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000 s. 103) 
 

 

Ordningstal är något som barn möter i många sammanhang. Exempelvis jag kom 

först, idag är det den sjunde och du kom på andra plats. Barn lär sig lätt i vilken 

ordning saker sker. Vi äter frukt före samlingen och lunch efter att vi har lekt ute. 

(Sterner & Johansson 2008, s. 78) Små barn behöver undersöka räkneorden ett till 

tre i flera olika situationer för att förstå innebörden i hur vi räknar innan de kan 

förstå högre antal. I förskolan finns det många tillfällen då barn kan träna på att 

använda rätt räkneord för rätt antal. (Sterner & Johansson 2008, s. 78–79) 

Räkneorden kan också användas som mätetal. När vi mäter någonting så kan vi 

inte bara använda räkneorden utan vi måste även lägga till en enhet för att få ett 

korrekt resultat. Exempelvis en meter snöre, en liter vatten eller ett kilo sand. 

Sterner & Johansson (2008, s. 79) menar att det handlar om mätandets princip när 

vi resonerar om hur vi mäter. 

 

Former, mönster och symmetri 
 

Persson (2008a, s. 118) menar att former kan vara föränderliga likväl som 

beständiga. Former hjälper oss att känna igen föremål och dess funktion. Vi 

beskriver föremålens form genom att använda ord som fyrkantig, rund och spetsig. 

Författaren menar vidare att barn lär sig tidigt formers egenskaper genom att se, 

röra vid och uppleva dem i olika sammanhang. Barnen skapar i sandlådan, bygger 

med lera och leker med klossar. Formen klossarna har inbjuder till att utforska 
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vinklar, geometriska former och precisa avgränsningar som kan bilda nya former 

(Persson 2008a, s. 118). Naturen erbjuder barn nya former och figurer som 

exempelvis blad, snäckor och frön (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004 s. 85). 

Det kan vara former som oval, taggig, välvd och trekantiga.  Heiberg Solem & Lie 

Reikerås (2004 s. 86) menar att för att slippa beskriva föremål på nytt varje gång 

så har vi skapat en gemensam förståelse för begreppen och dess betydelse. Barns 

upptäckter i leken ger dem vidare betydelser av olika begrepp (Persson 2008a, s. 

119). Exempelvis av formen rund, bollen är rund men rockringen bildar en cirkel.  

 

En form är inget mönster i sig själv men kan vara en del av ett mönster. Det finns 

mönster överallt, både naturliga och sådana vi själva har skapat (Persson 2008a, s. 

121). Barn är duktiga på att skapa mönster. De bygger, ritar och lägger pärlplattor. 

Persson (2008a s. 121) skriver att:  

 
I matematisk mening är mönster en sekvens som upprepas enligt en 

bestämd regel.  

 

Matematiken består till stor del av att skapa mönster, synliga och inre tänkta. De 

olika formerna är delar av en upprepning som återkommer, en konstruerad helhet 

(Persson 2008a, s. 122). En pärlplatta kan vara ett intressant sätt att utforska olika 

mönster och dess egenskaper. Utmaningen kan vara att upptäcka nya mönster i det 

redan lagda och formers förhållande till varandra. (Persson 2008a, s. 124) 

 

Naturen kan vara ett bra ställe att upptäcka symmetrier på. Spegelsymmetri är en 

enkel form av symmetri som är lätt för barn att upptäcka. Det kan exempelvis vara 

ett delat äpple som ser likadant ut på båda sidor. (Persson 2008a, s. 125) Även 

barnets egen kropp kan vara en bra källa till att upptäcka symmetrin. Det som det 

finns två av är fördelade en på varje sida och det som det finns en av är placerat 

vid mittlinjen. Att utgå från det enkla ger barnen en förståelse för mera komplexa 

begrepp menar Persson (2008a s. 125).  
 

 

Rumsuppfattning 
 
Med hjälp av hela kroppen upplever barn rummet och dess egenskaper. Med sina 

sinnen erfar det olika former, material och inbördes placering av föremål i rummet 

såsom var det självt befinner sig i rummet. Persson (2008b s. 89) menar att 

rumsuppfattning lär barnet genom att använda sig av begrepp som anger läge eller 

riktning för att orientera sig eller föremål i rummet i förhållande till omgivningen. 

Genom olika aktiviteter och lekar kan barn utveckla en god rumsuppfattning. 

Närhet, avstånd, volym, innanför, utanför och riktning är några av de begrepp som 

barn kan förstå genom lekar såsom kurragömma, och bollekar (Persson 2008b s. 

91). Barn skapar ofta rum i rummet. När barn får uppleva det avgränsande rummet 

så upplever de ofta trygghet. De utvecklar en förståelse för det öppna och det 

avgränsande rummet genom exempelvis rollekar (Sterner 2008 s. 104–105). Att 

bygga kojor kan vara ett sätt att närma sig begrepp som proportioner, volym och 

area. Genom att leka och erfara nya situationer så kan barnet utveckla en vidare 

förståelse av rummet. (Sterner 2008 s. 106) En annan aspekt av att lära sig om 

rumsuppfattning är att vara utomhus. Där skapas nya perspektiv och barnens 

närmiljö kan erbjuda nya intressanta upptäckter. De kan lära sig om broars 



 

 

8 
 

egenskaper och hur det känns när man klättrar högst upp i klätterställningen. 

