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Sammanfattning  
 
Syftet med studien var att få kunskap om vilka verktyg och uttrycksformer barn använder när 
matematik synliggörs i den fria leken i förskolans olika inomhusmiljöer. Utgångspunkt har varit 
uttrycksformerna som finns beskrivna i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 10) samt Bishops 
(1991) sex fundamentala matematiska aktiviteter.  Följande frågeställningar användes: 
 

1. Genom vilka verktyg och uttrycksformer synliggörs olika matematikinnehåll? 
2. Vilken matematik synliggörs i leken? 
3. Vilka verktyg och uttrycksformer erbjuder miljön barnen? 

För att nå syftet och besvara frågeställningarna gjordes elva strukturerade observationer på barn 1 
till 6 år med hjälp av observationsschema över barns fria lek. Fyra intervjuer med pedagoger 
genomfördes också. Tekniker som använts för observation och intervju är observationsschema, 
papper, penna, fotografering och ljudupptagning. 
 
Resultatet visar att uttrycksformen samtal, följd av rörelse samt bild och form, var vanligast 
förekommande när matematik synliggjordes i barns fria lek. Det verktyg som oftast förekom var 
att barnen använde kroppen som ett verktyg för samtal och rörelse. De konkreta material som 
främst användes som verktyg var spel och pussel, tätt följt av skapande- och konstruktions-
material som t.ex. papper och pennor respektive klossar och duplo. Den matematik som 
synliggjordes var främst den matematiska aktiviteten konstruera då barnen sorterade, 
konstruerade och karakteriserade saker utifrån egenskaper. Konstruera följs av de matematiska 
aktiviteterna förklara och lokalisera där barnen har förklarat, argumenterat och dragit slutsatser 
respektive lokaliserat sig själva och olika figurer i olika rum. Det var oväntat att konstruera var 
den vanligaste aktiviteten då matematik ofta förknippas med att räkna. Detta resultat kan i detta 
fall kopplas till att miljön erbjuder mycket material som uppmuntrar denna matematiska aktivitet.   
 
En slutsats av undersökningen är att miljön har stor betydelse för vilka uttrycksformer barn får 
möjlighet att använda. De material barn väljer som verktyg, och som stimulerar till matematiska 
aktiviteter, är främst material som inte är matematiskt syftade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord  
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1. Inledning  
Matematik är ett ämne som i förskolan fått allt större uppmärksamhet och det har satsats på 
utbildning av personal och material som kan stärka barns utveckling i matematik. Detta till följd 
av att matematik är ett ämne som har fått mer tyngd i läroplanen för förskola (Lpfö 98 rev.10) 
och därmed har förväntningarna på förskolornas arbete blivit större. Under min utbildning till 
förskollärare har ett intresse för matematik vuxit fram med uppmärksamheten på barns 
matematik i förskolan. Då jag läste kursen Matematiskt begreppsbildning, 15 hp, på Högskolan 
Dalarna förstod jag hur mycket som är matematik. Matematik är inte bara siffror, tal och räkning 
utan innefattar också rumsuppfattning, lägesord, former och strategidiskussioner. Med detta som 
bakgrund har jag blivit allt mer nyfiken på barnens matematik i deras fria lek. Vilken matematik 
synliggörs då barnen får leka fritt? Hur uttrycker barnen matematik? Använder de några verktyg 
för detta? Då barnen har fri lek är materialen i miljön deras verktyg, hur påverkar miljön barnens 
möjligeter att utrycka sig? Hur tänker pedagogerna när de skapar miljön?  
 
 
 
2. Bakgrund  
I detta kapitel presenteras forskning och annan litteratur om barns lärande, förskolans miljö, 
matematik i förskolan och läroplanen.  
 
2.1 Förskolans läroplan 
Läroplanen för förskola reviderades 2010 och fick då mer fokus på matematik och därmed höjdes 
förväntningarna på förskolorna att arbeta med matematik. Dagens läroplan uttrycker följande om 
målen med matematik: 
 

Förskolan ska sträva mot 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, 

 Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 
 (Lpfö 98 rev. 2010 s.10) 

Arbetet med matematik på förskolan ska vara lusfyllt och engagera barn i grundläggande 
aktiviteter inom matematik. Arbetet ska också bidra till att barnen ska kunna utvecklas genom 
leken. För att detta ska vara möjligt måste matematik uppmärksammas utifrån barnens egna 
erfarenheter. Barns tankar om matematik utmanas i samspel med förskolans personal och i det 
sociala samspelet utvecklas barnen i matematik (Utbildningsdepartementet 2010 s. 10-11). 
Matematiken ska kopplas till förskolans andra områden och bidra till att barns förmåga att 
undersöka problem och matematiska begrepp utvecklas. Verksamheten ska även bidra till att barn 
utvecklar förmågan att resonera och kommunicera idéer och tankegångar med olika 
uttrycksformer (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11).  
 
 
2.2 Lärande  
Lärande är något som sker hela tiden. I varje samtal, handling eller händelse finns det en 
möjlighet till lärande både för den enskilda individen och gruppen. Detta, att ta vara på 
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erfarenheter och använda dem i framtiden, är något som är utmärkande för människan (Säljö 
2000 s. 13).  
 
Enligt det sociokulturella perspektivet har människan genom historien gjort upptäckter, erfarit 
kunskaper och uppfunnit Detta har skapat de sociokulturella resurserna som förs vidare genom 
kommunikation och interaktion mellan människor vilket är en grundtanke i det sociokulturella 
perspektivet (Säljö 2000 s. 22). För att förstå lärande ur ett sociokulturellt perspektiv måste man 
se till tre olika, och samverkande, företeelser.  
 

1.  Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 
2.  Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg)  
3.  Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter. 
(Säljö 2000 s. 22-23) 

Människan förvärvar kunskaper genom interaktion med andra individer samt genom att använda 
de materiella och intellektuella resurserna som omgivningen tillhandahåller vilka människan 
genom tiden arbetat fram med sina vunna kunskaper (Säljö 2000 s. 34-46).  
 
Två personer som har haft stort inflytande för dagens syn på lärande och framarbetningen av 
läroplaner är Lev S. Vygotsky och Jean Piaget: 
 
Lev S. Vygotsky är den som främst förknippas med det sociokulturella perspektivet. Språket, 
kommunikation och samspel har stor betydelse för lärandet. Därmed blir leken en väg till 
utveckling där barnet, med vuxens ledning eller mer kompetent kamrat, kan passera en 
utvecklingszon för att ta sig till den nästliggande (Säljö 2000 s. 119- 125). 
 
Jean Piaget ser människan som aktiv i sitt eget lärande där hon skapar meningsfulla helheter av det 
hon varseblir, hon bildar kunskap i samspel med omgivningen. Barnet utvecklas när det är 
engagerat i sin omgivning och får ge uttryck för och bearbeta sina erfarenheter och upplevelser. 
På detta sätt kan barn bilda sig förståelse för vad de upplever och erfar i sin omvärld och 
därigenom få insikt (Säljö 2000 s. 57-64).  
 
