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Abstract 
 

Syftet med studien är att synliggöra hur några pedagoger använder matematik i den fria 

leken i förskolan. De två frågeställningar som ska besvara vårt syfte är: Hur stöttar 

pedagogerna barns matematiska förmåga i den fria leken på förskolan? Vilka resurser 

använder pedagogerna i förskolans miljö för att främja barns matematiska lärande i den 

fria leken? 

 

Vi har använt oss av observation som metod i studien. Vi har utfört observationer på två 

förskolor där förskollärare och barnskötare medverkat. Förskollärare och barnskötare 

benämns som pedagoger i studien eftersom vi inte fokuserat på skillnader mellan 

professionerna. Resultatet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv med hjälp 

av begreppen kontext, proximala utvecklingszonen, artefakter, mediering och scaffolding.  

 

Vårt resultat visar att pedagoger som är närvarande i den fria leken kan stötta barn i sin 

utveckling av matematiska förmågor. Stöttning kan ske på olika sätt bland annat genom 

att pedagoger är delaktiga i den fria leken, pedagoger utmanar och bekräftar barns 

matematiska tänkande samt använder matematiska resurser. Denna studie bidrar till att 

hjälpa pedagoger i förskolan att se vikten av närvarande pedagoger i den fria leken. 

 

Slutsatsen av vår studie visar att den fria leken är betydelsefull för utveckling av barns 

matematiska förmågor när pedagoger är närvarande och delaktiga i barns lek. Pedagoger 

är närvarande i barns lek på olika sätt bland annat genom stöttning, erbjudande av material 

samt att kommunicera med barnen. Utformningen av miljön samt resurser har även en 

bidragande effekt till vilken matematik som framkommer i leken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Pedagog, Matematik, Stöttning, Fri lek, Matematiska resurser 
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1. Inledning 
 
Vi har valt att fokusera på matematik som vårt kunskapsområde i denna studie. Utifrån 

matematikkursen vi läste på förskollärarprogrammet har vi fått en annan förståelse för vad 

matematik kan vara och att det går att lära ut matematik på många olika sätt. De 

erfarenheter vi fått genom vår verksamhetsförlagda utbildning är att matematik lyfts fram 

mer i planerade aktiviteter än i den fria leken. Vi upplever att den fria leken ofta betraktas 

som en tid då barnen ”bara leker” på förskolan och vi vill därför utröna om lärande sker i 

leken. I läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s. 6) framgår det att pedagogerna ska stötta 

barnen i deras utveckling och bidra till nya kunskaper. Förskolans utbildning ska anpassa 

undervisisningen utifrån barnens förutsättningar och behov och vara en naturlig del i den 

fria leken vilket läroplanen (Lpfö18 2018, s. 6) styrker. 

 

Bäckman (2015, s. 19) skriver om den internationella studien PISA där resultat visat att 

det förekommer brister i matematikkunskaper hos barn i svenska skolor. Undervisning i 

matematik bör ta sin utgångspunkt redan i förskolan menar Bäckman (2015, s. 19). 

Holmström (2014) betonar i lärarnas tidning att de barn som gått i förskolan får ett bättre 

resultat vid PISA undersökningarna i matematik. Holmström (2014) hänvisar till 

Skolverkets analys av Pisa resultaten som visar att de barn som gått i förskolan oavsett 

bakgrund fick bättre resultat i matematik än de som inte gått i förskolan.  

 

I förskolan hävdar Björklund och Palmér (2018, s. 1) att barnen ska få de bästa möjliga 

förutsättningarna för att utveckla sina matematiska förmågor. Björklund och Palmér 

(2018, s. 3) betonar att matematikundervisning behöver anpassas till individen, 

barngruppen samt det matematiska innehållet som är relevant i situationen. De menar även 

att det är viktigt att se vad barnen är intresserade av och vilken matematik barnen utforskar 

i den utformade miljön för att pedagogerna ska få möjlighet att utveckla barnens 

kunskaper i matematik (Björklund & Palmér 2018, s. 2).  

I läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s. 8) definieras lek som en stor del av barns liv. 

Leken skapar möjligheter för barn att uttrycka sig och samla in kunskap. I leken får barn 

experimentera och samspela med andra vilket skapar potential till att utveckla kunskaper 

om olika ämnen som bland annat matematik. Läroplanen (Lpfö18 2018, s. 8) betonar även 
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att lek ska vara grunden i utbildningen vilket ställer krav på att pedagoger och miljö ska 

bjuda in till lek som skapar möjligheter till lärande. Barn ska få möjlighet att leka på eget 

initiativ samt med stöd från pedagoger. När en pedagog agerar stöd i barns lek kan det 

leda till att leken riktas mot ett specifikt lärande. Pedagogers delaktighet kan även bidra 

till att barnen får stöd i kommunikation samt att pedagogerna får en inblick i hur miljön 

bör utformas för att gynna den fria leken (Lpfö18 2018, s. 8). 

Det vi vill få fram med denna studie är att synliggöra om det sker ett lärande i den fria 

leken i mötet mellan pedagoger, barn och de resurser som finns tillgängliga i förskolans 

miljö. Vi vill fokusera på den fria leken i studien eftersom den ofta betraktas som den del 

i verksamheten där lärande inte sker utan att barnen “endast leker”. Utifrån forskning om 

betydelsen av matematik samt mätningar av barns matematikkunskaper anser vi att denna 

studie om matematik är viktig. Genom att belysa vikten av matematik i förskolan kan det 

bidra till att mer fokus läggs på matematik i alla delar av förskolans verksamhet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att synliggöra hur några pedagoger använder matematik i den fria 

leken i förskolan. 

 

Frågeställningar 

● Hur stöttar pedagogerna barns matematiska förmåga i den fria leken på 

förskolan? 

● Vilka resurser använder pedagogerna i förskolans miljö för att främja barns matematiska 

lärande i den fria leken? 
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2. Bakgrund  
 
I detta avsnitt presenteras litteratur som är relevant för vårt syfte och frågeställningar. Vi 

har tittat på hur forskning kring matematik ser ut idag men även hur det sett ut tillbaka i 

tiden. Det vi fokuserat på i denna del är undervisning i förskolan, matematik i förskolan, 

pedagogens roll i barns matematiska utveckling samt den fria leken. 
 
2.1 Undervisning i förskolan 
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s. 14–15) tydliggör målen för hur pedagoger ska 

arbeta med matematik. Det finns även riktlinjer för hur förskollärare och arbetslag ska 

arbeta med matematik i förskolan. I läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s. 14–15) finns 

det mål att sträva efter där fokus ligger på att bland annat undersöka matematik, öva på 

problemlösning, lära sig olika begrepp och få förståelse för olika former, mönster samt 

mäta och räkna. Sedan 2010 står det i skollagen att förskolan ska ägna sig åt undervisning 

vilket Eidevald och Engdahl (2018, s. 10–11) poängterar. De hävdar att det är anledningen 

till varför begreppet undervisning har skrivits in i förskolans läroplan som reviderades 

2018. 

 

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med 

läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till 

utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från 

ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns 

utveckling och lärande sker hela tiden (Lpfö18 2018, s. 7). 

 

Den undervisning som bedrivs i förskolan behöver ha en koppling till den vardag barnen 

befinner sig i vilket Eidevald & Engdahl (2018, s. 17–20) betonar. De menar att 

undervisningen behöver vara betydelsefull för barnen, styras av konkreta händelser och 

de frågor som barnen har. Undervisning i förskolan kan vara både planerad och uppstå 

oplanerat i situationer där pedagogerna ser utvecklingsmöjligheter som kopplas till 

läroplanen. Det kan vara en utmaning för pedagogerna att arbeta målstyrt med planerad 

undervisning samt fånga upp det som barnen själva gör (Eidevald & Engdahl 2018, s. 17–

20). Undervisningen sker både spontant och i planerade aktiviteter menar Sheridan och 

Williams (2018, s. 9). De hävdar att undervisning handlar om en balansgång mellan 
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planerad och spontan undervisning samt att ta hänsyn till barns tankar, känslor och 

handlingar. Av den anledning krävs det att pedagogerna har en annan förståelse av 

begreppet undervisning än hur det används inom skolan. Begreppet undervisning behöver 

grundas på det uppdrag som förskolan har anser Sheridan och Williams (2018, s. 9). 

 
2.2 Matematik i förskolan 
 
För 150 år sedan ansåg Fröbel att matematikkunskaper var relevant att införa i den så 

kallade Kindergarten på grund av att det var ett ämne som var betydelsefullt för förståelsen 

av världen (Björklund 2013, s. 10). Fröbel införde matematikmaterial som kallades för 

lekgåvor vilket Doverborg (2006, s. 1) lyfter fram. Allt material var i olika former och de 

användes för att bygga och konstruera med vilket ledde till mätning, rumsuppfattning samt 

olika dimensioner som 2D och 3D (Doverborg 2006, s. 2–4). I början av kindergarten 

användes matematik i verksamheten men det var inte förens på 2000-talet matematiken 

infördes i läroplanen och blev en obligatorisk del i förskolan (Björklund 2013, s. 10). I 

dagens läroplan finns det tre mål relaterat till matematik som förskolan ska sträva efter att 

varje barn ska erfara (Lpfö18 2018, s. 14).  

 

Björklund (2013, s. 11) betonar att Fröbels syn på varför matematikkunskaper behövs har 

inte förändrats så mycket till varför den anses viktig idag. Björklund (2013, s. 11) hävdar 

att matematik handlar om procedurer och principer som används i vardagen. Hon menar 

att kunskap om matematiska principer bidrar till att vi människor kan förklara hur saker 

förhåller sig till varandra och matematiska procedurer handlar om att kunna ta reda på hur 

sakerna förhåller sig till varandra. Principer, procedurer och uttryck är delar av 

matematiken som hjälper oss människor att få kunskap om världen omkring oss vilket 

Björklund (2013, s. 13) belyser. Det pedagogiska arbetet med matematik i förskolan utgår 

oftast från barnens tidigare erfarenheter och kunskaper för att använda det i barns fortsatta 

utforskande (Björklund 2013, s. 13).  

 

Björklund & Palmér (2018, s. 10) benämner vikten av matematik där de skriver ”Men 

varför är det så viktigt med matematik? Är det inte av större betydelse att barn blir trygga 

och socialt kompetenta? Svaret är att man blir trygg och socialt kompetent genom 

kunskaper”. Vidare menar Björklund & Palmér (2018, s. 10) att matematik bidrar till en 
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mer begriplig värld, med hjälp av matematiska kunskaper kan vi människor lära oss hur 

vi ska agera i samhället. De hävdar att matematik lär oss att i en affär behöver du stå i kö 

och vänta på din tur för att betala, en kvart är lika mycket som femton minuter och för att 

ta dig till din vän behöver du gå eller åka en viss väg för att komma dit. Matematiken 

hjälper oss att bli fungerande medborgare i samhället (Björklund & Palmér 2018, s. 10) 

 

2.3 Pedagogens roll i barns matematiska utveckling  
 

Pedagogers inställning till matematik påverkar deras syn på matematik anser Kärre (2013, 

s. 7). Hon menar att beroende på vilka erfarenheter pedagoger har från sin egen utbildning 

påverkar det vad pedagoger anser vara matematik samt hur de arbetar med matematik i 

förskolan. Genom att pedagoger ökar sina kunskaper om vad matematik är i förskolan 

bidrar det till att matematiken synliggörs mer och att pedagogerna får lättare syn på den 

matematik som sker i leken (Kärre 2013, s. 8). 