(Sterner 2008 s. 108) 

 

Tidsuppfattning 
 

Tidsbegrepp, eller tidsord kan vara relativa eller absoluta. Relativa ord kan vara en 

stund eller ett ögonblick och är ofta subjektiva såsom snart och läggdags (Heiberg 

Solem & Lie Reikerås 2004, s. 239–240). Exempel på absoluta tidsord kan vara en 

minut eller igår. Ord som anger ordningsföljd är också tidsord såsom sist och 

senare. Det finns även jämförelseord som är särskilt knutna till tid. Exempelvis 

ung, snabb och tidig. (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004, s. 239–240) Tid och 

avstånd hänger ihop. Vi säger saker som att tiden går, att du får ha cykeln fram till 

bussen och en halv dags biltur, vi synliggör tiden genom att ange en längd 

(Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004, s. 241).  

 

Barn har få erfarenheter av tid och därför blir det svårt att förstå begreppen. De 

behöver skaffa sig fler erfarenheter av att uppleva tid. Vuxna kan minnas tillbaka 

för fyra somrar sen men barn kommer kanske bara ihåg förra sommaren (Heiberg 

Solem & Lie Reikerås 2004, s. 236). För de minsta barnen är nutiden viktigast och 

det kan vara svårt att överblicka stora tidsrymder. I rollekar kan de få testa de olika 

begreppen och föreställa sig vilka egenskaper de har. De kan säga att nu ska vi äta 

mat och sen ska du åka till jobbet. De vet hur klockan ser ut när det är barn-tv och 

när det är sommar (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004, s. 237).  

 

Vardagen innehåller en hel del begrepp som barnen behöver förstå. De vet hur 

dagen fortlöper på förskolan, efter frukost är det lek och sen kommer samlingen 

innan vi går ut. (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004, s. 236) När barnen möter 

relativa tidsbegrepp kan de vara väldigt svåra att förstå. Hur långt är en stund? Hur 

länge varar ett ögonblick? När har det gått en halvtimme? (Heiberg Solem & Lie 

Reikerås 2004, s. 237) 

 

Sortering och klassificering 
 

Barn utvecklar i samspel med andra barn och vuxna olika strategier för att ge sin 

omvärld struktur. Forsbäck (2008 s. 59) menar att genom att sortera och 

klassificera så upptäcker de föremålens egenskaper och det blir ett naturligt inslag 

i barnens vardag då de exempelvis dukar, städar undan lego och sorterar efter färg. 

Sortering och klassificering efter olika egenskaper såsom färg, form och antal ger 

barnen grundläggande kunskaper i matematik, logiskt tänkande och användandet 

av regler som de kommer att ha nytta av senare i skolan (Forsbäck 2008 s. 59). I 

barnens vardag sorterar de ofta spontant. Barnen delar gärna in leksakerna i olika 

grupper efter olika kriterier som utseende och färg (Forsbäck 2008 s. 60). När barn 

leker tillsammans menar Forsbäck (2008 s. 60) att de har många olika idéer om hur 

föremål ska sorteras och därigenom lär de mycket av varandra.  

 

Genom att barn lär sig att särskilja och urskilja egenskaper så anser Forsbäck 

(2008 s. 63) att de lär sig grundläggande och generella förmågor som är 

användbara i skolans matematik men också är nödvändiga i livet. Genom att 

jämföra olika föremål så kan barnet upptäcka relationer mellan föremål, likheter 
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och skillnader (Forsbäck 2008 s. 64). När barn leker så använder de sig ofta av 

parbildning, den gaffeln hör ihop med den tallriken, och det blir ett sätt att jobba 

med relationer då de upptäcker att föremål kan höra ihop parvis (Forsbäck 2008 s. 

64).  Ett sätt att visa sortering och klassificering kan vara att tydliggöra resultatet 

genom att ställa upp en tabell eller ett diagram. Det blir då lättillgängligt och 

synligt för både barn och vuxna vad en sortering kan vara. (Forsbäck 2008 s. 60)  

 
 
Matematiska aktiviteter 
 
När läroplanen för förskolan reviderades 2010 var matematik ett av de ämnen som 

hamnade mer i fokus. Utbildningsdepartementet kom 2010 med en skrift där de 

konkretiserar och förtydligar förskolans arbete med matematik. Där kan man läsa 

om de sex kulturellt och historiskt grundade matematiska aktiviteterna som är:  

 
Räkna – Att systematiskt urskilja, jämföra, ordna och utforska  

mängder av föremål. Utforska grundläggande egenskaper hos  

tal och samband mellan olika tal för att ange ordning och antal. … 

Lokalisera – Att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper  

hos rummet, inomhus, utomhus, i planerad miljö och natur.  

Orientera sig i relation till omgivningen. Utveckla sin  

kroppsuppfattning. … 

Mäta – Uppmärksamma och undersöka olika typer av  

egenskaper hos föremål och fenomen, t.ex. storlek, temperatur,  

längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och balans. Jämföra,  

ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och  

skillnader. … 

Konstruera – Sortera och karakterisera objekt med tanke på  

egenskaper som storlek, form, mönster och samband. Formge  

och konstruera former och objekt med olika material. Utforska 

egenskaper hos geometriska objekt som t.ex. cirklar, trianglar,  

och rektanglar. … 

Leka – Fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig i lekar  

Med mer eller mindre formaliserade regler. … 

Förklara – Utforska vägar för att finna förklaringar på egna och  

andras frågor genom att experimentera, testa, föreslå, förutsäga,  

reflektera, granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser.   

                   (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11) 

 
Kommunikation 
 
I ett sociokulturellt perspektiv är det genom kommunikation och interaktion med 

andra människor som barn och vuxna bygger upp kunskaper och erfarenheter. 

Genom historien och tidigare generationers insikter får vi erfarenheter som vi för 

vidare genom kommunikation (Säljö 2000 s. 22). Kommunikation kan ses som ett 

redskap för att tolka information i ett samspel mellan två individer. Innehållet i 

kommunikationen kan vara kunskaper eller känslor och används för att utveckla 

barns samspel och lek (Lillemyr 2013 s. 159–160).  
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Kommunikation och lärande 
 

Enligt Säljö (2005 s. 111) så var Vygotskij en forskare inom psykologi och 

pedagogik som levde i början på 1900 – talet i dåvarande Sovjetunionen. 