2.2.1 Lek och lärande 
Att skilja barns lek och lärande går knappt (Björklid 2005 s. 29). Det finns flera likheter mellan lek 
och lärande, särskilt lust, kreativitet, valmöjligheter, meningsskapande samt barns möjlighet till 
kontroll och sätta att mål (Johansson & Pramling Samuelsson 2006 s. 15-29). I leken tänker, 
fantiserar och leker barn samtidigt vilket gör att fantasi, språk och kroppsliga uttryck gestaltas. 
Barn lär sig bäst då de fångas upp av något och lägger engagemang i det, vilket är ett 
karakteristiskt drag för leken där barnen går ifrån världen här-och-
leken hämtas ofta stoff från barnets livsvärld vilken de delar med andra i leken och utmanas 
därigenom av varandras olikheter i ålder och erfarenheter. Det ger barn möjligheter att i samspel 
med andra pröva, vidga och förändra sina lekvärldar. Kunskap och lärande grundas i de 
erfarenheter samt sociala och kulturella praktik i vilken barnen ingår. Detta gör att då barn tar in 
denna livsvärld i leken kan de prova och utforska för att få en förståelse för det (Johansson & 
Pramling Samuelsson 2006 s. 15-29). Barnen erövrar omvärlden i leken genom att de utforskar 
omvärlden, bearbetar intryck och erfarenheter. De kan även upptäcka sina förmågor och intressen 
(Björklid 2005 s. 29).   
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2.3 Miljö och material i förskolan 
Då barnen är på förskolan möter de en miljö som ska vara genomtänkt och framarbetad för 
barnens bästa, ge dem stimulans till att utvecklas, leka och lära. Dessa miljöer är vad vi kallar 
pedagogiska miljöer (Nordin-Hultman 2004 s. 13). De material som finns här är de som barn har 
möjlighet att använda som verktyg för att uttrycka sig i den fria leken. Med dessa materialen ska 
barnen utveckla sina förmågor i den fria leken och den planerade verksamheten. Det är ibland 
svårt att skilja barns lek från deras lärande då dessa går hand i hand genom att barnen bearbetar 
sin omvärld, intryck, erfarenheter och kommunicerar med andra i leken för att bilda sig förståelse 
för olika fenomen och händelser. Barnen utvecklas genom att söka erfarenhet och kunskap i sin 
fysiska miljö i omgivningen genom att utforska, prova och förändra den (Björklid 2005 29).  
Precis som barnet förändrar och påverkar miljön påverkar miljön barnet genom att den anger 
förutsättningar och bestämmer gränser (Björklid 2005 s. 33). Den fysiska miljön sänder ut 
budskap till barnen huruvida de är välkomna in eller inte i miljön. Ur detta kan det tydligt ses att 
den fysiska miljö förskolan erbjuder anger förväntningar på barnet som vistas där om vad som 
ska hända och göras vilket gör att utformningen är viktig. 
  

Miljön sänder budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten och 
därför ska den pedagogiska miljön vara utformad på ett sådant sätt att barns lärande både 
underlättas, stimuleras och utmanas. Den pedagogiska miljön ska inspirera barn till deras 
olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande.  
(Björklid 2005 s. 38-39) 

 
För att kunna leva upp till dessa krav på att miljön ska underlätta, stimulera och utmana, är det 
viktigt att miljön hela tiden kan förändras, likt barngruppen förändras och efter vilken 
verksamhet som pågår och vad som för tillfället intresserar barnen.  
 
Då pedagogerna bygger upp miljön utefter ett specifikt tema ges barnen förutsättningar för en 
mer sammanhängande, långvarig lek där barnen kan utveckla sina färdigheter inom det specifika 
temat (Nelson & Svensson 2005 s. 38-43). Leksakerna och materialen är ofta relaterade till 
verkligheten och med dem finns potentiella betydelser vilka blir till redskap för barnen i sitt 
meningsbyggande om världen runt omkring dem. Barnen möter hela tiden nya föremål och 
fenomen runt omkring sig och kan med materialen som verktyg själva forska och undersöka detta 
och utveckla sina förmågor kring det. De material och leksaker pedagogerna väljer ut till miljön 
kan därigenom bestämma riktning och tema på vad man vill uppmärksamma. Materialen som 
finns i miljön har betydelse för vilket lärande barn får möjlighet till (Nelson & Svensson 2005 s. 
133).  
 
Det pedagogiska materialet skapar möjligheter, eller brist på möjligheter, för barn att skapa 
intressanta aktiviteter och ställa sig i en givande och lärorik relation till omgivningen (Nordin-
Hultman 2004 s. 72). Materialen har inte någon inneboende mening eller betydelse i sig utan det 
som synliggörs och hur man skapar mening i ett material är beroende av kategorier och diskurser 
som används som förståelse- och analysredskap (Nordin-Hultman 2004 s. 72). Materialen är ofta 
likartat från förskola till förskola. Pedagogiska/skapande material är vanligt samt dockor, 
leksaker, små fordon och konstruktionsmaterial. Detta speglar ett traditionellt mönster där 
materialet inte är detsamma som det moderna utbudet som finns i hemmet med t.ex. datorspel, 
science fiction- och rymdfigurer (Nordin-Hultman 2004 s .55).  
 
Ett sätt att dela in material är att kategorisera det efter typ av aktivitet och lek (Nordin-Hultman 
2004 s. 72) vilket kan ge indelningen av materialet i konstruktionsmaterial, skapandematerial, 
spel/pussel, material för rollspel och matematiskt tänkt material.  
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Konstruktionsmaterial är material det går att bygga med t.ex. klossar som är stora, små, mjuka, hårda 
och i olika färger. Det kan vara material i olika former och strukturer som inte är självklart givet 
vad man ska använda det till t.ex. trådrullar, kapsyler och kottar (Mylesand 2007 s. 73-79). Här 
ingår även Lego och Duplo som är material avsedda att bygga ihop och konstruera med.  
 
Skapandematerial är de material barn kan använda då de skapar två- och tredimensionella alster 
med, pennor, kritor, ritkol, fiberpennor, papper av olika slag och olika sorters färg som vattenfärg 
eller vattenbaserad täckfärg (Braxell 2010 s. 132-141).  
 
Spel/pussel är spel och pussel som finns på förskolan. Med spel har barn möjlighet att reflektera 
över likheter och skillnader, form, storlek, antal, längd, avstånd, rumsuppfattning, jämförelse och 
erfara att det är bra att kunna räkna (Doverborg & Pramling Samuelsson 2001 s. 102). Pussel är 
bitar av plast eller trä som passas ihop så att en bild skapas (http://www.ne.se/lang/pussel 
Nationalencyklopedin, 2012-05-16) 
 
Material för rollspel är material barn använder för att gestalta olika roller i leken, t.ex. 
utklädningskläder, dockor och figurer (Nelson & Svensson 2005 s. 42). Material som dockvagn, 
kassapparat och leksaksspis blir också redskap för rollek då barn använder för att gestalta sin lek.  
 
Matematiskt material är pedagogiskt material som är kommersiellt eller av lärare och elever 
tillverkade för matematikundervisning. De är ofta designade för att illustrera ett specifikt 
matematisk fenomen eller princip (Rystedt & Trygg 2010 s. 10-11) t.ex. kulram, logiska block. 
 
2.3.1 Pedagogernas betydelse för miljön 
I förskolans läroplan beskrivs förskolans uppdrag angående miljön: 
  

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera  Barnen ska kunna växla 
mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna 
planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 
(Lpfö 98 rev 2010 s. 6-7) 
 

Citatet ovan visar att miljön är en förutsättning för en bra vardag i förskolan. Det ska vara en 
trygg miljö där barnen trivs samtidigt som den ska utmana barnen i deras aktiviteter vilka de ska 
kunna känna ett intresse för. Pedagogerna har stor betydelse för miljön på förskolan då det är de 
som bestämmer vilka material som ska finnas och hur det ska vara möblerat. Då förskolorna i 
Sverige ofta är uppbyggda på höjden och ofta anpassade för vuxna begränsas barnens 
tillgänglighet till materialen (Nordin-Hultman 2004 s. 100).  
 