 
Nordahl (2011, s. 11) menar att barn tar till sig kunskap om matematik i möten med andra. 

Hon hävdar att när barn får uppleva matematik skapar de grundläggande kunskaper som 

de sedan kan använda för att bilda en större matematisk förståelse. Nordahl (2011, s. 11) 

tydliggör att det är därför inte i de aktiviteter som styrs av pedagoger som ger bäst 

förutsättningar för barn att utveckla sina matematiska kunskaper. Det är i situationer där 

barn tillsammans med andra får möjlighet att reflektera över matematik som bäst 

förutsättningar ges. Nordahl (2011, s. 11) förklarar att pedagogernas arbete blir då att lyfta 

fram den matematik som finns i den miljö barnen vistas i. Björklund (2013, s. 30) skriver 

att ”Lärarens roll är både som inspiratör, debattör och organisatör” vilket pedagogerna 

behöver vara medvetna om. 

 

Björklund (2013, s. 30) betonar att förskolan ska ge barn en trygg bas av matematiska 

kunskaper och en förståelse för matematiska begrepp. Hon menar att barnen ska få känna 

att de kan klara av att reflektera om matematik. För att barn ska utveckla en förståelse för 

matematiska begrepp behöver de få möta begreppen i flera olika situationer. Bäckman 

(2015, s. 59) belyser att barn behöver få experimentera och reflektera över hur de förstår 

de matematiska begreppen. Hon hävdar att barn behöver individuellt stöd för att kunna 

utveckla sina matematiska kunskaper både från pedagoger och andra barn. Genom att 
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problematisera matematiken så att olika sätt att se på matematik lyfts fram utvecklar barn 

sin egen förmåga att se på matematik från ett problematiserande perspektiv, därför är 

pedagogernas roll betydelsefulla vilket Bäckman (2015, s. 59) tydliggör. 

 

2.4 Den fria leken 
 

Leken har en stor roll i förskolan vilket Helenius (2013, s. 5) betonar. Han menar att barns 

lek handlar om att utforska och upptäcka lärande samt att lek sker tillsammans med barn 

eller vuxna. Fröbel var den som grundade begreppet fri lek, han menade att lek är naturligt 

och grunden för vad barn är som Engdahl (2015, s. 145 - 146) framhäver. Hon belyser att 

basen för lek är frihet, kreativitet, upprepningar, lärande och utveckling. Vidare anser gon 

att fri lek och lek är begrepp som har en nära relation till varandra och båda handlar om 

att barnen själva kan bestämma vad som ska vara med i leken och hur den ska gå till. 

Engdahl (2015, s. 145 - 146) betonar att vissa anser att den fria leken ska vara utan vuxnas 

delaktighet men vuxna behöver också vara en del av den fria leken. Hon beskriver att i 

situationer där barn helt själva får styra leken skapas ofta maktpositioner där vissa barn 

inte får vara delaktiga i leken. Hon menar att det finns flera olika sätt för pedagoger att 

vara delaktiga i barns lek, genom att pedagogen är utanför leken och ser när barnen 

behöver stöttning och tar plats i leken vid behov, genom att skapa en miljö som ger 

möjligheter för barnen att utveckla sin lek samt när pedagogen själv är en del av leken 

tillsammans med barnen (Engdahl 2015, s. 145 - 146). 

 

Björklund (2013, s. 33) betonar att lek är en utgångspunkt för matematiklärande där 

barnen får testa sina matematiska resonemang i praktiken. Pedagogers roll i leken blir 

viktig för att utveckla barns matematikkunskaper samt få syn på barnens matematiska 

resonemang (Björklund 2013, s. 33). Leken blir matematisk när barnen undersöker, 

beskriver eller förklarar ett samband med hjälp av att exempelvis jämföra och beskriva 

vilket Björklund (2013, s. 35 - 36) även beskriver. Matematik är en naturlig del i leken 

och är därför även en utmaning för pedagogerna att stödja och utveckla barnens 

matematiska kunskaper (Björklund 2013, s. 35 - 36). 
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3. Tidigare forskning 
 
Vi har letat efter avhandlingar och vetenskapliga artiklar inför vårt arbete som inriktar sig 

på matematik och den fria leken. Vi har sökt efter nyare forskning för att det ska vara 

relevant för vår studie. De databaser vi har använt för att få fram tidigare forskning är 

LIBRIS, DIVA samt avhandlingar.se. De sökord vi har använt för att hitta avhandlingar 

och vetenskapliga artiklar är förskola, barn, matematik, fri lek, lek och undervisning. Vi 

har begränsat oss genom att endast söka avhandlingar på svenska eftersom vi vill utgå från 

avhandlingar som använder samma språk som vi kommer att göra i vår kommande studie 

för att underlätta för oss.  

 

3.1 Presentation av forskning 
 

Kerstin Bäckmans (2015) avhandling, Matematiskt gestaltande i förskolan, belyser hur 

matematik används i aktiviteter i förskolan och hur förskollärare undervisar matematik. 

Bäckmans (2015) studie synliggör att det är vanligt att tala om matematik i skolan men 

inte förskolan, matematik relateras till addition, subtraktion osv. Därför används 

formuleringen matematiskt gestaltande i förskolan i Bäckmans (2015) studie. De 

teoretiska perspektiven som finns som utgångspunkt är variationsteori och sociokulturellt 

perspektiv samt även didaktiska teoretiska utgångspunkter. Det har använts kvalitativ 

metod för att utföra Bäckmans (2015) studie där videoobservationer samt intervjuer med 

förskollärare har utförts. Resultaten för studien visar att förskollärares medvetenhet har 

ökat om att förskollärare inte har någon större koll på vad barnen undersöker för slags 

matematik i olika aktiviteter, undervisningens innehåll och lärande stöds av de material 

som finns tillgängligt för barnen.  

Carina Björklund och Hanna Palmérs (2019) vetenskapliga artikels, I mötet mellan lekens 

öppenhet och undervisningens målorientering i förskolan, centrala fråga handlar om 

målorienterad undervisning i barns lek i förskolan samt mötet mellan undervisning och 

lek. Syftet med Björklund och Palmérs (2019) studie är att belysa hur förskollärares 

deltagande och undervisning i barnens lek påverkar aktiviteterna. Didaktik och 

utvecklingspedagogik är de teoretiska utgångspunkterna i studien. Dokumentation har 

skett genom videofilmer där förskollärare har filmat sig själva och deras egen verksamhet. 

Resultatet visar att förskollärares lyhördhet har stor påverkan på hur undervisningen ser 
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ut i leken. Lekens riktning bestäms av förskollärares intentioner samt hur förskolläraren 

agerar i leken med barnen. Studien visar att barnen styr den fria leken i förskolan och 

eftersom leken är fri har även förskollärare chansen att vara med och påverka (Björklund 

& Palmérs 2019). 

Marita Lundströms (2015) avhandling, Förskolebarns strävanden att kommunicera 

matematik, synliggör vilken roll förskolan har i barns matematiska kommunikation. Syftet 

med Lundströms (2015) studie är att ta reda på hur barn använder sig av matematik när de 

kommunicerar med andra. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i sociokulturellt 

perspektiv. Den metod som använts är observationer av barn i en förskolemiljö som 

dokumenterats genom fältanteckningar, foto, videofilm samt dokumentation av barns 

skapande. Resultatet av Lundströms (2015)  studie visar att barn använder sig av 

matematiskt material när de kommunicerar med andra för att beskriva matematiska 

begrepp samt att barn hjälper varandra att både förstå matematiska begrepp och hur de 

använder dem. Resultatet för denna studie visar även att barn möter olika typer av 

matematiska delar både i planerade och fria aktiviteter där de interagerar med andra. När 

barn kommunicerar om matematik använder de sig av olika uttrycksformer exempelvis 

verbalt, kroppsligt, bildligt, numeriskt eller skriftligt (Lundströms 2015).  

Camilla Björklunds (2007) avhandlings, Hållpunkter för lärande, småbarns möten med 

matematik, syfte är att se hur barn möter och utvecklar matematiska förmågor och hur de 

använder sig av dessa kunskaper. Metoden som använts i Björklunds (2007) studie är 

observationer av barn som har spelats in på video. Den teoretiska utgångspunkten i studien 

är variationsteorin. I resultatet av studien framkommer tre olika delar där barn använder 

matematik som verktyg i sociala situationer som när de försöker följa de normer som finns, 

beskriver olika saker och löser problem (Björklund 2007).  
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3.2 Materialens betydelse i matematik 
 
Bäckman (2015, s. 19) betonar i sin studie att det är vanligt att diskutera om matematik i 

skolan men mindre vanligt i förskolan. Hon menar att barn och vuxna ofta relaterar 

matematik till addition, subtraktion osv. som är begrepp de flesta känner till från skolans 

värld. Matematik ingår i skolans utbildning och den ingår även i förskolans utbildning 

även om matematiken används på olika sätt vilket Bäckman (2015, s. 19) även fått fram i 

sin studie. Hon betonar att matematiskt gestaltande är ett uttryck som används för att 

beskriva användning av matematik i förskolan. I förskolan används matematik i barns 

aktiviteter utifrån den utformade miljön samt tillgänglighet till material anser Bäckman 

(2015, s. 19). Hon hävdar att när barn möter artefakter och får möjlighet att utforska dessa 

skapar barnen en egen förståelse över artefakternas användningsområden. Resultatet av 

Björklunds (2007, s. 158) studie demonstrerar att när barn samspelar med andra människor 

får barnen fler erfarenheter om hur artefakter kan användas och då förändras den tidigare 

förståelsen barnen hade om dessa artefakter. Hon menar att när barn tar till sig nya 

kunskaper breddas förståelsen att artefakterna kan användas på olika sätt. Därför är miljön 

och de människor som finns omkring barnen viktiga för barns matematiska utveckling då 

barnen lär sig genom att utforska tillsammans med andra och med hjälp av det som finns 

i miljön vilket Björklund (2007, s. 158) visar i sin studie. 

  

Bäckman (2015, s. 143–144) menar i sin studie att pedagogers medvetenhet har ökat om 

att pedagoger behöver lägga större fokus på vad barnen undersöker för slags matematik i 

olika aktiviteter. Resultatet av Bäckmans (2015, s. 143–144) studie framhåller att 

undervisningens innehåll och lärande stöds av det material som finns tillgängligt för 

barnen. Förskollärare behöver ha kunskaper om det material och resurser som finns som 

stöd för undervisning i matematik för att det ska bli en undervisning som är på barnens 

nivå i förskolan vilket Bäckman (2015, s. 154) belyser.  