Vygotskij ansåg att i samspel med andra, genom kulturella och sociala 

erfarenheter, så formas människor ”som tänkande, kännande och kommunicerande 

varelser”. Säljö (2007 s. 119) menar att Vygotskij ansåg att språket fungerar som 

ett redskap för kommunikation ”både mellan människor och inom människor”. 

Språket är ett redskap för tänkande och fungerar som en länk mellan tänkandet och 

kommunikationen. Vygotskij identifierade två sorters begrepp, vardagliga och 

vetenskapliga. Kunskap om vardagliga begrepp fås genom interaktion med andra 

och förankrar språket i erfarenheter som kan användas i nya situationer. 

Vetenskapliga begrepp lärs på ett annat sätt. Det krävs undervisning vad 

begreppen innebär och hur de används, exempelvis den abstrakta principen mellan 

volym och vikt. (Säljö 2007 s. 124–125). I ett sociokulturellt perspektiv så 

befinner sig människor i ständig förändring och utveckling. Vi har i varje situation 

möjlighet att ta till oss, appropriera, kunskaper från andra. Genom att använda 

uttrycket närmaste utvecklingszon så kan man beskriva hur barn med hjälp av 

andra kompetenta barn och vuxna kan prestera mera. De går från en etablerad 

erfarenhet och kunskap till att få nya erfarenheter och utvecklas (Säljö 2000 s. 

119–120). Genom att tolka varandras handlingar och delta i leken i barns 

gemensamma meningsskapande så lär barn av varandra. Det som finns i den 

närmaste utvecklingszonen flyttas över till den aktuella utvecklingen. (Löfdahl 

2002 s. 25) 

 

Kommunikation och matematik 
 

För att skapa mening och förstå sin omvärld så använder barn olika matematiska 

redskap och sociokulturella faktorer. De utvecklar de matematiska redskap de 

behöver för just den situationen, och då gärna i leken (Albinsson 2016 s. 7).  

Matematik kan ses som ett redskap som gör att barn kan samspela och 

kommunicera med sin omgivning (Lundström, 2015, s. 13). Lundström (2015 s. 

19) menar att barnets tänkande och språk utvecklas genom dialog med andra 

människor och i social kommunikation. Förståelsen av matematiska begrepp och 

symboler utvecklas genom ett vardagligt samspel och därför kan vi se på 

matematiken som ett socialt redskap (Lundström 2015 s. 15). Genom att förstå 

matematiska begrepp och hur de kan användas så menar Lundström (2015 s. 30) 

att barn kan använda dem i vardaglig kommunikation och blir då en användbar 

språklig resurs. En viktig del av begreppsutvecklingen är att uttrycka sig menar 

Johnsen Høines (2000 s. 68), för att utveckla och utvidga begreppsuttryck och 

begreppsinnehåll så använder vi språket. Matematiska färdigheter utvecklas över 

tid genom att erövra ny kunskap på tidigare erfarenheter och därför behöver barn 

lära sig olika sätt att kommunicera, exempelvis genom ord, diagram, bilder och 

symboler (Lundström 2015 s. 16). Genom att matematik är en kulturell och social 

kunskap menar Björklund (2009 s. 13) att räkneprinciper och begrepp behöver 

användas tillsammans med andra för att bli synlig. Björklund (2009 s. 28–29) 

skriver att: 

 

 
Matematik tycks lämpligen förstås som ett socialt fenomen, vars 
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principer och begrepp utvecklats under lång tid, men som barn 

tidigt tar till sig och använder för att lösa problem och 

kommunicera 

med andra. Innebörder förmedlas i samspel med andra människor 

och kontexten får en betydande roll för hur begrepp tolkas och  

förstås. Matematiken blir då ett kulturellt redskap som barnet 

behöver ta till sig, förstå och själv utveckla sin förståelse av som en 

del av ett samhälle och en kultur. (Björklund 2009 s. 28–29) 

 

Meta-kommunikation 
 

Kommunikationen är viktig för barns inlärning men för att det ska kunna bli en 

bestående kunskap behövs det att kommunikationen blir en meta-kommunikation. 

Det vill säga att pedagog och barn pratar om vad barnet har lärt sig och barnet får 

se sin egen lärprocess.  Samtidigt som barn leker så tänker och talar de om vad de 

ska göra. Pedagogen och barnet pratar tillsammans och pedagogen påvisar ett 

innehåll för barnet sen riktar pedagogen barnets uppmärksamhet till hur det själv 

tänker om innehållet (Johansson & Pramling Samuelsson 2007 s. 28). I 

metakognitiva dialoger där barnen får reflektera över sitt tänkande och 

kommunicera sina tankar så blir barnen medvetna om olika sätt att relatera saker 

till varann och att det finns flera olika perspektiv. (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2014 s. 119)  
 
 
 
Lek och lärande 
 

Lek och lärande är en helhet som karakteriseras av bland annat fantasi, kreativitet, 

makt och kontroll och är ingenting som de skiljer mellan menar Johansson & 

Pramling Samuelsson (2007 s. 17–18). Författarna menar vidare att lek och lärande 

är ständigt närvarande i barns livsvärldar som är den värld som barnen lever i och 

tar för given (2007 s. 17). Livsvärlden fungerar som utgångspunkt för barns 

erfarenheter och tillsammans med kroppsliga fenomen, fysiska såväl som 

psykiska, bildas en interaktiv helhet (Johansson & Pramling Samuelsson 2007 s. 