Barnens vardag i förskolan regleras ofta starkt av planerade inslag, samling, fruktstund, utgång, 
lunch, vila, planerade aktiviteter m.m. Detta styr dagen och därmed regleras också tid, rum och 
tillgängligt material för barnen. Barnen blir på detta sätt beroende av pedagogerna för aktiviteter 
och tillgång till tid, rum och material (Nordin-Hultman 2004 s. 97-100). Möjligheterna till att 
kombinera material begränsas på grund av att förskolorna ofta är starkt uppdelad, både rumsligt 
men också vad som anses som rätt användning av ett material (Nordin-Hultman 2004 s. 97-100).   
 
En bra miljö handlar också om pedagogernas förhållningsätt. De ska vara inkännande, 
engagerade och lyssna på barnen samt vara måna om att tillmötesgå barnen, involvera dem och 
göra dem delaktiga i verksamheten (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009 s. 242). 
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2.4 Matematik i förskolan  
Matematik har länge funnits med i riktlinjerna för förskolan, sedan början av 1970-talet om än 
som en väldigt liten del. När förskolan 1998 fick sin första läroplan (Lpfö 98) fanns det med 
strävandemål inom matematik (Doverborg 2008 s. 4-5) och i dagens läroplan har matematik fått 
stor uppmärksamhet då dagens samhälle ställer högre krav på matematisk förståelse och 
matematiska färdigheter för att barn ska kunna hantera vardagen (Utbildningsdepartementet 2010 
s. 10). I skolans värld är vi vana vid att förknippa matematik med räkna, tal, bråk, uppställningar 
och gångertabeller, men barn möter matematik i många vardagssituationer och vi måste lära oss 
att känna igen matematik i andra kontexter (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 9). Barn i 
förskolan erfar mycket matematik i vardagen och leken. De kan resonera kring problem, uppfatta 
relationer, jämföra förändringar i matematiska fenomen som t.ex. avstånd, tyngd, massa, vikt, 
längd, höjd, riktning, storlek och delar. När de leker med klossar kan de tidigt förstå att de kan 
delas upp så det finns lika många till henne som hennes kompis (Reis 2011 s. 39). Barnen 
utforskar tidigt rummen omkring sig och upptäcker dess egenskaper och ser mönster, former, 
strukturer och relationer i olika fenomen och material som möter. Barnen experimenterar, 
laborerar och skapar modeller av det som sker i vardagen. Där möter de matematiska objekt så 
som siffror, former, mönster, delar och helheter (Reis 2011 s. 39). Barn upplever ofta 
matematiken med hela kroppen och som Doverborg och Pramling Samuelsson (2001 s. 6-7) 
skriver måste barnet få uppleva snön som är en halvmeter utanför dörren, inte höra oss säga 
höjden vilket inte ger barnet någon förståelse för höjd. Genom de vardagliga erfarenheterna får 
barnen en bakgrund och förståelse och begynnande matematisk kunskap (Reis 2011 s. 39). 
  
2.4.1 Barn erfar och lär matematik  
Barn är tidigt nyfikna på matematik och visar intresse för det. Deras första erfarenheter av 
matematik kan bli avgörande för hur de utvecklar sin syn på matematik då deras attityd och 
inställning till matematik och matematiklärande också grundläggs skriver Emanuelsson (2008 s. 
130). Barn har möjlighet att använda olika uttrycksformer och representationer för att skapa och 
behålla tilltron till sitt tänkande och lärande vilket gör det viktigt att pedagogerna ser till varje 
barns möjligheter och erfarenheter. Barn har tidigt kunskaper i matematik som kan användas som 
utgångspunkt i arbetet med att väcka och behålla deras nyfikenhet och ge nya utmaningar 
(Emanuelsson 2008 s. 130).  
 
Barn möter ofta matematik i sin vardag. Genom utforskande handlingar och kommunikation 
med andra barn erfar de flera aspekter av matematiska fenomen. Detta sker hela tiden då barn 
försöker förstå och behärska olika situationer. Barn på en förskola erfar matematiska aspekter av 
matematiska begrepp, likheter och skillnader samt delar och helheter (Björklund 2007 s. 77). 
Barnen förväntas genom dessa erfarenheter skapa sig förståelse och kunna tillämpa olika mätbara 
begrepp. Då barn möter begrepp i omgivningen, med andra barn eller vuxna, blir nya sätt att 
förstå och använda dem synliga. Detta gör att barnen möter olika sätt att förstå samma begrepp, 
men också i samspel med andra utveckla sin egen förståelse för dem(Björklund 2007 s. 116). 
Likheter och skillnader barn möter kommunicerar de ofta visuellt. Tillsammans med andra barn 
blir de tvungna att på olika sätt förklara och gestalta sin förståelse vilket leder till att de själva kan 
skilja nya aspekter av fenomenet som kan fördjupa förståelsen (Björklund 2007 s. 116). Delar och 
helhet förstås av barn i samspel med andra barn och vuxna genom att se relationen av att delar i 
en mängd har en viss relation till andra delar och till helheten. De aspekter som finns här är 
avgränsande delar, konstant mängd, mängdökning, mängdminskning, mängddelning, parbildning 
och ordningsföljd (Björklund 2007 s. 116-117).  
 
För att barn ska erfara och förstå matematik krävs villkoren samtidighet, variation, rimlighet och 
hållpunkt. Samtidighet innebär att barn får möta samma fenomen ur olika aspekter samtidigt för 
att bekanta sig och förstå komplexiteten hos fenomenet. Barn måste hitta det gemensamma och 
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specifika hos föremål eller företeelser för att förstå dem. Detta gör de genom att se hur aspekterna 
av ett fenomen varierar medan vissa är konstanta (Björklund 2007 s. 120-121). Variation krävs för 
att barnet ska få en djupare förståelse av ett fenomen. Därför bör barnet erfara fenomenet i olika 
sammanhang, sett ur olika perspektiv och ges tillfälle att urskilja hur ett fenomen kan variera i ett 
sammanhang. Genom detta får barn möjlighet att skilja olikheter från vad som är gemensamt för 
olika föremål och företeelser samt vad som karakteriserar ett visst fenomen (Björklund 2007 s. 
126). Rimlighet innebär att barnet har en förmåga att göra uppskattningar om vad som kan vara 
rimligt i en viss situation eller ett logiskt svar. Genom att relatera till tidigare erfarenheter 
resonerar barnet fram vad som kan vara rimligt i en situation, vilket är viktigt då matematik ofta 
handlar om att på olika sätt bedöma och beskriva relationer mellan föremål och företeelser 
(Björklund 2007 s. 130). Hållpunkter är det som skiljs ut och fokuseras på, som barn senare kan 
jämföra med eller relatera till i sina nya möten och erfaranden. Det kan vara ett föremål som nya 
föremål jämförs med men också tidigare erfarenheter nya erfarenheter relateras till. Även barnens 
sätt att skapa struktur och ordning på räknas till hållpunkter då barnen ska ha något stöd för att 
befästa sina erfarenheter (Björklund 2007 s. 135).  
 