 

I Lundströms (2015, s. 197) studie framgår det att barn använder sig av matematiskt 

material när de kommunicerar med andra för att beskriva matematiska begrepp, barn 

hjälper varandra att både förstå matematiska begrepp och hur de använder dem. Barn 

möter olika typer av matematiska delar både i planerade och fria aktiviteter där de 

interagerar med andra vilket Lundström (2015, s. 197) även ser i sin studie. Hon betonar 
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att när barn kommunicerar om matematik använder de sig av olika uttrycksformer, 

exempelvis kan de vara verbala, kroppsliga, bildliga, numeriska eller skriftliga. 

Lundström (2015, s. 205) belyser även i sin studie att de situationer där barn använder sig 

av matematik i kommunikation med andra är när de jämför, ser olika förändringar och 

beskriver saker.   
 
 
 
3.3 Pedagoger och miljöns betydelse i förskolan 
 
Björklund och Palmér (2019, s. 64–69) förklarar i sin studie att inom 

utvecklingspedagogiken läggs fokus på att barnen ska utveckla sina kunskaper och att 

pedagoger ska bidra till att barnen skapar nya förståelser. Pedagogers lyhördhet har stor 

påverkan på hur undervisningen ser ut i leken menar Björklund och Palmér (2019, s. 79–

80). De anser att lekens riktning bestäms av pedagogernas intentioner samt hur pedagoger 

agerar i leken med barnen. Studien visar att barnen styr den fria leken i förskolan och 

eftersom leken är fri har även pedagoger chansen att vara med och påverka (Björklund & 

Palmér 2019, s. 79 - 80). Barns utveckling sker individuellt vilket utvecklingsteorin menar 

på men det som påverkar utvecklingen är den sociala omgivningen och de förutsättningar 

barnen ges skriver Björklund (2007, s. 25) i sin studie. Hon hävdar att miljön som utformas 

där barnen befinner sig påverkar vilka intryck barnen får samt vad de lär sig men oftast 

utvecklas förståelse för omvärlden tillsammans med andra, både barn och vuxna. I 

samspel med andra kan barnen lättare skapa meningsfullt lärande vilket Björklunds (2007, 

s. 25) studie framhäver. Det framkommer tre olika delar där barn använder matematik som 

verktyg i sociala situationer, det är när de försöker följa de normer som finns, beskriver 

olika saker samt löser problem menar Björklund (2007, s. 145). I studien visas att sådant 

som skapar hinder för barnen i förskolan exempelvis att nå upp till olika föremål gör att 

barnen måste fundera över vad de kan använda för att nå upp till dessa föremål. För att 

lösa detta behöver de ha en förståelse för hur de själva är i storlek jämfört med 

omgivningen. Detta är ett exempel på hur barn använder sig av matematik i vardagen 

beskriver Björklund (2007, s. 155). 
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3.4 Pedagogens deltagande i leken 
 
Lärande förekommer när barn leker olika lekar och samspelar med andra barn eller vuxna 

beskriver Bäckman (2015, s. 23–24) i sin studie. Hon anser att i förskolan är det 

pedagogens uppdrag att skapa förutsättningar för barns lärande vilket förekommer genom 

bland annat att utmana barn i samtal om deras eget tänkande. Bäckman (2015, s. 23–24) 

menar att genom att reflektera över sitt eget tänkande samt få ta del av andras reflektioner 

skapas nya erfarenheter och nya kunskaper. Motivation är en stor drivkraft för lärande, i 

leken är barn motiverade vilket betyder att leken är viktig för lärandet. Bäckman (2015, s. 

23–24) hävdar också att pedagoger kan stödja barns lärande om de observerar barns lekar 

och på det viset tar reda på vad barnen leker. Hon menar att det är viktigt att pedagoger 

har kunskaper inom matematik för att bidra till barns intresse och få barnen att reflektera 

om matematik. I barns utveckling är pedagogens stöd betydelsefullt, när pedagogen 

inriktar sig på ett område bidrar det till att barnet får en ökad kunskap om det specifika 

området som exempelvis kan vara matematiska begrepp vilket Bäckman (2015, s. 23–24) 

visar på i sin studie. Bäckman (2015, s. 61) skriver att barn utvecklar kompetens i leken 

som handlar om att själv förstå vad de gör samt varför de gör någonting, det kan vara 

bland annat språkliga och sociala kompetenser. Hon belyser att i leken får barn testa olika 

sätt att förklara saker på. Problemlösning är även en aktivitet som bidrar till att barn får 

utforska olika sätt att lösa uppgifter och där barn kan lära sig av varandra. Lek skapar 

möjligheter till att använda matematik i aktiviteter vilket Bäckman (2015, s. 61) belyser i 

studien. Vilken miljö barnen befinner sig i samt vilka barnen leker med påverkar vilka 

matematiska erfarenheter barnen får i leken påpekar Bäckman (2015, s. 87). Bäckman 

(2015, s. 179) betonar i sin studie att matematik inte behöver vara syftet med barns lek 

men det kan ändå bli en del av leken. Det förekommer ofta matematik i alla lekar även om 

det inte är tanken från början Barn visar matematiska kunskaper genom den lek som de 

utför, exempelvis när barnen ska bygga en koja av stolar och stolarna är tunga vilket gör 

att de behöver komma på en lösning för att förflytta stolarna. Syftet med aktiviteten är att 

bygga en koja men fokuset under processen blir på vikt och problemlösning vilket 

Bäckman (2015 s. 179) visar på i sin studie.  
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3.5 Vikten av kommunikation mellan pedagoger och barn i den fria 
leken 
 
Bäckman (2015, s. 52) poängterar i sin studie att kommunikation mellan pedagog, barn 

och innehåll är en stor del i lärandet av matematik. Hon framhåller att det därför är viktigt 

att kommunicera om matematik med varandra i den fria leken. Hon lyfter även att 

kommunikationen i leken kan ske på flera olika sätt som verbalt och med tecken. Det är 

även betydelsefullt att använda sig av varierande utförandeformer för att skapa en bredare 

förståelse. Kommunikation kring matematiska begrepp samt matematiskt innehåll främjar 

matematiklärandet i leken vilket Bäckman (2015, s. 52) betonar. 

 

Barn kommer i kontakt med flera matematiska begrepp varje dag diskuterar Björklund 

(2007, s. 77) i sin studie. Begrepp beskriver föremål vilket är ett stöd i kommunikation 

med andra. Hon menar att när barn lär sig matematiska begrepp skapas ett gemensamt 

språk vilket underlättar i kommunikation med andra om matematik genom lek. Vid nya 

erfarenheter av begrepp är det viktigt att barnet förstår begreppet och kan relatera till det, 

som exempelvis storleksbegrepp “stor” och “liten” som alltid används i förhållande till ett 

annat objekt.  Barn lär sig innebörden i matematiska begrepp utifrån det sociala 

sammanhanget som Björklund (2007, s. 77) tar upp i sin studie. Matematiska begrepp som 

lägesbegrepp lär sig barnen oftast från vuxnas stöttning, vuxna kan bland annat låta barnen 

placera ut föremål eller utmana barnen med att ta sig förbi någonting eller över någonting 

förklarar Björklund (2007, s. 80). Hon menar att det också kan vara barnen som själva 

förklarar hur de ser på världen omkring sig. 

  

Lundström (2015, s. 15) skriver i sin studie att matematik kan beskrivas som ett 

hjälpmedel för människor i kommunikation och samspel med andra. Matematikkunskaper 

kan utvecklas i sociala sammanhang då kommunikation sker och människor försöker 

förstå varandra. Hon anser att det finns olika sätt att se på matematik, några relaterar 

matematik till skolans värld där det är ett ämne som lärs ut medan andra anser att 

matematik handlar om att lära sig strategier som bidrar till problemlösning. Lundström 

(2015, s. 15) poängterar att betraktelsen av att matematik är ett socialt redskap grundar sig 

i synen om att matematikkunskaper erfars i samspel. Hon menar även att barn upplever 

matematiken i leken vilket leder till nya och utökade matematiska erfarenheter. 
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3.6 Sammanfattning 
 
Forskningsresultaten lägger vikt vid olika delar angående barns matematiska lärande i 

förskolan. Forskningen lyfter fram osäkerheten som finns om begreppet matematik samt 

undervisning i förskolan. Det framgår även i forskningen att matematik förekommer både 

i planerade och oplanerade aktiviteter samt att undervisning kan ske i leken. Det läggs stor 

vikt på sociala situationer i forskningen där bland annat kommunikation är en 

betydelsefull faktor i lärandet. 
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4. Teoretiska ramverk 
 
Vi har valt sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt i vår studie. 

Sociokulturellt perspektiv har vi valt för att vi vill se hur pedagoger stöttar barn samt vilka 

resurser pedagogerna använder i den fria leken på förskolan. Inom det sociokulturella 

perspektivet är det fokus på bland annat stöttning och material vilket är utgångspunkten i 

vår studie. Vi kommer att diskutera det sociokulturella perspektivets grundtankar och 

begrepp som är relevanta för vår studie. Dessa begrepp är kontext, proximala 

utvecklingszonen, artefakter, mediering och scaffolding. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2015, s. 90) poängterar att det sociokulturella perspektivets grundare är Lev S. 

Vygotskij. Han menar att Vygotskijs teorier grundar sig i lärande och utveckling. Det som 

låg till grund för Vygotskijs tankegångar var att människan är biologisk, social, kulturell 

och historisk vilket Säljö (2015, s. 91) vidare beskriver. I lärande och utveckling ingår alla 

de delarna vilket påverkar varandra, Vygotskij menar att det behövs kunskap om alla 

områden för att förstå hur lärande och utveckling sker. Det är viktigt att lägga fokus på 

alla delar för att förstå att allt påverkar människans utveckling (Säljö 2015, s. 91).  

Det sociokulturella perspektivet grundtanke är att barn är aktiva och lärande personer 

vilket Nilholm (2016, s. 142) belyser. Han betonar att de sociala och språkliga situationer 

som barnen möter är viktiga för att barn ska lära sig nya saker. Det sociokulturella 

perspektivet tar utgångspunkt i att allt lärande utvecklas i en samhörighet och att vi 

människor måste reflektera över hur lärande sker genom att granska allt som händer i de 

situationer då människor möts (Nilholm 2016, s. 55).  

Det sociokulturella perspektivet bygger på centrala begrepp som bidrar till en ökad 

förståelse för barns lärande och utveckling. Nedan beskrivs begreppen kontext, proximala 

utvecklingszonen, scaffolding, artefakter och mediering som är några av de centrala 

begreppen inom det sociokulturella perspektivet.  
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4.2 Kontext  

Kontext är de sammanhang och miljöer där lärande sker vilket Säljö (2000, s. 137) 

betonar. Han beskriver vidare att förskolan och skolan är kontexter som har traditioner 

och normer vilket påverkar hur miljön ser ut. De förutsättningar som finns grundar sig i 

kontexten och alla uppfattar denna kontext på olika sätt (Säljö 2000, s. 129). Kontexten 

bidrar till människors agerande och beroende på hur kontexten är utformad kan det bli 

tydligare varför människor agerar som de gör i olika situationer hävdar Säljö (2000, s. 