17). Barns inre föreställningar och den yttre världen ingår tillsammans i barns 

livsvärld menar Johansson & Pramling Samuelsson (2007 s. 18). Barns 

meningsskapande sker tillsammans med andra och de kan gripa tag i varandras 

lekhandlingar, bjuda in och avvisa varandra. Lindqvist (1996 s. 70) menar att leken 

är en fantasiprocess där språket är ett redskap som hjälper barn att skapa nya 

betydelser av främmande situationer. I leken dramatiserar barnet sina upplevelser 

och berättar en historia (Lindqvist 2007 s. 71). Barn vidgar och förändrar sina 

lekvärldar genom att leka med varandra (Johansson & Pramling Samuelsson 2007 

s. 19). För att kunna ge sig hän i leken behöver barn känna sig trygga och kunna de 

sociala lekreglerna. De behöver vara införstådda i leken, leka på lika villkor och 

kunna turas om för att leken ska kunna fortgå och utvecklas (Knutsdotter Olofsson 

2003 s. 72). I leken samspelar barnen med varandra och reglerna behöver ständigt 

omförhandlas. Detta gör att leken blir en spelplan för omdefinieringar och lärande 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2007 s. 19).  
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Små barn som ofta saknar ett utvecklat språk använder kroppen i sin lek. Deras 

socialiserings- och bildningsprocess utmärks av att de gärna leker tillsammans och 

med stora lekföremål (Løkken 2008 s. 50–51). Två karakteristiska drag i 

toddlarleken är upprepning och den enkla strukturen. Dessa gör att meningen blir 

tydlig för barnen och lätt att imitera menar Løkken (2008 s. 50) samtidigt så 

poängterar författaren att toddlarleken måste innehålla variation och spänning för 

att bibehålla barnens intresse.  

 

Lärande och kunskap skapas genom samverkan och utforskning, av och med 

omgivningen samt reflektion över de nya erfarenheterna som har erövrats (Benn 

2003 s. 107). Lärande kan ses som meningsskapande. Barn gör iakttagelser och 

erfarenheter och försöker då förklara dem genom olika teorier som det sedan testar 

menar Benn (2003 s. 110) som skriver att lärande kan vara ett sätt att få förståelse 

utifrån sina erfarenheter. Barn befäster kunskapen och begreppen de har lärt sig 

genom att leka menar Pramling Samuelsson & Sheridan (2016 s. 92) vidare skriver 

dem att i olika lekar såsom rollekar och bygglekar utvecklas barn socialt, 

känslomässigt och intellektuellt. Björklund (2009 s. 14) skriver så här om att barn 

har en viss förståelse för de matematikprinciper som senare utvecklas vid 

undervisning:  

 
Matematiklärande och undervisning för de yngsta barnen i förskolan 

handlar då om att utveckla och förfina barns kunskaper och känsla  

för mönster och ordning, liksom att nyansera logiskt tänkande och 

förståelse för jämförelser, ihopparande och kategorisering av  

fenomen i omvärlden. (Björklund 2009 s. 14) 

 

Miljöns betydelse 
 

Innemiljön i förskolan blir viktig då det är meningen att den ska inspirera till barns 

lärande. Miljön på förskolan påvisar vad som är viktigt att lära sig. Det material 

som presenteras ger barnen möjligheter att kommunicera matematik på olika sätt. 

Den pedagogiska miljön har stor betydelse då den ger ett budskap om vad som 

förväntas ska hända i verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan 2016 s. 

97). Miljön ska vara utformad på ett sätt som främjar barns lärprocesser genom 

lek, kreativitet och skaparlust. Den behöver vara utformad så att barns lärande 

underlättas, utmanas och stimuleras (Pramling Samuelsson & Sheridan 2016 s. 

97). Den fysiska miljöns utformning blir viktig då barn ska ges möjlighet att 

utveckla olika uttrycksmedel såsom bild, dans och konstruktion menar Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2016 s. 98). Barnen behöver ha tillgång till ett varierat 

och fantasifullt material och det behöver finnas plats för stora byggen (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2016 s. 98). Varje enskilt barns intresse och behov ska 

mötas genom att det finns material som ger utmaningar på olika nivåer. Det är 

viktigt med en bra blandning av material om man exempelvis ska göra en 

bygghörna, barnen kan då inspirera varandra att prova nya tekniker (Mylesand 

2007, s. 73). Material som inte har ett givet syfte inbjuder då till barns fantasi och 

utforskande (Mylesand 2007, s.74). Basmaterial som alltid finns tillgängligt, bör 

ha olika tyngd, storlek och utseende för att utmana barnen att arbeta med olika 

matematiska begrepp menar Mylesand (2007, s. 74–75). Små barn använder hela 

kroppen när de lär så miljön behöver vara utformad på ett sätt som tillgodoser 
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deras behov. De behöver ha många möjligheter till att undersöka och upptäcka 

rummet med hjälp av små kojor, kuddar och möbler (Sterner 2008 s. 103).  

 

Enligt Reggio Emilias filosofi så betraktas miljön som den tredje pedagogen som 

ger barn möjlighet att känna, tänka och handla och då skapas möjligheter till 

lärande (Dahlberg & Åsén 2005 s. 202–203).  

 

Läroplanen 
 

När läroplanen för förskolan reviderades 2010 fick den ett större fokus på bland 

annat matematik. I utbildningsdepartementets bakgrund till ändringarna i 

läroplanen (2010 s. 10–11) kan man läsa att arbetet med matematik i förskolan ska 

utgå från lek och lustfyllt lärande och engagera barn i grundläggande matematiska 

aktiviteter. Vidare kan man läsa att barns tankar om matematik utmanas i samspel 

med förskolans personal och de ska ges möjlighet till olika uttrycksformer där de 

kan undersöka problem, kommunicera tankegångar och använda begrepp. 