2.4.2 Matematiska aktiviteter 
Matematik är ett av de ämnen som hamnat mer i fokus då läroplanen för förskolan reviderades 
2010. Barnen ska i förskolan utveckla förståelse för matematiska fenomen så som rum, form, 
läge, mängd, antal, tid och förändring. De ska även ha möjlighet att utveckla sin förmåga att 
undersöka, reflektera, undersöka matematiska begrepp och deras samband samt utveckla förmåga 
att föra och följa resonemang (Lpfö 98, rev. 2010 s. 10). För att konkretisera vad matematik 
innebär och hur förskolan kan arbeta för att närma sig målen i läroplanen presenterar 
Utbildningsdepartementet de sex kulturellt och historiskt grundade matematiska aktiviteterna. 
Dessa matematiska aktiviteter beskrivs av Bishop (1991) ur ett historiskt perspektiv.  
 
Räkna (Counting) 
Räkna är den aktivitet som är den mest uppenbara enligt Bishop (1991 s. 23). Räkna innefattar 
räkning, antalsord, räknesystem och talsystem. Aktiviteten räkna innebär att systematiskt urskilja, 
jämföra, ordna och utforska mängder av föremål samt utforska de grundläggande egenskaperna 
hos tal och se samband mellan olika tal för att ange ordning och antal (Utbildningsdepartementet 
2010 s. 11).  Barn visar hur gamla de är med fingrarna, rabblar tal och räknar ut om 
lördagsgodiset är rättvist fördelat (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 12).  
 
Lokalisera (Locating)  
Lokalisering grundar sig historiskt i människans sätt att orientera sig, positionera sig själv och 
omkringliggande objekt i närmiljön, samt lära sig hitta och på visst sätt förstå naturen (Bishop 
1991 s. 28). Lokalisera innebär att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper hos rummet, 
både inomhus och utomhus, samt orientera sig i relation till sin omgivning och utveckla 
rumsuppfattning (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11). Barnet i förskolan lär sig hitta vägen 
hem, förstå vad som menas med att kakburken står på översta hyllan, och hitta nallen som 
glömdes kvar ute på gården (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 11).  
 
Mäta (Measuring)  
Mäta innefattar att undersöka egenskaper hos föremål, jämföra och ordna vilket människan 
historiskt använde kroppen som verktyg till (Bishop 1991 s. 11). Egenskaper som undersöks och 
uppfattas hos fenomen och föremål är t.ex. storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, 
hållfasthet och balans. Det innebär också att skapa relationer av egenskaper och jämförelser med 
konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer (Utbildningsdepartementet 
2010 s. 11). Barnen på förskolan mäter vem som är längst eller har tyngst väska. De är också 
intresserade av pengar som de mäter och jämför (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 12).  
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Konstruera (Designing) 
Att konstruera handlar enligt Bishop (1991 s. 38) om att utforma och tillverka föremål för 
hemmet, handel, lek etc. I förskolan kan konstruera innebära sortera och karakterisera objekt 
med tanke på egenskaper som storlek, form, mönster och samband. Barnen kan också utforska 
egenskaper hos geometriska objekt som t.ex. cirklar, trianglar och rektanglar, och resonera kring 
egenskaper, perspektiv och proportioner. Det innefattar även att barnen själva får formge och 
konstruera former och objekt med olika material (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11). Barnen 
hittar likheter, skillnader och former vilket är en egenskap som hjälper dem att skilja mellan olika 
saker. Formerna kan fogas ihop till nya mönster vilket är viktig när de bygger hus och kojor 
utomhus eller inomhus med klossar (Heiberg Solem & Lie Reikersås 2004 s. 11).  
 
Leka (Playing) 
Aktiviteten leka kan tyckas konstig att inkludera i matematik men Bishop (1991 s. 42-43) visar på 
hur mycket matematik lekar och spel innehåller med regler, resonemang och förutsättningar. I 
förskolan genom fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig lekar med mer eller mindre 
formaliserade regler. I lekar tillsammans med barn och vuxna resoneras det kring förutsättningar, 
strategier, regler, undantag, chans, risk och gissningar (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11). 
Ettåringen som leker med besticklådan, treåringen som bygger torn och fyraåringen som leker 
rollekar med dockor använder matematik. I spel utmanas barnens kunskaper om tal och räkning 
och ofta kräver det också att de får argumentera för sina synpunkter och motivera sina handlingar 
vilket är en viktig del inom matematiken (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 12-13).  
 
Förklara (Explaining) 
Denna sista aktivitet, förklara, lyfter människans tänkande ett steg längre, till det abstrakta, och 
istället för att fokusera på konkreta frågor som hur många, hur mycket, vad och hur, handlar 
förklara om att svara på frågan varför (Bishop 1991 s. 48). Inom förskolan innebär det att 
utforska vägar för att finna förklaringar på egna och andras frågor genom att experimentera, testa, 
föreslå, förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser. Barnen ger 
förklaringar med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer samt uppleva, 
uppmärksamma och resonera om orsak och verkan (Utbildningsdepartementet 2010 s 11). I 
barns lek kan det handla om att motivera valet av plankor och diskutera om vem som ska betala 
till vem (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 11).  
 
 
2.5 Uttrycksformer 
I läroplanen (Lpfö 98, rev. 10 s. 7) framhålls att barn ska ha möjlighet att uttrycka sig med olika 
uttrycksformer vilket också betonas av Utbildningsdepartementet (2010 s. 5) där de understyrker 
vikten av att barn i förskolan även får utveckla uttrycksmedel som lek, bild och form, teknik, 
konstruktions- och bygglekar, rörelse- och idrottslekar, musik, sång, rytmik, drama och dans. De 
betonar att dessa uttrycksformer är lika viktiga delar som kommunikation med språk och text 
(Utbildningsdepartementet 2010 s. 5). Även i förskolans läroplan betonas vilka uttrycksformer 
barnen i förskolan ska få möjlighet att använda och utveckla. Där beskrivs förskolan uppdrag:  

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.  
(Lpfö 98 rev 2010 s. 7) 

 
Nedan ges en mer utförlig beskrivning av uttrycksformerna bild och form, tal och samtal, lek och 
drama, rörelse, dans och sång och musik. 
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Bild och form  
Bild och form kan uttryckas med tvådimensionella bilder producerade av papper, pennor, kritor, 
vattenfärger och liknande material, men även tredimensionella alster producerade av papper, tejp 
eller lera. Dessa olika dimensioner av bilder kan göras med olika tekniker som teckningar, 
målningar, collage, konstruktioner och lerbilder (Änggård 2006 s. 22). Barnens skapande går in i 
barnens inre medvetande och blir ett språk som förmedlar känslor för sådant som barnen 
registrerat genom erfarenheter och genom sina sinnen och bilderna kan visa hur barnen tänker 
och vad de vet (Braxell 2010 s. 27). 
 
Tal och Samtal 
Samtalet blir en ny källa till kommunikation när barnet lär sig sina första ord. Orden ger barnen 
möjlighet att lyfta kommunikationen utöver den konkreta situationen (Eriksen Hagtvet 2004 s. 
50). Barn kan med ord göra det möjligt att förklara saker som inte är här-och-nu genom att 
samtala om vad som har hänt eller vad som ska hända. Samtal är det viktigaste människan har för 
att nå varandra och förmedla vad som sker (Eriksen Hagtvet 2004 s. 50).  
 
Lek och drama 
Lek är en mental inställning och förhållningssätt till verkligheten. I leken ska det som görs, sägs 
och tänks tolkas utifrån lekens intentioner och inte bokstavligt (Knutsdotter Olofsson 2003 s. 6). 
Då barnen leker går de in i lekens värld och även om leken kan se ut att stämma med 
verkligheten har alla lekar sina egna regler och ramar. Barnen ser annorlunda på saker och ting i 
leken och kan få dem att tranformeras till olika saker, en stol kan bli till en bil till exempel 
(Knutsdotter Olofsson 2003 s. 6). Drama kan ses som agerande för både fiktion eller en bit av 
verkligheten som spelas upp (Berggraf Sæbø 2010 s. 20-21). 
 