129). Kontexter och handlingar hänger ihop, våra handlingar är en del av kontexten som 

sedan formar hur den förändras (Säljö 2000, s. 135). Han menar att tillsammans skapar 

kontext och handlingar en helhet av hur en social miljö ser ut. Det finns olika varianter av 

kontext som Säljö (2000, s. 136) beskriver, exempelvis fysisk, kognitiv och 

kommunikativ. Fysisk kontext innebär att det finns en specifik miljö som exempelvis 

förskola där det finns en särskild kultur och normer som styr verksamheten. Kognitiv 

kontext handlar om hur du tänker och uppfattar information och uppgifter som du ska lösa. 

Hur du bemöter någon och hur du stöttar någon handlar den kommunikativa kontexten 

om (Säljö 2000, s. 136).  

4.3 Proximala utvecklingszonen och scaffolding 

Säljö (2000, s. 120) beskriver den proximala utvecklingszonen som ett begrepp om 

skillnaden mellan vad ett barn kan göra i situationer när den är själv och när den är med 

andra personer, specifikt med någon som besitter högre kompetens. När ett barn samspelar 

med ett annat barn eller vuxen finns det möjlighet att utmanas, stöttas och utvecklas. Säljö 

(2000, s. 120) menar att när någon utvecklat en kunskap om något kan dessa kunskaper 

användas för att skapa nya färdigheter. När någon utvecklar en kunskap med hjälp av 

stöttning kan under processens gång stöttning minskas och till slut plockas bort då barnet 

klarar situationen helt själv (Säljö 2000, s. 120). Scaffolding är ett begrepp som hänger 

ihop med den proximala utvecklingszonen lyfter Halpenny och Pettersen (2015, s. 34). De 

anser att scaffolding inom sociokulturellt perspektiv handlar om att stödja och vägleda 

lärandet genom att utgå från barnens nivå och vilken utvecklingsnivå de är på. Barnet kan 

få stöd både fysiskt och intellektuellt, exempelvis när ett barn lär sig gå kan stöttning ges 

både genom att de får hjälp med balansen och att de får språkligt stöd som uppmanar dem 

att fortsätta öva på det de ska lära sig (Säljö 2015, s. 101). När stöttning ges genom att 
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visa barnet hur de ska börja och fortsätta en aktivitet kallas det för scaffolding. Scaffolding 

kan vara när barnet får stöttning genom vägledning och styrning i aktiviteter eller 

handlingar (Säljö 2000, s. 23).  

4.4 Artefakter och mediering 

Jakobsson (2012, s. 155) beskriver att begreppet artefakter är de verktyg som används för 

att skapa ett lärande. Han menar att artefakter skapar möjligheter till att komma vidare i 

de tankar som skapas i olika lärandesituationer, dessa skapas i sociala situationer. 

Jakobsson (2012, s. 167) anser att artefakter är en viktig byggsten i situationer som ska 

utveckla och utvärdera lärande. Artefakter är föremål som i sociala sammanhang och 

interaktion med andra blir levande (Säljö 2000, s. 80). Han betonar att artefakter kan vara 

fysiska eller intellektuella. Fysiska artefakter är praktiska redskap, exempelvis ett timglas 

eller en klocka som hjälper människor att beräkna tiden. Intellektuella artefakter är 

exempelvis språkliga begrepp som hjälper människor att förstå olika fenomen (Säljö 2000, 

s. 81). Artefakterna blir viktiga för barns lärande när de blir tillgängliga för barnen, därför 

är placering i lärandemiljön betydelsefull (Strandberg 2006, s. 24–25). 

Säljö (2000, s. 80 - 81) beskriver att mediering är viktigt för att artefakterna ska bli 

meningsfulla i barns lärande. Mediering handlar om att vårt tänkande och handlande 

präglas av vår omgivning och kultur där både fysiska redskap och föreställningar påverkar 

lärandet. Det bygger på hur artefakter används för att skapa förståelse om lärandet (Säljö 

2000, s. 80–81). Språket ingår också i mediering och har betydelse för vad som lärs ut och 

vilken förståelse barnen b får för exempelvis artefakter. Ett gemensamt språk skapas när 

lärande sker i sociala sammanhang vilket gör det lättare att förstå varandra (Säljö 2000, s. 

82). Allt lärande sker med hjälp av medierande artefakter, dessa hjälper oss att skapa 

förståelse för olika föremål och begrepp. Medierande artefakter hjälper oss även att 

reflektera över olika saker och lösa problem, de medierande artefakterna är avgörande för 

utveckling av olika kunskaper (Strandberg 2006, s. 11) 
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5. Metod 
 
Den metod vi använt är observation för att få fram ett resultat i vår studie. Vi kommer i 

detta avsnitt att lyfta hur vi gjort vårt urval, hur vi genomfört studien, förklara vår 

databearbetning samt beskriva de forskningsetiska principerna vi tagit hänsyn till. 

 
5.1 Undersökningsmetod 
 
Vi har valt observation som metod för att synliggöra hur pedagoger arbetar med 

matematik i den fria leken i förskolan. Genom observationer får vi syn på hur människor 

agerar i den fria leken (Ahrne & Svensson 2015, s. 8). Denna metod används för att skapa 

en bredare förståelse för hur samhället fungerar, hur människor verkar och har inverkan 

på varandra. Med hjälp av observation lyfts forskarens egna tolkningar fram av det som 

studeras (Magne Holme & Krohn Solvagn 1997, s.76).  
 
Franzén (2014, s. 62) beskriver observation utifrån två inriktningar vilket är deltagande 

observation och icke deltagande observation. Med deltagande observation menas att den 

som observerar är delaktig i det som studeras och påverkar på något sätt. Icke deltagande 

observation innebär att situationer studeras av observatören utan att delta själv. 

Observationerna ska undersökas utanför situationerna och inte påverkas av observatören 

(Franzén 2014, s. 62). Vi har utgått ifrån icke deltagande observationer i vår studie 

eftersom vi vill påverka resultatet så lite som möjligt. Observationerna har därför utförts 

av oss utan att vi deltagit i situationerna. Insamlande av materialet blev även i form av en 

ostrukturerad observation då vi använde oss av ett observationsschema där vi skrev ner 

allt vi såg och hörde angående matematik. Franzén (2014, s. 62) benämner ostrukturerad 

observation vilket innebär att observatören skriver ner det som är relevant för studien 

medan strukturerad observation handlar om att du har ett exakt schema angående vad du 

ska titta på som checkas av efter hand. Ahrne och Svensson (2015, s. 8) menar att när 

observationer ska utföras kan det ske att de personer som skall observeras förändrar eller 

lyfter fram specifika delar i sin verksamhet vilket kan påverka resultatet i studie. De anser 

att vid observation används alla sinnen för att ta till sig den information som förmedlas. 

Vidare diskuterar dem att alla tar till sig information på olika sätt och fokuserar på olika 

saker, därför kan resultatet variera vid observationer. Björndal (2018, s. 32) belyser att vid 

bearbetningen av observationerna är det viktigt att tänka på att det du observerat påverkas 

av hur du tar till dig information och vilka förutfattade meningar du har med dig. 



  

18 
 

 
   
 

5.2 Urval  
 
Observationerna utfördes på två förskolor i mellersta Sverige. Vi valde det området för att 

vi ville observera på förskolor vi inte besökt tidigare och dessa förskolor hade ingen av 

oss någon tidigare koppling till. De två förskolorna var även tillgängliga för oss. Ahrne 

och Svensson (2015, s. 22) diskuterar om att göra begränsningar i studien. De hävdar att 

ofta finns det olika skäl till begränsningar, det kan exempelvis ha med avstånd och tid att 

göra. De menar att det kan vara tidskrävande att få en uppfattning om den miljön 

observationerna sker i. Vi valde två förskolor eftersom vi ville hinna vara på samma 

förskola flera dagar för att få en djupare förståelse av förskolornas arbete med matematik 

i den fria leken men även få en inblick i två olika verksamheter. Vi hade en begränsad tid 

till att utföra våra observationer vilket även var en faktor till den begränsning vi utförde. 

Barnskötare och förskollärare har medverkat i observationerna. Förskollärare och 

barnskötare benämns som pedagoger i studien eftersom vi inte fokuserat på skillnader 

mellan professionerna.  

 

5.3 Genomförande 
 

Vi började vårt arbete med att kontakta rektorn vid förskolorna vi ville utföra våra 

observationer på. Vi fick svar att de ville delta i studien och blev tillfrågade hur många 

förskolor vi ville besöka och vilken ålder det skulle vara på barnen på de avdelningarna 

vi ville utföra våra observationer på. Det som vi önskade var att observera på de 

avdelningar där de äldsta barnen befann sig för att vi tänkte att det förekommer mer verbal 

kommunikation om matematik mellan barn och pedagoger bland de äldre barnen. Rektorn 

skickade uppgifter till oss om två förskolor som vi kontaktade och skickade 

informationsbrev till, rektorn fick även ta del av informationsbrevet. Under två veckor var 

vi ut tisdag, onsdag och torsdag till förskolorna och observerade. Vi observerade under 

förmiddagarna och då samlade vi även in underskrifter av pedagogerna som ville delta i 

studien. De första dagarna vi kom till förskolorna presenterade vi oss och vår studie. 

Eftersom vi hade skickat ut ett informationsbrev tidigare visste pedagogerna på 

förskolorna att vi skulle komma samt vad vi skulle observera. Som stöd för vår observation 

använde vi ett observationsschema. Vi observerade på två avdelningar på en förskola samt 

två avdelningar på en annan förskola. Vi observerade totalt åtta pedagoger.  
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5.4 Trovärdighet 
 
Roos (2014, s. 53) belyser att studiens metod ska användas för att besvara syftet. Hon 

menar att trovärdigheten för studien påverkas av vilken metod som används och om det 

är passande för studiens innehåll. Metoden för denna studie är därför noga utvald efter det 

syfte vi formulerat. Syftet med studien är att synliggöra hur några pedagoger använder 

matematik i den fria leken i förskolan. Vi anser att vårt syfte kan besvaras med hjälp av 

observation som metod då vi får en inblick i hur förskolans verksamhet fungerar och får 

syn på hur pedagoger är delaktiga och stöttar barnen i den fria leken. Observation bidrar 

till en helhet där vi kan se hur både kontext och pedagoger kan påverka den fria leken. Vi 

strävar efter objektivitet i en så stor utsträckning som möjligt i studien. Larsen (2018, s. 