Matematiken ska kopplas till verksamhetens övriga områden och kunna användas 

både i vardagen och i framtiden (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11). De nya 

målen som vi kan läsa om i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 2016 s. 10) gällande 

matematik att sträva mot som hade arbetats fram var: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och  

grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp  

samt för mätning, tid och förändring, 

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka,  

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 

problemställningar, 

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 

(Lpfö 98 2016 s. 10) 

 
Beträffande kommunikation kan man läsa om dessa strävansmål: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och  

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin  

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,  

argumentera och kommunicera med andra, (Lpfö 98 2016 s. 10) 

 

I läroplanen (Lpfö 98 2016 s. 6) under rubriken Förskolans uppdrag kan man läsa 

om att förskolan ska uppmuntra barns nyfikenhet och intressen och den ska 

stimulera barns lust att lära. Miljön i förskolan ska vara trygg och locka till lek och 

aktivitet. Förskolan ska lägga grunden till barns förmåga att kommunicera, söka ny 

kunskap och samarbeta. Den ska vara en social och kulturell miljö där barn kan 

utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens. Det poängteras att leken ska 

användas för att främja barns utveckling och lärande. Vidare kan man läsa att 
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fantasi, kommunikation, symboliskt tänkande och förmåga till att samarbeta och 

lösa problem ska stimuleras genom lekens och det lustfyllda lärandet.   

 

 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här undersökningen är att få kunskap om vilka matematiska 

begrepp barn i förskolan använder sig av i den fria leken inomhus och hur de 

kommunicerar de matematiska begreppen. För att kunna utgå från barnen och 

utveckla de pedagogiskt styrda matematiska aktiviteterna i förskolan är det 

värdefullt att veta vilken kunskap barnen redan har. Undersökningsfrågorna jag har 

använt mig av är: 
 

Vilka matematiska begrepp använder barn när de kommunicerar matematik i den 

fria leken? 

Hur kommunicerar barn de matematiska begreppen? 

 

 
Metod 
 

För att kunna uppnå syftet och besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie 

genomförts. Enligt Patel & Davidsson (2003 s. 118) kan man genom en kvalitativ 

undersökning få en djupare kunskap än genom kvantitativa undersökningar. 

Studien bygger på sex observationer som har utförts på barns fria lek inomhus på 

förskolan. Observationerna har gjorts på en förskola med en syskonavdelning med 

barn från ett till fyra år där både personal och barn är bekanta med mig.  

 

Undersökningsmetod 

 

Metoden som har använts är observationer. Det är en metod som fungerar bra när 

man vill studera beteenden och skeenden i naturliga sammanhang samtidigt som 

det händer (Patel & Davidsson 2003 s. 88). Den sorts observationer som har 

använts är strukturerade observationer med ett observationsschema (se Bilaga 2). 

Det användes eftersom jag visste vad jag ville undersöka. Vid strukturerade 

observationer måste vi ha ett väl preciserat problem och konstruera ett 

observationsschema (Patel & Davidsson 2003 s. 90). Vid observationer måste vi 

förhålla oss neutrala och inte tolka det vi ser påtalar Patel & Davidsson (2003 s. 

90). I denna studie har jag valt att vara en icke deltagande observatör. Det valde 

jag därför att jag inte ville påverka barnen på något sätt i deras lek. Jag är känd för 

både barnen och personalen så därför kunde jag observera barnens lek utan att den 

stördes eller avbröts. Är observatören icke deltagande och känd för gruppen så 

befinner den sig utanför det aktuella skeendet (Patel & Davidsson 2003 s. 97). 

Observationsschemat är strukturerat och jag har utformat det utifrån att jag ville ta 

reda på vilka matematiska begrepp barn kommunicerar och hur de kommunicerar 

dem. Då jag har använt mig av löpande observationer så har jag strukturerat 

observationsschemat med olika matematiska begrepp som kategorier för att lätt 

upptäcka dem i leken. Kategorierna som jag använde mig av för att anteckna olika 
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begrepp var antal, tal, ordningstal, form, mönster, symmetri, rumsuppfattning och 

tid. Jag har lämnat plats för att kunna anteckna vad barnen säger och även haft 

ytterligare tomma papper till hands utifall det var något ytterligare jag ville 

anteckna. Den sista kategorin var hur sker kommunikationen? Där antecknade jag 

på vilket sätt barnen har kommunicerat de matematiska begreppen. Exempelvis 

genom att resonera, diskutera, berätta eller förklara. Antalet barn som har ingått i 

leken jag har observerat har varierat från två till sex stycken. Leken som har 

observerats har initierats av barnen själva och även platsen för leken valdes av 

barnen. All observation har skett inomhus. Ingen tidsgräns har satts för varje 

observation utan jag har suttit med under hela passet av barnens fria lek.  
 

Urval 
 
Studien har genomförts i Mellansverige, i en medelstor kommun på en förskola 

med en syskonavdelning med barn i åldern ett till fyra år. Förskolan är för mig 

känd sen tidigare. Observationerna har endast utförts på barn i fri lek inomhus utan 

medverkande pedagoger. Jag valde den fria leken därför att jag inte ville att barnen 

skulle ha påverkats av någon pedagog eller pedagogiskt styrd matematisk aktivitet 

utan det skulle bara vara barnen själva som spontant kom till tals. I pedagogiskt 

styrda aktiviteter såsom en mattesamling kan barn känna att de behöver prestera 

och komma fram till det ”rätta svaret”. En förutsättning för att kunna ge sig hän i 

leken är frånvaron av prestationskrav (Knutsdotter Olofsson 2003 s. 72).  
 
Etik 
 

Vid genomförandet av denna studie har Vetenskapsrådets etiska principer följts. 