Rörelse 
Att röra kroppen runt i rummet, känna sig runt och klättra på stolar hjälper barnet att utveckla 
rumsuppfattning (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 55-57). Barn uttrycker sig även med 
rörelse då de visar sin ålder med fingrarna, sorterar pärlor eller med kroppen visar hur stor fisken 
var som de fångade.  
 
Dans 
Dans är rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och 
visst rum (Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/dans, hämtad 2012-04-24). Dans är en 
universell, mänsklig aktivitet och uttrycksform. Musik och dans ses ofta som samhöriga och i 
vissa afrikanska språk finns inget ord för dans utan ett gemensamt ord för dans, musik och 
trumma (Ericsson 2000 s. 15). 
 
Sång och musik 
Musik kan vara en musikalisk produkt som skapas av instrument, men inom förskolan och 
skolans värld är det också viktigt att ta fasta på musik som språk, känsla, personligt uttryck, röst-
ljud-rörelse och social gemenskap. Musik är också kultur (Jederlund (2002 s. 14-15). Sångens 
beståndsdelar: tonhöjd, melodisk form, röstklang och rytm finns redan hos spädbarnet och 
Jederlund menar att sången kom innan talet. Barn sjunger ofta egna spontana sånger som kan 
förstärka närvaron i leken, utgöra en kommunikativ form eller uttrycka en känsla (Jederlund 2002 
s. 65). 
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2.6 Tidigare examensarbeten med inriktning matematik i förskolan 
Det finns tidigare examensarbete som har inspirerat mig i denna undersökning. Jag presenterar 
dem utifrån syfte, metod och resultat.  
 
Att kommunicera och lära matematik genom olika uttrycksformer. Hanna Winther (2012 s. 16) har 
undersökt om äldre barn i förskolan ges mjöligheter att kommunicera och lära matematik genom 
de uttrycksformer som finns beskrivna i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 10). Hon utgick från 
följande frågor:  
 

1. Vilka uttrycksformer främjar pedagogerna vid planerade matematiksamlingar i 
förskolan? 

2. Med vilka uttrycksformer kommunicerar barnen matematik i sin fria lek i förskolans 
inomhusmiljö? 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan de uttrycksformer som förkommer i barns 
fria lek och i pedagogers planerade samlingar? 

4. Är de uttrycksformer som uppmuntras i förskolans verksamhet i enlighet med de 
som beskrivs i förskolans läroplan?  

(Winther 2012 s. 16) 

 
Winther (2012 s. 17) gjorde trettiofyra strukturerade observationer av barns fria lek samt åtta 
observationer av planerade matematikaktiviteter med observationsscheman. Intervjuer gjordes 
med två pedagoger från fyra avdelningar. Winther (2012 s. 25-26) kom fram till att de vanligast 
förekommande uttrycksformerna var språk, rörelse och bild i barns fria lek och i av pedagogerna 
planerade matematiksamlingar. Uttrycksformerna förekom ofta parallellt där en primär 
uttrycksform förstärktes av en sekundär. I sin slutsats av resultatet skriver Winther (2012 s. 39) 
att det behövs en ökad medvetenhet och kunskap om hur förskolan kan stimulera och utmana 
barns matematikutveckling genom uttrycksformerna samt hur miljöer och planerade situationer 
kan vara till hjälp för detta ändamål.   
 
 Jag har byggt något som den kan vara i. Mobärg och Edler (2012 s. 20) har genomfört en studie om 

vilken matematik som förekommer och genom vilka uttrycksformer barnen möter matematik på 
förskolan där det satsas på matematik. De har även som syfte att undersöka hur pedagogerna ser 
på matematik. För att ta reda på detta har de utgått från följande frågeställningar:  

 
1. Vilka matematiska aktiviteter förekommer och genom vilka uttrycksformer möter barnen 

matematik i förskolan?  
2. Hur ser pedagogerna på matematik i förskolan, vilken matematik finns och vilka 

uttrycksformer förekommer?  
3. Hur kan pedagoger arbeta för att utveckla barns matematik? 

(Mobärg & Edler 2012 s. 20) 

För att nå syftet gjordes 16 strukturerade observationer av barn 1-6 år, vid både planerade 
tematiska aktiviteter, vid vardagssituationer och barns fria lek. Fokussamtal gjordes med 6 
pedagoger för att få svar på frågan hur de ser på matematiken i förskolan. I resultatet kommer 
Mobärg och Edler (2012 s. 41) fram till att lokalisera följt av mäta och räkna är de matematiska 
aktiviteter som förekommer mest. I barns fria lek var lokalisera vanligast, följt av konstruera och 
mäta. Aktiviteten konstruera skiljde sig mellan planerade och oplanerad situationer då den 
förekom i större utsträckning i de oplanerade situationerna. Samtal var den dominerande 
uttrycksformen följd av rörelse och sång/musik. Av detta drar Mobärg och Edler (2012 s. 47) 
slutsatsen att förskolan i ett längre perspektiv ska stäva mot att barnen får möta de olika 
matematikaktiviteterna genom alla uttrycksformer på ett mer jämnt fördelat sätt.  
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Matematik i barns fria lek i förskolan. Hanna Ruutikainen (2011 s. 16) gör här en studie med syfte att 
lyfta fram matematiken i barns fria lek i relation till miljöerna på förskolan. Följande frågor ät 
formulerade utifrån syftet: 
 

1. Vilken matematik finns i barns fria lek? 
2. Hur använder barn matematiken i den fria leken? 
3. Vilken matematik erbjuder de olika miljöerna?  

Ruutikainen (2011 s. 16)  

För att nå syftet har 11 strukturerade och ostrukturerade observationer gjorts samt intervju av två 
pedagoger. Resultatet visar att matematik i barns lek är varierande där den synliggjordes främst 
genom språket. I miljön där det fanns material med matematiska inslag lekte barn oftast själva 
utan många diskussioner. I miljön med material som uppmuntrade till rollekar uppstod mycket 
diskussioner där barnen använde många matematiska begrepp för att förklara. Pedagogerna ansåg 
att matematiken fanns överallt och att det är viktigt att ge barnen matematiska begrepp 
(Ruutikainen 2011 s. 19-25). 
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2.7 Sammanfattning av bakgrund 
Här sammanfattas bakgrunden i punktform utifrån rubrikerna med det viktigaste från 
forskningen inom matematik i förskolan, barns sätt att lära och uttrycka sig.  
 

 Förskolans läroplan reviderades 2010 och matematiken fick större tyngd och fler 
strävandemål. Barnen ska i förskolan utveckla förståelse för matematiska fenomen som 
rum, form, läge, riktning, mängd, antal, ordning, talbegrepp, tid och förändring. De ska 
även ha möjlighet att utveckla sin förmåga att undersöka, reflektera, undersöka 
matematiska begrepp och deras samband, samt utveckla förmåga att föra och följa 
resonemang (Lpfö 98, rev. 2010 s. 10).  
 

 Lärande är något som sker hela tiden. I varje samtal, handling eller händelse finns 
möjlighet till lärande både för den enskilda individen och för gruppen (Säljö 2000 s. 13). 
Lek och lärande är något som knappt går att skilja åt hos barn.  Kunskap och lärande 
grundas i de erfarenheter samt den sociala och kulturella praktik i vilken barnen ingår. 
Detta gör att då barn tar in denna livsvärld i leken kan de prova och utforska för att få en 
förståelse (Johansson & Pramling Samuelsson 2006 s. 15-29). 
 