15) beskriver objektivitet som att distansera sig från undersökningen och inte blanda in 

sina egna erfarenheter och värderingar. Det är svårt att vara helt objektiv och vår 

insamlade empiri präglas av erfarenheter samt tidigare kunskaper vilket leder till att 

studien utformas utifrån det vi väljer att observera samt ta med utifrån bearbetning av 

material. Patel och Davidson (2019, s. 137) beskriver begreppet generalisering som 

problematiskt vid observation som metod. Generalisering blir svårt i vår studie eftersom 

vi endast observerat på två förskolor vid ett fåtal tillfällen. Studien ger istället en fördjupad 

förståelse i ett specifikt ämne som påverkas av bland annat kontext. Generalisering kan 

göras i förhållande till andra liknande situationer eller kontexter menar Patel och Davidson 

(2019, s. 137).  
 
5.5 Databearbetning 
 
Insamling av materialet skedde med hjälp av papper och penna, materialet har endast 

använts på respektive förskolor och vid överföring från papper till dator. När materialet 

överfördes till dator förstördes grundmaterialet. Materialet bearbetas sedan och undersöks 

under flera dagar och granskas av oss många gånger innan resultatet skrivs fram. Nedan 

presenteras de analyssteg som vi har gjort. 

 

1. Det insamlade materialet började bearbetas, observationer av planerade aktiviteter 

togs bort och observationer av fri lek sparades. 

2. De metoder som pedagogerna använder för att stödja barns lärande i den fria leken 

identifierades. 
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3. Slutligen placerades de identifierade metoderna att stödja barns lärande i den fria 

leken under fyra relevanta rubriker. Dessa rubriker kartlägger olika sätt som 

pedagogerna använder i den fria leken för stöttning av barns lärande. 
 
5.6 Forskningsetiska principer 

De fyra etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 13–14). Informationskravet handlar om 

kravet att informera alla deltagare i observationen om vad som ska observeras, hur och 

varför det ska observeras (Vetenskapsrådet 2017, s. 15). Inför vår studie formulerade vi 

ett informationsbrev till pedagogerna där vi informerade om vår studie och att vi kommer 

observera hur pedagoger stöttar barns matematiska tänkande i den fria leken på förskolan. 

I brevet informerade vi att pedagogerna kan välja att vara med i studien eller att avstå från 

delaktighet. Samtyckeskravet innebär att fråga deltagarna om de vill vara med i 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2017, s. 15). Vi har beaktat vilka som vill vara med i 

studien eller inte och respekterat om det är någon som inte ville vara med. Vi riktar vårt 

fokus mot pedagogerna och inte mot barnen i observationerna. Konfidentialitetskravet går 

ut på att deltagarna ska få bästa skydd för att personuppgifter samt annan information ska 

hållas borta från obehöriga (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). I studien skyddar vi identiteter 

genom att inte använda namn på deltagare eller plats där vi utförde observationerna i vårt 

arbete. Nyttjandekravet inriktar sig på att det material du samlar in och ska använda, det 

får endast användas för forskning och inte för eget bruk eller någonting som inte är 

vetenskapligt (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Vi har endast använda materialet till vår 

studie och efter studien kommer allt material att förstöras.  
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6. Resultat  
 
I resultatet redovisas hur pedagoger stöttar barnen i matematik som uppstår i den fria leken 

i förskolan samt vilka matematiska resurser som erbjuds i den fria leken. Resultatet 

presenteras under fyra rubriker som är pedagogers delaktighet i den fria leken, pedagoger 

utmanar barns matematiska tänkande, pedagoger bekräftar barns matematiska tänkande 

samt matematiska resurser i den fria leken. 

   

6.1 Pedagogers delaktighet i den fria leken  

Pedagogers delaktighet i den fria leken framställs nedan med tre situationer. 

Pedagogerna är delaktiga genom att stötta med hjälp av instruktioner eller genom att 

sätta ord på det som utförs. 

 
I en observerad leksituation sitter en pedagog med tre barn vid ett bord och leker med 

play-doh lera. De har en deg och använder verktyg som kavel, vitlökspress, former och 

knivar. Pedagogen sitter bredvid ett barn som trycker ut degen i en vitlökspress så att 

degen blir till långa remsor och liknar spagetti. Pedagogen börjar rulla bollar och delar ut 

till barnet. I interaktionen med barnet säger pedagogen: 

- Till spagetti kan du ha köttbullar (rullar en boll av play-doh leran) 

- Titta (ger bort bollen till barnet) 

- Ska jag rulla fler köttbullar? 

- Runt, runt, runt, runt (rullar bollar) 

- Vad stor den blir (visar bollen för barnet) 

- Titta, små och stora, de är olika (pekar på dom olika bollarna) 

Som demonstrerats i leksituationen kan pedagogens stöttning vara ett sätt att vara delaktig 

i leken och på. Pedagogen försöker på ett lekfullt ta tillvara på barnens nyfikenhet i 

matematik. Som det visas ovan är pedagogen delaktig i den fria leken ”play-doh leran” 

genom att rulla bollar av play-doh leran i olika storlekar som hen samtidigt benämner att 

bollarna är olika små och stora samt att hen pekar på de olika bollarna. Fortsättningsvis 

börjar barnet rulla egna bollar och pedagogen sätter ord på vilken storlek bollarna har 

vilket leder till att barnet börjar bygga torn med bollarna. 

- Vilken stor boll det blev  

- Stor, stor 
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- Får du på dem allihop? 

- Hur högt ska det bli? 

- Så kolla, det blev många bollar 

- Stor, små (pekar på bollarna) 

När det rullas fler bollar av både barnet och pedagogen bildar barnet torn och pedagogen 

stödjer barnet i leken genom att ställa frågor som handlar om att alla går att ställa på 

varandra och hur högt tornet kan bli. Pedagogens fråga som exemplifieras ovan kan 

stimulera barnet att tänka och analysera matematiska begrepp och samband. Sedan 

benämner pedagogen proportionerna igen som stor och små samt begreppet många. 

Därefter ger hen instruktioner för ett sätt att rulla degen till en boll. Som återspeglas i 

exempel nedan instruerar läraren i den fria leken genom både verbala och icke-verbala 

kommentarer ”Prova rulla sådär (visar med händerna hur du rullar degen till en boll)”. 

- Prova rulla sådär (visar med händerna hur du rullar degen till en boll) 

- Stora bollar 

- Nämen, ännu mera stor, kolla! 

- Oj, är det monster med ett öga (pekar på ”öga”) 

I slutet av denna interaktion läggs fokus på tekniken att rulla bollar, benämning av 

proportioner samt konstruktion. Stora bollar bildades som sedan fick en liten boll på sig 

som bildade ett öga. 

 

I en annan leksituation som vi observerade lägger sig en pedagog på golvet på rygg med 

benen upp mot taket bredvid ett annat barn som ligger på samma sätt. Ett till barn ansluter. 

Pedagogen börjar sträcka ut ben och armar och samtalar med barnen. 

- Kan ni nudda golvet med era tår? (pekar tårna mot golvet) 

- Men ni kan nudda med händerna (tar tag i tårna med händerna) 

- Få se om ni kan ta era fötter till vänster utan att tippa över 

- Tar vi fötterna till höger tippar vi åt andra hållet 

I denna leksituation utforskar pedagogen kroppen tillsammans med barnen, de utforskar 

om det är möjligt att nå sina egna tår samt om det går att peka tårna mot golvet. Pedagogen 

stödjer barnet i den fria leken genom att börja att utföra uppgifter först för att visa barnen 

hur man gör och frågar sedan om barnen kan göra likadant. De övar även på riktning när 
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de ska ta fötterna till vänster och höger. Det var problematiskt att inte tippa över med hela 

kroppen när de tog fötterna åt de olika hållen. Utforskandet med kroppen fortsätter. 

- Kan ni nå hjärtat med eran fot? 

- Du når till hjärtat, tror du jag når till dörren? 

- Jag kan klättra med mina fötter upp på väggen 

- Hur skulle du kunna göra för att nå upp dit? 

Som det exemplifieras i leksituationen utforskar pedagogen och barnen sina kroppar, 

genom att använda benen och fötterna lär sig barnen rumsuppfattning. Pedagogen 

stimulerar barnen när hen ger barnen uppgifter och när pedagogen ska klättra med sina 

fötter på väggen ställer sig ett barn upp och når inte med barnets fulla längd lika långt som 

pedagogen når med sina fötter. Frågan ställs då om hur ett barn skulle kunna göra för att 

nå lika långt upp som pedagogen. Interaktionen fortsätter utifrån den 

problemformuleringen. 

- Kanske om du har någonting att stå på (hämtar stol) 

- Vem är högst? 

- Nu är du längre än mig (sätter sig på knä) 

- Nu är jag hit (visar med handen på en mage) 

Utifrån deras samtal hämtar barnet en stol och pedagogen ställer sig upp på golvet. 

Pedagogen ställer sig bredvid barnet på stolen och är då längre än barnet, då ställer sig 

pedagogen istället på knä och barnet blir då längre. Pedagogen problematiserar begreppet 

mäta genom att använda sig själv som ett mätverktyg i förhållande till barnet. 

I en tredje leksituation befinner sig en pedagog i ateljén med fyra barn och har 

experimenterat med vatten. Då tar pedagogen fram en bricka, en pipett och en penna. 

Pedagogen börjar rita på brickan och berättar för barnen vad hen gör. 

- Först gör vi en cirkel och ett streck till mål (ritar cirkel, streck och ett kryss) 

- Kan ni få droppen att följa bandet? 

- Tar ni ett varsitt hörn (ger brickan till barnen) 

- Nu ska ni försöka göra det sakta (droppar en vattendroppe i cirkeln på brickan) 

- Håll brickan rakt och sen ska ni vicka på brickan och ta oss till mål 

I interaktionen stödjer pedagogen barnen genom att förklara och visa vad hen gör samt 

vad barnen ska göra. Pedagogen instruerar barnen i processen av aktiviteten. Vid första 
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försöket utför pedagogen mestadels av uppgiften själv och barnen får endast testa. I andra 

försöket får barnen vara mer delaktiga i processen. 

- Är det någon som vill rita banan? (Ger pennan till ett barn) 

- Det där blir en utmaning (Banan ritas) 

- Du börjar med en cirkel 

- Sen gör du ett kryss där du vill att det ska sluta 

- Nu är det samarbete på hög nivå 

I denna situation benämns matematiska begrepp som cirkel, streck, hörn och kryss. Olika 

tekniker och samarbete ingår och pedagogen instruerar barnen genom hela processen. 

Pedagogen inleder med att introducera aktiviteten och sedan med tidens gång får barnen 

utföra aktiviteten själva. 

 

6.2 Pedagoger utmanar barns matematiska tänkande 

Utmaning av barns matematiska tänkande lyfts fram i två situationer. Pedagogerna 

utmanar genom att ställa frågor till barnen samt lyssna in vad barnen behöver för att klara 

olika uppgifter.  
 

Pedagoger och barn sitter på en matta. En pedagog ber barnen räkna frukterna som ligger 

på ett fat. Det finns apelsin, äpple och banan på fatet. Pedagogen ställer frågor till flera 

barn om de kan räkna frukterna. I interaktionen med barnen skapas diskussion. 