Principerna innehåller informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Föräldrar och personal har fått information om studien genom en 

medgivandeblankett (se Bilaga 1) som föräldrarna har fått skriva på och ge sitt 

samtycke eller ej till att studien utfördes med hjälp av deras barn. Där informerade 

jag om vad jag skulle undersöka och hur resultatet skulle sammanställas. Jag 

informerade även om att deltagandet var helt frivilligt och kunde när som helst 

avslutas samt att alla uppgifter var konfidentiella. Vårdnadshavarna fick skriva på 

blanketten och undersökningen påbörjades inte innan alla blanketter var 

insamlade.  

 

Genomförande 
 
 

När alla medgivandeblanketterna var insamlade så har sex stycken kvalitativa 

observationer genomförts med ett strukturerat observationsschema. 

Observationerna genomfördes under två dagar och pågick under olika lång tid, ca 

10–20 minuter var, vid olika tidpunkter under dagen. Jag har befunnit mig i 

rummet och när jag märkte att en lek startade så har jag observerat och fyllt i 

observationsschemat. Endast penna och papper har använts och endast barn i fri 

lek inomhus har observerats. Ibland har pedagoger funnits i rummet men de har 

inte observerats då det inte var relevant för studien. Vid observationerna har det 

deltagit mellan två och sex barn. Under observationerna har en löpande analys 

gjorts genom att efter varje observationspass har en kort analys genomförts av 

observationsmaterialet. Enligt Patel & Davidsson (2003 s. 119) är det praktiskt att 
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vid en kvalitativ undersökning göra löpande analyser för att man då kan få idéer 

om hur man kan gå vidare. Observationen har sedan renskrivits och när alla var 

genomförda så har en sammanställning utförts genom att observationsmaterialet 

har sorterats utifrån de matematiska begreppen. Ett resultat har sedan 

sammanställts utifrån frågeställningarna.  

 

 

 

 
Resultat 
 
Resultatet och analysen presenteras här utifrån frågeställningarna genom att jag 

redovisar vilka matematiska begrepp barnen har kommunicerat i den fria leken på 

förskolan. Jag redovisar även hur dessa har kommunicerats. 

 

Vilka matematiska begrepp använder barn när de kommunicerar 
matematik? 
   

Under observationerna har barnen kommunicerat flera olika matematiska begrepp. 

Jag beskriver här delar ur observationerna som jag har tyckt varit extra intressanta 

under olika kategorier. De ord som jag har tolkat som matematiska begrepp har jag 

skrivit med kursiv stil. 

 

Taluppfattning och räkneord 
 

I alla observationer som jag har genomfört så har det förekommit räkneord. Det 

tyder på att det är något som är vanligt förekommande och väldigt vardagliga 

matematiska begrepp för barnen. De använder ord för tal och antal i alla 

observerade leksituationer. Även ordningstal förekommer ofta. Om barn kan få se 

ett varierande antal så har de lättare att uppfatta begreppet antal (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2000 s. 100). Detta ser man bland annat när barnen är i 

hemvrån och räknar små plastkakor. 

 

”Du får dem som är kvar” 

”1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kakor” 

”Den här är det fyra prickar på” 

 

Ett barn ser med en gång att det är tre stycken kakor i en hög. Barnet använder sig 

av subitisering. Enligt Sterner & Johansson (2008 s. 72) så kan man säga att barnet 

har lärt sig helheten före delarna 

 

”Det är tre kakor” 

 

Ett barn kan räkna till fem men när det blir fler så räcker inte kunskapen till. 

 

”1, 2, 3, 4, 5, 7, 9” 

 

Två barn har klättrat upp på varsin stol och står och tittar ut genom fönstret som är 

på andra våningen. De är ca två år och pratar med varandra med korta meningar. 
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”Andra sidan, många bilar” 

 

Tre barn lyssnar på musik och dansar. Det är miniröris som de lyssnar på och 

följer instruktionerna som sägs i musiken. De sjunger med i musiken och många 

begrepp för taluppfattning förekommer. 

 

”Gå på fyra ben” 

”Andra benet” 

”Stå på ett ben” 

 

Begrepp för ordning är något som förekommer bland annat hos barnen som tittar 

ut genom fönstret.  

 

”Hund först” 

 

Barnen använder sig av antal och mängder i leken för att räkna hur många av något 

som finns och se till så att materialet delas upp rättvist. De använder även räkneord 

för att beskriva något. 

 

 

 

Former, mönster och symmetri 
 

När barnen leker i kuddrummet så använder de sig av många begrepp för former. 

Miljön inbjuder verkligen till det då hela rummet är fyllt av kuddar och madrasser 

i olika geometriska former. Barnen kan många begrepp för formerna såsom 

triangel, rektangel och rund, och använder dem flitigt. 

 

”Jag tar triangeln och den runda” 

”Nu blir det en kant här” 

”Får jag den fyrkantiga?” 

 

När två barn spelar ett spel med ballonger så använder de begrepp för former. Jag 

tolkar det som att dem verkligen har uppfattat att här ska det vara ett mönster och 

de följer reglerna och är noga med att de efterföljs. 

 

”Den är rund, nej oval” 

”Nu är det min tur” 

 

För att kunna göra bedömningar och få förståelse för ett föremåls egenskaper blir 

det visuella uppfattandet betydelsefullt för att det ska kunna identifiera ett föremåls 

form (Persson 2008a s. 118). 

 

Jämförelseord är något som används flitigt av barnen. I alla mina observationer har 

jag upptäckt jämförelseord.  

 

”Den här är det fler på” 

”Jag bygger högst” 
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”Nej, den ska vara först” 

”Min bit är längst” 

 

 

Rumsuppfattning 
 

När barnen leker i kuddrummet så får de verkligen uppleva rumsuppfattningen. 