 Miljö och material i förskolan ska vara genomtänkt och framarbetad för barnens bästa, ge 
dem stimulans till att utvecklas, leka och lära (Nordin-Hultman 2004 s. 13). Barnen 
utvecklas genom att söka erfarenhet och kunskap i sin fysiska miljö i omgivningen genom 
att utforska, prova och förändra den (Björklid 2005 s. 29). Arbetet med miljön är viktig då 
miljön sänder ut budskap till barnen huruvida de är välkomna in och vad som ska hända 
och göras där (Björklid 2005 s. 38-39). Ett sätt att dela in materialet i miljön är att 
kategorisera det efter typ av aktivitet och lek (Nordin-Hultman 2004 s. 72). En indelning 
av material är konstruktionsmaterial, skapandematerial, spel/pussel, material för rollspel 
och matematiskt tänkt material. Miljön har stor påverkan på barnens vardag i förskolan 
vilket innebär att pedagogerna har stort ansvar då de arbetar fram materialen och 
möbleringen (Nordin-Hultman 2004 s. 97-100).  
 

 Matematik i förskolan har funnits länge. Barn i förskolan erfar mycket matematik i vardagen 
och leken. De kan i resonemang kring problem uppfatta relationer, jämförelser och 
förändringar i matematiska fenomen som avstånd, tyngd, massa, vikt, längd, höjd, 
riktning, storlek och delar (Doverborg & Pramling Samuelsson 2001 s. 6-7). För att 
konkretisera vad matematik innebär och hur förskolan kan arbeta för att närma sig målen 
i läroplanen presenterar Utbildningsdepartementet (2010 s. 10) de sex kulturellt och 
historiskt grundade matematiska aktiviteterna räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och 
förklara (Bishop 1991).  
 

 Uttrycksformerna lek, bild och form, teknik, konstruktions- och bygglekar, rörelse- och 
idrottslekar, musik, sång, rytmik, drama och dans är lika viktiga för barn att få uttrycka sig 
med som det talade och skrivna språket (Utbildningsdepartementet 2010 s. 5).  Även i 
förskolans läroplan finns det uttryckt vilka uttrycksformer barnen i förskolan ska få 
möjlighet att använda och utveckla där bild/form, tal/samtal, lek/drama, rörelse, dans 
och sång/musik har beskrivits närmare (Lpfö 98, rev. 2010 s. 7). 

 
 Tidigare examensarbeten med inriktning matematik visar att de vanligaste uttrycksformerna i 

förskolan var talat språk följt av rörelse och sång/musik och bild/form (Winther 2012 s. 
25-26;; Ruutikainen 2011 s. 19). De vanligast förekommande matematikaktiviteterna var 
lokalisera följt av mäta och räkna (Mobärg & Edler 2012 s. 41 ). 
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3. Syfte och frågeställning  
 
Syfte med studien är att få kunskap om vilka verktyg och uttrycksformer barn använder när 
matematik synliggörs i den fria leken i förskolans inomhusmiljöer. 
 

1. Genom vilka verktyg och uttrycksformer synliggörs olika matematikinnehåll? 
2. Vilken matematik synliggörs i leken? 
3. Vilka verktyg och uttrycksformer erbjuder miljön barnen? 

 
 
 
4. Metod  
 
För att kunna nå syftet med studien och besvara frågeställningarna har 11 observationer 
genomförts på barns fria lek och fyra intervjuer med pedagoger har gjorts. Studien är genomförd 
på en förskola med fyra syskonavdelningar där barnen är mellan 1 och 6 år. Både barn och 
personal är bekanta med mig.   
 
4.1 Undersökningsmetod 
Som metod har observationer använts. Observation är en bra metod då man vill samla 
information om beteende och skeende i naturliga situationer i samma stund de inträffar (Patel & 
Davidson 2011 s. 91). Beteende syftas här till fysiska handlingar, verbala yttranden, relationer 
mellan individer, känslouttryck och liknande. För att observationer ska vara vetenskapliga måste 
de vara systematiskt planerade och informationen måste registreras organiserat (Patel & Davidson 
2011 s. 91). För att säkerhetsställa att observationerna stämmer med verkligheten har kvalitativa 
intervjuer gjorts.  
 
4.1.1 Observation 
Det finns olika former av observationer, dels strukturerad observation vilket innebär att man i 
förväg bestämmer vilka beteenden man vill observera och gör ett observationsschema. Dels 
ostrukturerade observationer där observation sker undersökande för att erhålla så mycket 
kunskap som möjligt, vilket utesluter färdigställt observationsschema. I denna studie är den första 
observationsmetoden vald med observationsschema (se Bilaga 3 & Bilaga 4), där jag arbetat fram 
tydliga beteende och sammanhang jag ville observera i relation till syftet (Patel & Davidson 2011 
s. 92-93). Observationer tar mycket tid att genomföra vilket kan ses som en nackdel. 
Observatören kan under en observation ha olika förhållningssätt (Patel & Davidson 2011 s. 98-
101). Observatören kan vara deltagande eller icke deltagande vilket innebär att observatören kan 
vara en del i situationen och gå in som medlem i gruppen eller att observatören finns vid sidan av 
och endast observerar situationen. Observatören kan även vara känd eller okänd vilket 
gemensamt med de andra förhållningssätten bildar fyra olika sätt att förhålla sig vid observation 
(Patel & Davidson 2011 s. 98-101). Icke deltagande observation har använts i denna studie då jag 
inte ville påverka de naturliga leksituationer som finns på förskolan utan istället se barnen på ett 
så naturligt sätt som möjligt uttrycka matematik.  
 
Observationsschemat är utarbetat för att ta reda på vilka uttrycksformer barn använder, vilka 
matematiska aktiviteter som synliggörs, och vilka material barn använder som verktyg. Då 
observationsschemat konstruerades har jag utgått från och inspirerats av Winthers (2012) 
examensarbete och har vidareutvecklat det observationsschema Winther använt i sin 
undersökning.  
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Uttrycksformerna  
Uttrycksformerna är hämtade från läroplanens uppdrag (Lpfö 98, rev. 2010 s. 7) där bild och 
form, tal och samtal, lek och drama, rörelse, dans och sång och musik är utvalda att observera i 
denna studie.  
 
Bild och form uttrycks med två- och tredimensionella bilder producerade av papper, pennor, kritor, 
vattenfärger, tejp, lera och liknande material (Änggård 2006 s. 22).  
 
Tal och samtal ger barnet en ny källa till kommunikation där barnet har möjlighet att lyfta 
kommunikationen utöver den konkreta situationen. Samtal är det viktigaste människan har för att 
nå varandra och förmedla vad som sker (Eriksen Hagtvet 2004 s. 50).   
 
Lek och drama är en mental inställning och förhållningssätt till verkligheten. I lekens värld finns 
egna regler och ramar som gäller där (Knutsdotter Olofsson 2003 s. 6). Drama kan ses som 
agerande av fiktion eller en bit av verkligheten som spelas upp (Berggraf Sæbø 2010 s. 20-21). 
 
Rörelse uttrycker barnet med kroppsspråk och genom att röra kroppen runt i rummet, klättra och 
känna vilket hjälper barnet utveckla rumsuppfattning (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004 s. 55-
57).  
 
Dans är rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och 
visst rum (Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/dans, hämtad 2012-04-24).  
 