- Kan ni räkna utan att peta på frukten 

- Hur många var det? 

- 70? 

- Kan du räkna? 

- 6? 

- Kan du räkna till 10? 

I denna interaktion stödjer pedagogen barnen genom att ställa frågor och upprepa det som 

barnen säger. Flera barn får möjlighet att svara på frågan om hur många frukter det är på 

fatet då rätt svar inte hittas direkt. I situationen gissade barnen på siffror vilket ledde till 

att pedagogen ställde en fråga om barnen kunde räkna till 10 för att få dem att utmanas 

och utveckla sina kunskaper om räkning.  
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I en annan leksituation sitter barn på en matta när en pedagog kommer dit med ett fruktfat. 

En pedagog frågar hur många barn som vill ha äpple och räknar hur många barn som 

räcker upp handen. Pedagogen diskuterar sedan tillsammans med barnen om hur många 

delar pedagogen kan dela äpplet i.  

- 1,2,3,4……13 

- Tror du hen kan dela äpplet i 13 bitar 

- Bra 

- Den där är svår att dela i 13 bitar 

Barnen utmanas i sitt matematiska tänkande genom att de får fundera över om ett äpple 

går att dela i 13 bitar. Pedagogen lyfter ett problem vilket leder till att barnen får reflektera 

och fundera över hur ett matematiskt problem kan lösas. Pedagogen fortsätter även att 

lyfta ännu ett problem som är svårare att lösa, detta problem är att dela en liten äppelbit i 

13 delar. Genom att pedagogen ställer frågor får barnen reflektera över vad som går att 

dela och inte och barnen får på så vis en introduktion till division. 

 

6.3 Pedagoger bekräftar barns matematiska tänkande 

Pedagoger bekräftar barn i två situationer genom att upprepa det som sägs, ge respons 

med hjälp av kroppsspråk och verbalt samt berömma när någonting utförts. 

 

På bordet står det flera färgflaskor och tre gummisnoddar. En pedagog sitter vid bordet 

med ett barn och låter barnet välja färger som ska användas till att måla med genom att 

fråga vilka färger barnet vill ha. I interaktionen mellan pedagog och barn sker 

diskussioner.  

- Vad ska du ha för färger? 

- Du får välja tre färger (visar tre fingrar) 

- Då har du en färg (visar ett finger) 

- Hur många färger har vi nu? (visar två fingrar) 

- Vi ska ha en till färg 

- Nu då, hur många färger har vi nu? (visar tre fingrar) 

- Ja 

- Hur många gummisnoddar har vi då? 

- Ja, 3! 
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I interaktionen förtydligar pedagogen antal med hjälp av sina egna fingrar och ställer 

frågor för att barnet ska utveckla sina kunskaper inom räkning. Pedagogen använder sina 

fingrar som ett hjälpmedel både för att hjälpa barnet att svara på frågorna och för att 

förtydliga de siffror som hen benämner. Pedagogen bekräftar barnet genom att sätta ord 

på det barnet gör när barnet väljer färg, samt bekräftar genom att ge barnet positiv respons 

när barnet svarar rätt på pedagogens frågor. 

 

I en annan leksituation frågar en pedagog ett barn om hen kan räkna hur många barn som 

är på avdelningen. Barnet räknar alla barn genom att gå runt på avdelningen och får sedan 

bekräftelse på att barnet räknat rätt. Pedagogen ber sedan barnet att hämta kaplastavar 

längre bort i rummet.  

- Gå och räkna hur många barn som är här 

- 12, bra! 

- Hämta mer kaplastavar 

- Kan du hämta fler? 

Pedagogen bekräftar att barnet räknat rätt genom att uttrycka ordet “bra” och säger sedan 

att det behövs flera kaplastavar. Det ska vara lika många kaplastavar som barn. I 

fortsättningen av situationen räknar pedagogen kaplastavarna tillsammans med barnet och 

diskuterar sedan med barnet om kaplastavarna räcker. 

- Hur många har du? 

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

- 14 kanske räcker 

- Det räcker nog 

Pedagogen bekräftar barnet genom att ge verbal respons på att det räcker nog att hämta 14 

kaplastavar eftersom det var 12 barn. I situationen stödjer pedagogen barnet genom att 

räkna med barnet vilket leder till bekräftelsen efteråt.  

 

6.4 Matematiska resurser i den fria leken 

Matematiska resurser lyfts fram i tre situationer. De matematiska resurserna stödjer 

pedagogerna att förklara och förtydliga olika matematiska fenomen och begrepp. 
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Pedagogen använder kaplastavar som hjälpmedel när de ska räkna barnen. Pedagogen 

använder kaplastavarna för att förtydliga hur många pojkar respektive flickor det är. I 

interaktionen med barnen säger pedagogen: 

- Hur många flickor har vi och hur många pojkar har vi? 

- 4 flickor och 4 kaplastavar 

- 7 pojkar eller jag tror 8 pojkar 

- 4 flickor och 8 pojkar 

- Sammanlagt räknar vi 1,2, 3…12 barn på förskolan 

I denna situation används kaplastavar som resurs för att förtydliga räkningen. Användning 

av kaplastavarna bidrar till att tydligare se skillnaden mellan hur många flickor respektive 

pojkar som befinner sig på avdelningen.  

 

I en annan situation på förskolan fick barnen gå på toa innan alla barn skulle gå ut. 

Pedagogen valde vilken ordning barnen skulle gå till toaletterna och pedagogen gav dem 

en specifik siffra. De skulle sedan komma ihåg siffran och ställa sig på mattan utanför 

toaletten. Mattan som låg utanför toaletterna var numrerad med siffrorna 1–6 och det var 

de siffrorna som barnen skulle ställa sig på för att vänta på sin tur att få komma in på 

toaletten. Pedagogen delar ut siffror till barnen. 

-       Du kan gå och ställa dig på nummer 1 

-       Du kan gå och ställa dig på nummer 2 

-       Du kan gå och ställa dig på nummer 3 

Med hjälp av material som hjälpmedel får barnen själva hitta rätt siffra som de ska ställa 

sig på. På avdelningen har dem med avsikt placerat den numrerade mattan utanför 

toaletterna för att barnen ska öva på turtagning samt vänta på sin tur. Lokalisering blir 

fokus i situationen då barnen ska hitta den siffra som pedagogen säger till barnet. 

 

I en tredje situation hjälper pedagogen ett barn att städa ihop klossar. Hen diskuterar med 

barnen om formerna på klossarna. Pedagogen visar upp de olika klossarna för barnet och 

frågar vilka former de är.  

- Vad är det för form? 

- Fyrkantig, ja! 

- Och vet du vad det heter när den är rund? 
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- Cirkel, ja! 

Former diskuterades mellan pedagog och barn på grund av att klossarna blir ett hjälpmedel 

för pedagogen att kunna starta en diskussion om matematiska former. Med hjälp av att 

frågor ställs benämns formerna med matematiska begrepp. Pedagogen bekräftar och 

upprepar vilka former det är.  
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7. Analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat utifrån sociokulturell teori och tidigare 

forskning. Vi har använt oss av samma kategorier i analysen som vi gjorde i resultatet. 

Dessa kategorier är pedagogers delaktighet i den fria leken, pedagoger utmanar barns 

matematiska tänkande, pedagoger bekräftar barns matematiska tänkande samt 

matematiska resurser i den fria leken. 

 

7.1 Pedagogers delaktighet i den fria leken 
 
I de tre olika observationerna valde pedagogerna att delta i barns lek vilket gjorde att 

pedagogerna kunde vara med och stötta, styra samt påverka leken. Genom pedagogers 

deltagande i leken bidrar det till att lärande sker utifrån barnens kunskapsnivå. Säljö 

(2000, s. 120) betonar att den proximala utvecklingszonen innebär vad ett barn kan utföra 

i situationer när den är själv samt när den är med andra personer. 

 

När ett barn samspelar med en vuxen finns det möjlighet för barnet att stöttas och 

utvecklas på en högre nivå. Pedagogerna stöttar barnen genom att sätta ord på det 

pedagoger och barnen gör samt ställa frågor vilket leder till att barnen utvecklar sitt 

matematiska tänkande i leken. I leken lyfts matematiken fram av pedagogerna med hjälp 

av upprepning av vad barnen uttrycker samt ledande frågor. Halpenny & Pettersen (2015, 

s. 34) förklarar att scaffolding är ett begrepp som handlar om stöttning och vägledning i 

lärandet. 

 

Pedagogerna stöttar barnen genom att delta i leken och uppmana barnen till att reflektera 

över matematiska begrepp. Stöttning sker genom att pedagoger ger instruktioner i 

aktiviteterna samt introducerar nya tillvägagångssätt i leken. I situationen i ateljén sker 

scaffolding då pedagogen först visar och beskriver för barnen hur aktiviteten ska gå till. 

Sedan får barnen utföra hela processen själva. Säljö (2015, s.19) framhåller att scaffolding 

är en process där lärande kan ske i olika steg och barnen blir mer självgående desto längre 

in i processen de kommer.  
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7.2 Pedagoger utmanar barns matematiska tänkande 
 
Det matematiska tänkandet utmanas genom att pedagogerna ställer frågor till barnen vilket 

leder till att barnen utmanas i deras tänkande samt agerande. Följdfrågor präglar alla 

observationer vilket bidrar till att det matematiska tänkandet utmanas och utvecklas. 

Björklund (2007, s. 25) belyser att den sociala omgivningen samt de förutsättningar 

barnen ges påverkar deras utveckling.  

 

I en interaktion utmanar en pedagog barnen när de ska räkna hur många frukter barnen får 

ta från fatet. Pedagogen stöttar barnen genom att ställa frågor och omformulera frågorna 

efter de svar pedagogen får. Pedagogen vägleder barnen vilket kan kopplas till scaffolding 

där stöttning förklaras som både vägledning och stöd i lärandet (Halpenny & Pettersen 

2015, s. 34). Pedagogerna sätter ord på vad barnen samt de själva gör i situationerna, 

genom detta utvecklas barnens matematiska begreppsförståelse. 

 

Språkliga begrepp som bidrar till en bredare förståelse för olika fenomen kallas för 

intellektuella artefakter. När pedagoger beskriver, förklarar och diskuterar matematiska 

begrepp får barnen utökad förståelse för begreppen utifrån tidigare erfarenheter (Säljö 

2000, s. 81).     
 
7.3 Pedagoger bekräftar barns matematiska tänkande 

I situationerna där pedagoger bekräftar barns matematiska tänkande används 

kommunikation i form av dialog och tecken som stöd vid stöttning av barnens 

matematiska tänkande. Bäckman (2015, s. 52) tar upp att kommunikation är viktig för 

barns matematiska lärande, det är därför viktigt att kommunicera om matematik med 

varandra i den fria leken. Hon lyfter även att kommunikationen i leken kan ske både 

verbalt och med tecken som stöd. Lundström (2015, s. 205) anser att de situationer där 

barn använder sig av matematik i kommunikation med andra är när de jämför, ser olika 

förändringar och beskriver saker.  