Barnen leker ganska vilt och använder sig av sin rumsuppfattning för att röra sig i 

rummet. De använder flera begrepp för lägesord och storlek. Lägesord används i 

alla observationerna. Det verkar vara viktiga begrepp i barns vardag. Vart 

någonting ska vara och vart barnet ska vara i förhållande till rummet.   

 

”Här, bakom mig är alla kuddar” 

”Gå över” 

”Här är det två stora kuddar under mig” 

”Nu tar jag den och sätter ovanpå den här” 

 

Barnen som tittar ut genom fönstret uttrycker flera begrepp för rumsuppfattning. 

De använder sig av rumsuppfattningen och vet att det är långt till marken där ute. 

 

”Ute, långt ner” 

”Fågeln är där uppe” 

”Liten fågel flyger” 

 

När två barn bygger med lego använder de begrepp för rumsuppfattning.  

 

”Ta den långa röda ovanpå den andra” 

”Ja, den ska sitta här uppe” 

 

 

Tidsuppfattning 
 

Tidsord är något barnen använder sig mindre av. Jag har bara uppfattat tidsbegrepp 

i leken i kuddrummet. Orden de använde där var sen, än, och senare.  

 

”Hoppa inte än” 

”Nej, vi bygger den senare” 

 

Sortering och klassificering 
 

Sortering förekom när barnen skulle städa efter att ha lekt med lego. De skulle 

sortera in rätt legobit på rätt plats efter färg. De använde sig även av sortering när 

de byggde och det skulle vara samma färg på samma färg.  

 

”Nej, den blå ska vara med den blå” 

 

Barnen som spelar ett spel sorterar under tiden de spelar. 

 

”Röd, grön, blå” 
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”Den ska vara där med dem andra” 

 

Barnen som leker med kakorna i hemvrån sorterar när de ska städa undan men de 

säger ingenting. Kakorna ska ligga i den avsedda burken bland annat. Begrepp för 

sortering och klassificering är något som jag såg väldigt lite av.  

 
 

 

Hur kommunicerar barn de matematiska begreppen? 
 
När jag har genomfört min studie har jag sett att barn använder sig av 

kommunikation i alla de observerade lekarna. Exempelvis i leken när de gör upp 

regler och förordningar för rolleken. När de bygger och konstruerar så 

kommenterar de ofta hur de och andra har byggt och ger tips och råd. De 

kommenterar gärna vad de gör medans det gör det. Exempelvis i leken i 

kuddrummet så kommenterar ett barn ofta vad det gör, ”nu tar jag den och sätter 

ovanpå den här”. Enligt ett sociokulturellt sätt att se på lärande är kommunikation 

en förutsättning för lärande. Barn lär i samspel med andra och får då testa sina 

teorier och påståenden. När barnen spelar spel blir det oerhört viktigt att kunna 

kommunicera bra och komma överens om reglerna. Vid legobygget blir 

kommunikationen instruktioner om hur de ska bygga. När barnen lyssnar på musik 

och dansar och rör sig så använder de sig av sin rumsuppfattning och ickeverbal 

kommunikation. När de exempelvis går på alla fyra och försöker att inte gå in i 

varandra och ändå hålla sig kvar i mattans cirkel.  

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

 

Genom de genomförda observationerna har jag upptäckt att barnen använder 

matematiska begrepp flitigt. I alla de observerade lekarna har jag uppfattat 

matematiska begrepp. Barnen kommenterar och refererar vad de gör och vad som 

händer i leken. Det som överraskade mig var de två små barnen som är ca två år 

som står och tittar ut genom fönstret. De pratar inte i så långa meningar, men det 

de säger är korrekta matematiska begrepp. Barnen har dels uppfattat att de måste 

hämta en varsin stol för att kunna se ut och sedan använder de många begrepp för 

bland annat rumsuppfattning. En anledning till detta kan vara att de har arbetat 

mycket med detta i förskolan men även att begrepp för rumsuppfattning är något 

som förekommer mycket i vardagen då det är något som barn lär sig tidigt. Under 

de första åren utvecklar barn rumsbegrepp mycket genom kroppen och deras 

upptäckarglädje är en drivkraft för dem (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 

52–53). Det var intressant att se att barnen använde matematiska begrepp under 

tiden de dansade. De måste också kunna röra sig i dansen utan att krocka med 

varandra och de fick då god användning av sin kroppsuppfattning.  

 

 

Utifrån studien kan man se att barnen i observationerna har ett rikt ordförråd vad 

det gäller matematiska begrepp. De tycks ha en förståelse och en erfarenhet för 

vad begreppen innebär och dess relation till varandra. De uttrycker en mindre del 
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av begrepp för tid. Detta kan bero på att de har jobbat mindre med dessa begrepp i 

förskolan. Det kan även bero på att de observerade barnen inte är så gamla och 

därför inte har en fullt utvecklad förståelse för tid. Då barn inte har hunnit skaffa 

sig så många erfarenheter av tid så är det ett svårt begrepp för barn (Heiberg Solem 

& Lie Reikerås 2004 s. 236).  

 

Säljö (2000 s. 67) menar att barnen blir delaktiga i hur vuxna och barn i deras 

omgivning förklarar och uppfattar företeelser genom interaktion och 

kommunikation med andra om vad som händer i leken. Där finns de beteckningar 

och uttryck som barnen kan använda för att få kontakt och samspel med andra.  

 

I observationerna har inte pedagoger deltagit i barnens lek. Pedagogens roll är 

viktig i barns inlärande av matematiska begrepp då de kan tillhandahålla relevant 

material. De behöver ställa frågor och leda in barnen på nya tankebanor. Att lyfta 

fram variationer och skapa mening och innehåll i matematiska begrepp är en viktig 

uppgift för pedagoger i förskolan (Björklund 2012 s. 143).  