Sång och musik kan vara musikaliska produkter skapade av instrument, och inom förskola är det 
också viktigt att ta fasta på musik som språk, känsla, personligt uttryck, röst-ljud-rörelse och 
social gemenskap (Jederlund 2002 s. 14-15). 
 
 
Materialen  
Materialen i miljön är indelade efter typ av aktivitet och lek (Nordin-Hultman 2004 s. 72). I denna 
studie har jag delat in materialet i konstruktionsmaterial, skapandematerial, spel och pussel, 
material för rollspel och matematiskt tänkt material, se kapitel 2.3 Miljö och material i förskolan. 
Det är dessa material som i studien benämns som verktyg. Materialen blir till verktyg för barnen 
att uttrycka sig med.  
 
 
Matematiska aktiviteter  
För att konkretisera vad matematik är används de sex kulturellt och historiskt grundade 
matematiska aktiviteterna, se kapitel 2.4.2 Matematiska aktiviteter, vilka jag har utgått ifrån för att 
synliggöra matematiken i barns fria lek: 
 
Räkna (counting) innebär att systematiskt urskilja, jämföra ordna och utforska mängder av föremål 
samt utforska de grundläggande egenskaperna hos tal och se samband mellan olika tal för att 
ange ordning (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11).  
 
Lokalisera (locating) innebär att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper i rummet, både 
inomhus och utomhus (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11).  
 
Mäta (measuring) innefattar att undersöka egenskaper hos föremål, jämföra och ordna (Bishop 
1991 s. 11). Egenskaper som undersöks och uppfattas hos fenomen och föremål är t.ex. storlek, 
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temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och balans (Utbildningsdepartementet 
2010 s. 11).  
 
Konstruera (designing) handlar om att utforma och tillverka föremål för hemmet, handel, lek etc. 
(Bishop 1991 s. 38). I förskolan kan konstruera innebära sortera och karakterisera objekt med 
tanke på egenskaper som storlek, form, mönster och samband. Barnen kan också utforska 
egenskaper hos geometriska objekt som t.ex. cirklar, trianglar och rektanglar, och resonera kring 
egenskaper, perspektiv och proportioner (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11).   
 
Leka (playing) innehåller regler, resonemang och förutsättningar (Bishop 1991 s. 42-43). I 
förskolan genom fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig i lekar med mer eller mindre 
formaliserade regler (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11).  
 
Förklara (explaining) är att utforska vägar för att finna förklaringar på egna och andras frågor 
genom att experimentera, testa, föreslå, förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera 
och dra slutsatser. Det innebär också att ge förklaringar med konkret material, teckningar, bilder, 
ord och andra uttrycksformer samt uppleva uppmärksamma och resonera om orsak och verkan 
(Utbildningsdepartementet 2010 s 11).  
 
4.1.2 Intervjuer 
Som undersökningsmetod har också kvalitativa intervjuer använts, vilket enligt Patel och 
Davidson (2011 s. 81-82) innebär att de varit svagt strukturerade där den intervjuade har getts 
utrymme att svara med egna ord på intervjufrågorna. Vid starkt strukturerade intervjuer finns 
färdiga svarsalternativ till frågorna. Frågorna kan väljas att ställas i viss ordning, då har man hög 
grad av standardisering, eller väljer intervjuaren att ställa dem i den ordning som faller bäst in för 
intervjun, då med låg standardisering. Dessa begrepp brukar ofta skiljas åt, men många författare 
väljer uttrycket semistrukturerade intervjuer, där det finns klara teman som ska beröras men 
intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren. Frågorna kan komma i ordning men är inte 
ett måste (Patel & Davidson 2011 s. 81-82).  
 
 
4.2 Avgränsningar 
Studien är gjord på en förskola med fyra avdelningar. Alla avdelningar har syskongrupper vilket 
innebär att barnen är mellan 1 och 6 år. Alla åldrar har varit relevanta i studien då barn uttrycker 
matematik oavsett ålder. Uttrycksformerna avgränsades till dem som finns beskrivna i förskolans 
Läroplan (Lpfö 98, rev. 2010). De verktyg barnen kan använda för att uttrycka sig är de material 
som miljön på förskolan erbjuder i inomhusmiljön vilken är vald att studera barnen i. 
Utgångspunkt vid observationerna är Bishops (1991) sex fundamentala matematikaktiviteter. Tre 
observationer genomfördes på varje avdelning i olika rum då varje rum erbjöd olika verktyg och 
uttrycksmöjligheter. Barnen valdes slumpvist ut efter vilka som befann sig i rummen och hänsyn 
är inte tagen till kön eller ålder. På en avdelning gjordes endast observationer i två rum då barnen 
endast vistades i de två rummen. De pedagoger som intervjuades valdes slumpvis av att den jag 
bokade tid för observationer även blev tillfrågad om deltagande i intervju. 
 
 
4.3 Pilotstudie 
Innan observationer och intervjuer börjar på riktigt är det till fördel att göra en pilotstudie. Med 
en pilotstudie provas de tekniker att samla information som ska användas i undersökningen. 
Detta görs på en väsentlig grupp som kan motsvara den egentliga undersökningsgruppen (Patel & 
Davidson 2011 s. 60). Inför observationerna gjordes pilotstudier vid två tillfällen under en 
förmiddag på en av de fyra avdelningarna. Observationsschemat provades vilket ledde till att 
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vissa ändringar gjordes i tekniken att observera och i observationsschemat. Även en provintervju 
genomfördes med en pedagog som arbetar på en annan förskola. Resultaten från dessa 
pilotstudier tas inte med i undersökningens resultat.  
 
I observationsschemat (se Bilaga 3) ingår många fält, både uttrycksformer, material och 
matematikaktiviteter, vilket gjorde att det fanns ont om plats för anteckningar. Detta löstes till 
observationerna med ett kompletterande anteckningspapper för att kunna utveckla det om skrevs 
ned i observationsschemat. Under vissa lekar uttrycktes matematik med flera olika uttrycksformer 
samtidigt och för att vid senare analys veta detta markerades uttrycksformerna i samma situation 
med en figur.  
 
Inför pilotstudien valdes rum att observera i med tanke på vilka barn som godkänt att delta i 
studien, men till studien löses detta genom att observationer äger rum i de tre rum som används 
mest på respektive avdelning. Detta för att få möjligheten att se barnens olika uttrycksformer 
med så många olika verktyg, material och uttrycksmöjligheter som miljön erbjuder.  
 
 
4.4 Genomförande 
Pedagoger och föräldrar fick informationsbrev om studien (se Bilaga 1 & Bilaga 2) vilket innehöll 
syfte och hur studien skulle genomföras. Föräldrarna blev ombedda att meddela sitt 
godkännande, eller icke godkännande, av deras barns deltagande i studien till personalen, som 
antecknade föräldrarnas svar på en lista vilken de gav till mig. Svaren från föräldrarna var viktigt 
för att studiens skulle kunna påbörjas. Godkännande från personalen meddelade de till mig 
personligen. Dagar för observationer bokades in med personalen på avdelningarna och efter 
observationerna genomförts bokades också tider med de ur personalen som skulle intervjuas. 
 