I situationerna diskuteras det om antal och för att komma fram till det rätta resultatet 

används bland annat tecken som stöd i den situationen där pedagogen räknar färger med 

barnet. Pedagogen uttrycker verbalt att barnet får välja tre färger samt använder sina 

fingrar som tecken som stöd. Barnet kan då jämföra hur många färger som barnet ska välja 
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utifrån hur många fingrar pedagogen visar. Pedagogerna bekräftar barnen genom att ge 

beröm när barnen gör någonting bra. Detta är ett sätt att ge barnen stöttning på. 

Scaffolding inom sociokulturellt perspektiv handlar om att stötta och ge barnen 

vägledning i lärandet utifrån den nivå barnen är på (Halpenny & Pettersen 2015, s. 34). 

Genom att bekräfta barns matematiska tänkande genom positiv respons skapas positiva 

erfarenheter. Björklund (2013, s. 30) skriver att barn ska få känna att de kan klara av att 

reflektera om matematik.  

7.4 Matematiska resurser i den fria leken  
 
Fysiska och intellektuella artefakter används av pedagogerna i de här observationerna för 

att förtydliga begrepp, utveckla kunskaper och stötta barnens lärande. Fysiska artefakter 

är föremål som används som förtydligar olika fenomen (Säljö 2000, s. 81). Detta kan 

exempelvis vara kaplastavarna som används för att förtydliga olika tal och mattan med 

siffror vilket används som stöd för barnen så de ska veta vart de ska ställa sig. Säljö (2000, 

s. 81) beskriver att intellektuella artefakter kan vara exempelvis begrepp som används för 

att förstå olika fenomen. Detta kan exempelvis vara när pedagogen benämner matematiska 

begrepp på olika former. 

 

Lundström (2015, s. 197) menar att barn använder sig av matematiskt material när de 

kommunicerar med andra för att beskriva matematiska begrepp. Bäckmans (2015, s. 143–

144) belyser att innehållet i aktiviteten och lärande stöds av det material som finns 

tillgängligt för barnen. Strandberg (2006, s.24–25) betonar att vart och hur artefakterna 

placeras är viktigt för att de ska kunna utveckla barns kunskaper, exempelvis i den 

situation där pedagogerna använder en matta med siffror för att underlätta för barnen när 

de ska stå i kö till toaletten. När mattan används på detta sätt bidrar den till barns lärande 

i matematik på ett sätt som den inte hade gjort om den placerats på ett annat ställe och inte 

blivit en del barnens dagliga verksamhet.  

Kontexten bidrar till människors agerande och beroende på kontexten kan det bli tydligare 

varför människor agerar som de gör i olika situationer Kontext kan vara de sammanhang 

och den miljö där lärande sker vilket indikerar att det material som finns tillgängligt är 

betydelsefullt för lärandet. Beroende på vilka matematiska resurser som existerar i 
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kontexten påverkar det vilket matematisk lärande som uppstår bland barnen (Säljö 2000, 

s. 129).  

 

Säljö (2000, s.80–81) menar att medierande artefakter är viktiga för att de föremål och 

begrepp som används ska bidra till barns lärande, exempelvis i situationen när 

kaplastavarna används för att förtydliga räkning och skillnader mellan hur många pojkar 

och flickor det är på avdelningen. Då får barnen möjligheter till att lära sig dessa 

kunskaper på ett varierande sätt.  
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8. Diskussion 
 
Detta avsnitt består av en metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

resoneras det vilken påverkan metodvalet kan ha haft på studien. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet i förhållande till forskning och litteratur.  

 

8.1 Metoddiskussion 
 
Observation som metod har bidragit till ett material som synliggör hur pedagoger arbetar 

med matematik i den fria leken i förskolan. Det vi har fått fram utifrån observationerna är 

olika metoder som några pedagoger använder för att stötta barn i deras matematiska 

utveckling i förskolan. Roos (2014, s. 53) belyser att studiens metod ska användas för att 

besvara syftet. Vi har valt vår metod efter vilket syfte vi har, genom att använda 

observation som metod kan vi genom våra ögon se hur pedagogerna arbetar med 

matematik i den fria leken i förskolan. Observationerna utfördes med hjälp av ett 

observationsschema som vi förberett och följde vid insamling av material. Franzén (2014, 

s. 62) menar att en ostrukturerad observation innebär att observatören skriver ner det som 

är relevant för studien. Schemat hjälpte oss att hålla fokus på det syfte vi hade med studien. 

Vi använde oss även av icke deltagande observationer vilket Franzén (2014, s. 62) 

beskriver är situationer som studeras av en observatör utan att själv delta. För att minska 

forskarens inverkan användes icke deltagande observationer. En fördel vi hade med 

observationerna var att vi inte hade en tidigare koppling till förskolorna och ingen relation 

till vare sig barn eller pedagoger, det gjorde att vi kunde hålla oss i bakgrunden när vi 

observerade. Det skedde endast ett fåtal gånger att barnen ville att vi skulle vara delaktiga 

i leken men vi har valt att inte redovisa någon sådan situation. Ahrne och Svensson (2015, 

s. 8) förklarar att de som ska bli observerade kan utforma sin verksamhet utifrån det 

observatören vill se. Eftersom vi skickade ut ett informationsbrev till förskolorna i förväg 

där vi beskrev vårt syfte med studien märkte vi att de hade planerat upplägget i 

verksamheten efter detta. De planerade matematiska aktiviteter som vi observerade har vi 

valt att inte ta med i studien eftersom det inte skedde i eller utifrån den fria leken. resultatet 

hade kunnat sett annorlunda ut beroende på hur mycket information pedagogerna fick ta 

del av innan observationen genomfördes. Hade vi lämnat informationsbrevet första dagen 

vi var ut på observation skulle pedagogerna haft mindre tid på sig att planera aktiviteter 

utifrån vårt syfte. 
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Vi har begränsat vår studie till två förskolor i samma område under en kort tid vilket ger 

ett resultat som inte går att generalisera för alla förskolor i landet. Patel och Davidson 

(2019, s. 137) beskriver begreppet generalisering som problematiskt vid observation som 

metod. Eftersom observation endast har utförts på två förskolor betyder det att denna 

studie visar exempel på hur pedagogers stöttning i matematik i den fria leken kan se ut. 

Alla pedagoger agerar olika och därför kan inte ett resultat fastställas som visar hur det 

ser ut på alla förskolor. När observation utförs blir resultatet baserat på de situationer som 

sker i stunden och det är inte möjligt att få fram samma resultat flera gånger. Rollen som 

observatör påverkar trovärdigheten för studien. För att få en så trovärdig studie som 

möjligt har vi försökt vara objektiva och inte blanda in våra egna förutfattade meningar. 

Larsen (2018, s. 15) beskriver objektivitet som att distansera sig från undersökningen och 

inte blanda in sina egna erfarenheter och värderingar. Vi har efteråt diskuterat tillsammans 

för att få fram ett resultat utan inverkan av våra egna erfarenheter eller synpunkter. 

Björndal (2018, s. 32) hävdar att vid observation samt bearbetning av materialet är det 

viktigt att tänka på att observationerna påverkas av observatören och vilka förutfattade 

meningar observatören har. Det som vi valde att observera har vi valt på grund av att vi 

observerat med matematiska glasögon och letat efter sådana aktiviteter där pedagoger 

stöttat barns matematiska utveckling. Eftersom vi endast haft ett par glasögon under 

observationerna där vi tittat efter matematik i den fria leken kan det betyda att vi förbisett 

situationer där matematik uppstått men inte lika tydligt som i de observationerna vi 

antecknat. Vi har haft tidigare erfarenheter av att observera vilket gjorde att vi valde ett 

par särskilda matematiska glasögon för att leta efter det som är relevant för vårt syfte. 

Eftersom vi endast valt en inriktning att observera har våra tolkningar om vad vi anser är 

matematik påverkat studiens resultat. Magne Holme & Krohn Solvagn (1997, s. 76) menar 

att genom att observera lyfts forskarens egna tolkningar fram av det som studeras. 

 

För att få ytterligare material till studien hade vi också kunnat valt intervjua pedagogerna 

angående vilket syfte de hade med metoderna de använde för att stötta barnen i matematik 

i den fria leken. Genom att observera och intervjua pedagogerna hade det bidragit till en 

större trovärdighet kring resultatet om undervisning sker i situationerna. Vi kan inte bevisa 

att de situationer som vi observerat och analyserat är undervisningssituationer då vi inte 
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intervjuat pedagogerna om vad de hade för syfte när matematiken lyfts fram i 

aktiviteterna. Det finns observationsmaterial som vi valde att utelämna från studien där vi 

fick veta att aktiviteterna var planerade utifrån ett särskilt syfte, vi tog inte med dem i vår 

studie för att det inte skedde i den fria leken. De forskningsetiska principerna har efterföljts 

genom hela studien. Inför studien tog vi till oss information angående de forskningsetiska 

principerna vilket underlättade för oss när vi utfört vår studie. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 

13–14) har vi haft med oss genom hela studien och beaktat varje punkt.  

 
8.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet av studien synliggör att pedagogers stöttning är betydelsefull för att lyfta fram 

matematiken i den fria leken. Vår studie visar att den fria leken ger pedagogerna möjlighet 

att stötta barnen på olika sätt. Pedagogerna stöttar barnen genom att vara delaktiga i leken, 

utmana barnen, bekräfta barnen samt använda matematiska resurser. I studien framkom 

tre situationer där pedagogerna var delaktiga i leken. Genom att pedagogerna deltog i 

leken med barnen kunde stöttning ges direkt och barnens kunskaper utökades. Barnen 

utmanas av pedagogerna i två andra situationer där barnen får räkna och problematisera 

olika uppgifter. Pedagogerna ställer frågor vilket skapar möjlighet att utveckla de 

matematiska kunskaperna. I två situationer bekräftar pedagoger barns aktiviteter vilket 

leder till att barn lär sig vad som är rätt eller fel. Nya kunskaper införskaffas när barnen 

får bekräftelse på vad de gör. Olika matematiska resurser finns tillgängliga i miljön och 

hur pedagoger använder dem resulterar i vilket lärande som sker. I de tre situationer som 

belyses i denna studie används klossar, kaplastavar samt en matta med siffror på av 

pedagoger för att lyfta fram matematiken.  