 

Metoddiskussion 
 
Att använda sig av observationer har fungerat bra för den här studien då jag har 

velat ta reda på vilka begrepp barn använder sig av då de kommunicerar matematik 

och hur de kommunicerar de matematiska begreppen. Att vara en icke deltagande 

observatör har fungerat på ett bra sätt eftersom jag är känd för barnen sen tidigare. 

Deras lek verkade inte bli störd och de reagerade inte på att jag satt och 

antecknade. Generaliserbarheten blir något svag då jag bara har undersökt en 

avdelning och barn i väldigt varierande ålder, från ett år till fyra år. Generalisering 

kan upplevas som problematiskt i kvalitativa undersökningar (Patel & Davidsson 

2003 s. 106). Om man skulle genomföra undersökningen på en annan avdelning 

kanske resultatet skulle bli ett helt annat. Barnens språkutveckling var väldigt 

olika.  Från att några barn bara pratade några få ord till de som pratade flytande 

med hög ordkunskap. Antalet observationer kan även vara ett problem för 

tillförlitligheten men den begränsade tiden som fanns till förfogande för 

undersökningen gjorde att endast sex observationer gjordes.  

 

Studien speglar det som var avsikten att undersöka det vill säga vilka begrepp barn 

använder när de kommunicerar matematik och hur dem gör det.  Jag är något 

förvånad att så många olika begrepp har använts av barnen och av så små barn 

stundtals.  

 

 
 
Slutsats 

 
Den här studiens syfte var att få veta vilka matematiska begrepp barn 

kommunicerar i sin fria lek inomhus på förskolan och hur de gör det. Detta ville 

jag veta för att få ett bra underlag för att kunna planera pedagogiska matematiska 

aktiviteter utifrån barnen. Resultatet visar att barn kommunicerar många olika 

matematiska begrepp genom att tala med varandra, ge varandra instruktioner och 

sätta reglerna för rolleken. De räknar, jämför och prövar sina teorier. De skapar 
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nya erfarenheter genom leken och visar en glädje när de gör så. Vardagen ger barn 

flera olika tillfällen att undersöka matematiska begrepp. Vid olika sorters lekar, 

städning och vid skapande aktiviteter. Även dans kan innehålla många 

matematiska begrepp och blir en form av ickeverbal kommunikation. Utifrån 

studiens resultat så tror jag att pedagoger kan tillföra mycket genom att ställa de 

rätta frågorna och föra barnens tankegång vidare. Även miljön kan spela stor roll 

genom att erbjuda ett varierat utbud av material och variation i rummets 

utformning.  

 
 
Fortsatt forskning 
 
Utifrån den här studien skulle förslag på fortsatt forskning kunna vara att titta 

närmare på hur pedagogerna interagerar med barnen i de lärarledda matematiska 

aktiviteterna. Hur jobbar förskollärare med matematik med små barn? På vilket 

sätt stimulerar förskollärare barns utveckling inom matematik? Även miljön skulle 

vara intressant att undersöka djupare. Vilken betydelse har miljöns utformning för 

barns matematikinlärning? Hur ser en stimulerande matematikmiljö ut? Denna 

studie begränsades till innemiljön. Det skulle vara intressant att undersöka hur en 

utvecklande matematisk utemiljö skulle kunna se ut.  
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Bilaga 1 
April 2017 

 

Information om undersökning av hur barn använder matematiska begrepp. 

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 

Undersökningen är en del av ett examensarbete i förskollärarutbildningen på 

Högskolan Dalarna. Undersökningens syfte är att ta reda på vilka matematiska 

begrepp barn i förskolan använder sig av. De tillfällen som undersöks är då den 

fria leken förekommer. Det är värdefullt att få veta vad barnen redan kan så att de 

pedagogiskt styrda matematiska aktiviteterna kan utgå från barnen.  

Undersökningen kommer att genomföras genom 6 - 8 observationer. Jag kommer 

att observera barnens fria lek för att se vilka matematiska begrepp de använder. 

Observationerna kommer att dokumenteras med hjälp av anteckningar. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Barnens, pedagogernas och förskolans namn kommer inte att nämnas. Det 

kommer heller inte att framgå i vilken stad eller kommun förskolan ligger. Efter 

uppsatsens godkännande kommer allt observationsmaterial att makuleras och ett 

exemplar av uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på avdelningen för dig att 

läsa. För att veta om du godkänner att jag observerar ditt barn så ber jag dig 

vänligen att meddela detta genom att fylla i papperet och lämna det till 

pedagogerna senast onsdagen den 3 maj. Deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt barns deltagande utan närmare 

motivering. 

Tack på förhand! 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Student:   Handledare: 

Linda Hådell   Eva-Lena Erixon 

E-post: v16lihad@du.se  Universitetsadjunkt i matematikdidaktik 

Mobil: 070-7316344  E-post: eer@du.se 

   Tel: 023-778428 

 

Barnets namn: __________________________________________ 

        Ja, jag samtycker till mitt barns deltagande i undersökningen. 

        Nej, jag samtycker inte till mitt barns deltagande i undersökningen. 

 

Vårdnadshavarens underskrift: ________________________________________ 

mailto:v16lihad@du.se
mailto:eer@du.se
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    Bilaga 2 
Observationsschema 

Datum: Tid: Antal barn:  Leksituation: 

 

Begrepp:   Anteckningar: 

 Antal:     minst, flest 

 Tal: 1–100 hel halv 

 Ordningstal: första, andra, tredje 

 

 

 Form: kvadrat, triangel, kant 

 Mönster: rutig, blommig 

 Symmetri: sortering, konstruktion 

 

 

 Rumsuppfattning: lägesord,  

  storlek, avstånd 

 

 

 

 Tid: klockslag, framtid, dåtid 

 

 

 

  Hur sker kommunikationen? 

 