 

Stöttning har varit en röd tråd i resultatet av vår studie och på grund av pedagogers 

stöttning har matematik lyfts fram i den fria leken. Undervisning är ett komplext begrepp 

som kan tolkas på olika sätt. Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s. 7) framhåller att 

undervisning kan ske vid både planerade och oplanerade aktiviteter. Begreppet 

undervisning behöver grundas på förskolans uppdrag vilket betyder att pedagogerna hela 

tiden måste ha ett syfte med de undervisningsområden de lyfter fram.  
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I resultatet synliggörs att pedagogerna benämner matematiska begrepp som exempelvis 

siffror och former. Det kan då framstå som att pedagogerna har ett syfte att lära ut 

matematik även om det inte går att fastställa. Utbildning och undervisning är begrepp som 

blivit tydligt framskrivna i den senaste versionen av läroplanen för förskolan. Eftersom 

begreppen är starkt framträdande och nya blir det en utmaning att tolka vad som är 

utbildning och undervisning. I vårt resultat tolkar vi det som att pedagogerna utför 

undervisning då pedagogerna använder matematiska principer, procedurer och uttryck i 

relation till barnen i den fria leken. Även fast vi inte kan veta om pedagogerna hade ett 

syfte att lära ut matematik i situationerna anser vi att vi ser ett tydligt stöd i lärandet av 

barns matematiska kunskaper.  

 

Med utgångspunkt i leken ges förutsättningar för pedagogerna att skapa lärandesituationer 

som utgår från barnens intressen och den nivå de befinner sig på. Bäckman (2015, s. 23–

24) betonar att en förutsättning för lärande är samspel vilket blir tydligt i vårt resultat där 

alla situationer består av interaktioner mellan pedagog och barn. Stöttning förekommer i 

den fria leken när pedagoger bland annat är delaktiga i leken. Vårt resultat visar att när 

pedagoger är en del av den fria leken lyfts matematiken fram och större utmaningar skapas 

för barnen vilket bidrar till ett matematiskt lärande. I vårt resultat har vi sett olika metoder 

som pedagogerna använder för att skapa förutsättningar för barns matematiska lärande. 

Exempelvis använder pedagoger sig av material för att förtydliga matematiken som finns 

i barnens vardag. Pedagogerna använder sig även av frågeställningar för att utmana barns 

matematiska tankar. Barnen stöttas också genom att de får bekräftelse när de använder sig 

av matematiska begrepp och reflekterar över matematiska fenomen.  

 

Material har stor betydelse för det matematiska lärandet. När barn ska lära sig nya begrepp 

behöver de kunna koppla begreppet till något de känner igen beskriver Björklund (2007, 

s. 77). I vår studie förekom en situation när en pedagog rullade små och stora bollar av 

play-doh lera, dessa bollar kunde barnen sedan jämföra för att se skillnaden mellan liten 

och stor. Då fick de en större förståelse för de olika begreppen som de sedan kan applicera 

på andra föremål. Bäckman (2015, s. 143–144) anser att undervisningens innehåll och 

lärande stöds av det material som finns tillgängligt för barnen.  
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På förskolorna fanns det olika material som var till stöd för barnens utforskande av 

matematik. Det vi upptäckte var bland annat kaplastavar som användes för att förtydliga 

räknande, klossar för att träna på former samt en matta med siffror på som var ett 

hjälpmedel för pedagogerna när barnen skulle ställa sig på kö till toaletten. När materialet 

fanns i barnens nivå och tillgängligt användes det av barnen och även i interaktion med 

pedagogerna. Björklund (2007, s. 25) hävdar att utformning av miljön bidrar till vad 

barnen lär sig.  

 

I en situation där pedagog och barn utforskade med hjälp av kroppen blev det tydligt att 

leken tog en annan riktning och fick ett matematiskt innehåll när pedagogen blev delaktig 

i leken. Enligt Björklund & Palmér 2019, s. 79 - 80) kan lekens utformning påverkas 

genom att pedagogen blir en del av leken och därför inverka på vad som lärs ut och vad 

innehållet blir. 

 

Björklund (2013, s. 30) menar att barn behöver stöd på olika sätt och olika mycket för att 

kunna utveckla sina matematiska kunskaper på sitt sätt. I vårt resultat har vi sett att 

pedagoger ger olika stöd i liknande situationer beroende på vad barnen behöver för att 

klara av uppgiften. Exempelvis när ett barn ska räkna alla barn, pedagogen låter barnet 

räkna själv och ger sedan bekräftelse på att barnet gör rätt och i andra situationer räknar 

pedagogen tillsammans med barnet. Björklund (2013, s. 30) anser att när pedagoger ställer 

problematiserande frågor till barnen utvecklas deras förmåga att se på matematik med 

olika glasögon. 

 

 I några situationer utmanas barnen av pedagoger utifrån att frågor ställs och det skapas 

diskussioner med matematiskt innehåll. Björklund och Palmér (2019, s. 64–69) förklarar 

att pedagogens uppdrag är att bidra till att barn ska utveckla sina kunskaper och att 

pedagogen ska bidra till att barnen skapar nya förståelser. När pedagoger är delaktiga i 

barns lek utvecklas barns kunskaper och nya förståelser för matematiska begrepp och 

fenomen skapas. Bäckman (2015, s. 52) belyser att en kommunikation med ett innehåll av 

matematiska begrepp är betydelsefullt för barns matematiska utveckling. Hon framhåller 

att det går att kommunicera matematiskt på olika sätt, exempelvis via språket och med 

hjälp av tecken. I vår studie har vi sett exempel på när pedagogerna använder sig av tecken 
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för att kommunicera matematik. De använder exempelvis fingrarna som hjälpmedel när 

barnen ska räkna.  

 

Miljön har varit betydelsefull för det matematiska innehållet i alla aktiviteter vi observerat. 

I alla situationer har pedagogerna använt sig av material och miljön för att lyfta fram 

matematiken. Utformning av miljön samt tillgängligt material har bidragit till det innehåll 

som utforskats i aktiviteterna. Beroende på hur miljön är utformad med särskilda material 

bestäms vilka förutsättningar barnen får för lärande. Miljö och resurser avgränsar vilka 

händelser som sker i det sociala sammanhanget. Lundström (2015, s. 197) benämner 

vikten av miljö och resurser, vilka resurser samt hur miljön är utformad bidrar till vilka 

begrepp som uppstår i kommunikationen mellan barn och pedagog.  

 
8.3 Slutsatser 
 
Syftet med studien är att synliggöra hur några pedagoger arbetar med matematik i den fria 

leken i förskolan. Utifrån tidigare forskning kan vi dra slutsatsen att pedagogers stöttning 

skapar möjlighet till barns matematiska lärande i den fria leken. I tidigare forskning 

framhävs pedagogers deltagande, vikten av kommunikation samt pedagoger och miljöns 

betydelse. Detta har även vi fått syn på i vår studie att det är viktiga faktorer för barns 

matematiska utveckling i den fria leken. Vår studie har visat att den fria leken är 

betydelsefull för hur barn utvecklar sina matematiska förmågor när pedagoger är 

närvarande och delaktiga i barns lek. Pedagoger är närvarande i barns lek på olika sätt 

som bland annat genom stöttning, erbjudande av material samt att kommunicera med 

barnen. Utformningen av miljön samt resurser har även en bidragande effekt till vilken 

matematik som framkommer i leken. Förskolorna visar olika förhållningssätt samt miljöer 

som bidrar till möjligheter för utveckling av matematiska kunskaper. Denna studie kan 

bidra med kunskaper om hur barn kan stöttas i sin matematiska utveckling i den fria leken 

samt vikten av närvarande pedagoger i den fria leken för att barn ska utveckla sina 

matematiska förmågor. 
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9. Fortsatt forskning 
 
Vår studie handlar om vilka resurser pedagogerna använder när de stöttar barns 

matematiska utveckling i den fria leken. Under analysarbetet av denna studie har vi 

reflekterat över vilket specifikt lärande som barnen fått i de olika situationerna. Då vi 

endast fokuserat på pedagogerna i denna studie har det inte varit möjligt för oss att ta med 

det som barnen visar i den fria leken. Därför skulle ett fortsatt forskningsområde kunna 

vara att utföra observationer som fokuserar på barnen istället för pedagogerna. I en sådan 

studie skulle ett resultat kunna lyfta fram vilka situationer som skapar lärande respektive 

vilka situationer där pedagogerna inte lyckas väcka intresse hos barnen som skapar ett 

lärande. Det hade även varit intressant att intervjua pedagoger för att ta reda på om de 

matematiska aktiviteterna i den fria leken blev undervisningstillfällen. Genom intervjuer 

hade en sådan studie lyft fram vilket syfte pedagogerna har med hur de agerar i olika 

situationer i den fria leken. 

 

En studie där observation av både barn och pedagoger samt intervjuer med pedagoger 

ingår skulle ge en större bild av hur matematiken arbetas med samt hur betydelsefullt 

pedagogernas agerande i den fria leken är. En sådan studie skulle kunna vara betydelsefull 

i förskolans verksamhet för att få alla som arbetar i förskolan att förstå vikten av att vara 

en närvarande pedagog i den fria leken. 
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11 Bilagor 
 
11.1 Bilaga 1 Informationsbrev 
 

     2019-11-12 
 

 

Undersökning om matematikundervisning i den fria leken 
 
Till pedagoger på förskolan X 
 
Under höstterminen 2019 ska vi Susanne Skog och Frida Klasson skriva vårt 

examensarbete på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vår undersökning 

fokuserar på att synliggöra pedagogers arbete med ämnet matematik samt pedagogers 

förhållningssätt i relation till barns utveckling inom matematik i den fria leken. Området 

är viktigt att undersöka eftersom läroplanens riktlinjer säger att barnen ska utmanas och 

stimuleras i sin utveckling av matematik (Lpfö18, s. 15).  

 

Studien genomförs med hjälp av observationer av pedagoger och miljön i förskolan. 

Observationer kommer att genomföras under tre förmiddagar på förskola. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig 

ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat 

när uppsatsen är godkänd och klar på Diva-portal.org..  

 

Denna studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska grundprinciper. Inför vår studie får 

ni ta del av detta informationsbrev där vi informerar om vår studie och att vi kommer 

observera pedagogernas arbete med matematik i förskolan. Att delta i studien är frivillig 

och ni kan avstå från studien när ni vill. Barnen ska även informeras om varför vi kommer 

att vara i verksamheten och observera under en viss tid.  Vi kommer att beakta vilka som 

vill vara med i studien eller inte och respektera om det är någon som inte vill vara med. I 

studien kommer vi att skydda identiteter genom att inte använda namn på deltagare eller 

plats där vi utför observationerna i vårt arbete. Personer – barn eller vuxna – som på något 
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sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos undertecknad 

och kommer endast att hanteras av oss och vår handledare. All insamlade data kommer att 

förstöras när examensarbetet är avslutat Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen 

av personuppgifter i samband med examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har 

du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information om hur dina 

personuppgifter kommer behandlas. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan 

du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 

 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
Studenter: 
 
Frida Klasson 
 
 
 
Susanne Skog 
 
 
 
Handledare: 
 
Maryam BourBour    
  
 
 
 
 
✁_______________________________________________________________________ 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
□ Ja, jag samtycker till att jag som pedagog observeras av studenter under den fria leken. 
 
□ Nej, jag vill inte bli observerad av studenter under den fria leken. 
 
 
Datum samt pedagogens namn:_________________________________________ 
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11.2 Bilaga 2 Observationsschema 
 
Observationsschema - Förutsättningar och Miljö 
 
 

Aktivitet Vad som sägs Vad som görs Miljö 
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