4.4.1 Observationer 
Totalt har 11 observationer genomförts på max 20 min åt gången. Detta för att jag som 
observatör ska inte ska tappa fokus och kunna anteckna det som är relevant för studien. På varje 
avdelning har tre observationer genomförts i tre olika rum, förutom på en avdelning då det på 
dagen för observationer var många sjuka barn så de endast befann sig i två rum vilket gjorde att 
endast två observationer genomfördes på den avdelningen. Observationerna har skett på barns 
fira lek till stor del på förmiddagarna men också på eftermiddagen på en avdelning. Med fri lek 
menar jag den lek som spontant uppstår mellan barn eller barnen själva, utan inblandningen av 
pedagog. För dessa lekar fanns det främst tid för på förmiddagarna. Antalet barn som 
observerades varierade mellan ett och fyra barn i åldrarna ett till sex år. Pedagoger finns även med 
i rummen vid olika tillfällen men har inte observerats eftersom de inte är relevanta för studien.  
Observationsschemat (se Bilaga 3) har använts för att anteckna vilka uttrycksformer, verktyg och 
matematiska aktiviteter som synliggörs i leken samt små anteckningar, samtidigt som jag på ett 
blankt papper med penna bredvid gjort kompletterande anteckningar om vad som sker i 
observationen. Ljudupptagning har skett med mobiltelefon med applikationen röstmemon och 
fotografering gjord med digitalkamera. Ljudupptagningen användes för att efter observationerna 
kunna lyssna till tankar och resonemang, vilket gav mer utrymme i observation att se andra 
uttrycksformer än det verbala så dessa kunde antecknas.  
 
4.4.2 Intervjuer 
Intervjuerna har utformats som individuella samtal med pedagogerna, en från varje avdelning.  
De har skett i ett samtalsrum på förskolan där det varit avskiljt från barn och andra pedagoger. 
Samtalen har utgått från det samtalsunderlag som arbetats fram (se Bilaga 5), där syfte och viss 
bakgrund med uttrycksformer, verktyg och matematiska aktiviteter finns med. Samtalsunderlaget 
innehöll också fyra frågor som kunde ställas i olika ordning beroende på hur samtalet artade sig. 
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Samtalen tog mellan 15 och 30 minuter beroende på hur mycket tid pedagogen kunde gå ifrån 
avdelningen. Två av samtalen spelades in med mobiltelefonens röstmemoapplikation och 
transkriberades, och två antecknades med penna och papper och skrevs ner direkt efter. Samtalen 
avslutade jag genom att beskriva vad jag antecknat utifrån de olika frågorna och fråga om jag 
uppfatta dem rätt.  
 
 
4.5 Forskningsetiska principer 
Forskning är viktigt att bedriva för individernas och samhällets utveckling, därför är det ett krav 
att forskning bedrivs. Detta forskningskrav är enligt Vetenskapsrådet (2002 s. 5) tungt och 
forskning som förbättrar människors hälsa, livsvillkor, undanröjer fördomar eller höjer 
människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser, bör 
bedrivas. Då forskning görs bör hänsyn tas till människors skydd så att individer ej utsätts för 
psykisk- eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav på skydd kallas 
individskyddskravet och kan konkretiseras i de fyra allmänna huvudkraven som beskrivs nedan 
(Vetenskapsrådet 2002 s. 5-6): 
 
Informationskravet 
De som är berörda av den aktuella forskningen ska informeras av forskaren om studiens syfte, 
vilka villkor som gäller för deras deltagande och upplysas om att deltagandet är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst. En beskrivning av hur undersökningen bedrivs i stora drag ska också ges 
(Vetenskapsrådet 2002 s. 7). 
 
Samtyckeskravet 
Deltagaren ska själv ha rätt att bestämma över sin medverkan i studien, hur länge och på vilka 
villkor, och forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 
detta fall inhämtas förälders/vårdnadshavares samtycke då barnen är under 15 år 
(Vetenskapsrådet 2002 s. 9). 
 
Konfidentialitetskravet 
Då en studie behandlar etiskt känsliga uppgifter ska alla deltagande underteckna en tystnadsplikt 
så att ingen person kan identifieras. Uppgifterna ska också hanteras på ett sådant sätt att ingen 
utomstående kan identifiera enskilda individer (Vetenskapsrådet 2002 s. 12).  
 
Nyttjandekravet 
Uppgifterna insamlade för forskning får endast användas till detta ändamål, de får ej användas 
eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002 s. 
14).  
 
Dessa krav har jag tagit hänsyn till i undersökningen genom att föräldrar och pedagoger har fått 
skriftlig information om studien (se Bilaga 1) och muntligt fått ge sitt samtycke till att jag hämtar 
information genom att observera deras barn respektive intervjuar pedagogerna. I framställandet 
av studien har jag fingerat namn så att inget barn eller vuxen ska kunna identifieras, inte heller 
förskolan.  
 
 
4.6 Validitet och reliabilitet  
Då kvantitativa studier görs gäller att det som avses undersökas är det som undersöks, dvs. att 
undersökningen har god validitet. Det gäller även att veta att det görs på ett tillförlitligt sätt, att 
veta att reliabiliteten är god (Patel & Davidson 2011 s. 102). För att ha god validitet i en 
undersökning handlar det om att faktiskt undersöka det vi säger oss undersöka. En faktor för att 
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få god validitet är att ha ett bra undersökningsinstrument som avser att mäta det vi vill undersöka 
(Patel & Davidson 2011 s. 102).  Ytterligare faktorer för att få god validitet är att ha god 
teorigrund och läsa forskning inom området samt att vara noggrann i själva mätningarna (Patel & 
Davidson 2011 s. 102-103). Reliabiliteten handlar om instrumentets tillförlitlighet. Hur väl det 

rkas av 
olika felvärden, vilket är det man vill undvika med ett bra instrument. För att bestämma ett 
instruments reliabilitet finns det reliabilitetsmått som dess homogenitet och dess likvärdighet kan 
jämföras med ett annat instrument. Då det inte finns detta reliabilitetsmått får vi försäkra oss om 
att undersökningen är tillförlitlig genom att intervjuaren eller observatören är tränade, vilket 
tillsammans med strukturerade observationer eller standardiserade intervjuer ger god reliabilitet 
(Patel & Davidson 2011 s. 103-104).  
 
Vid kvalitativa studier handlar validiteten ofta om hela forskningsprocessen där begreppen validitet 
och reliabilitet närmar sig så mycket att kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet. 
Validiteten i kvalitativa studier handlar om hela processen, hur forskaren skaffat underlag för att 
kunna göra en trovärdig tolkning av det studerade. Det handlar också om hur forskaren lyckas 
fånga det mångtydiga och motsägelsefulla och kunna se vad som är relationen mellan det 
normala, typiska och specifika. För att få god validitet ska forskaren även kunna koppla 
tolkningarna så att meningen framträder (Patel & Davidson 2011 s. 105-106).  Inom kvalitativa 
studier finns begreppet triangulering, vilket innebär att forskaren använder olika metoder för 
datainsamling, t.ex. observationer, intervjuer, dagböcker och dokument. I analysen vägs resultaten 
från alla metoder samman för att få en så fyllig bild som möjligt. Det kan också innebära att 
forskaren studerar samma fenomen i olika sammanhang, eller att flera forskare studerar samma 
företeelse. Då kvalitativa studier ofta innebär transkriberingar av intervjuer och nedskrivande av 
observationer är det viktigt att forskaren har en medvetenhet och reflekterar om de val som gjorts 
i hanteringen av informationen och hur det kan påverka analysen (Patel & Davidson 2011 s. 107-
108).   
 
 
4.7 Studiens koppling till pågående forskningsprojekt 
Studien är nära knuten till det pågående forskningsprojekt, Förskolor som miljöer för lärande i 
matematik, naturvetenskap och teknik, som finansieras av Högskolan Dalarna, forskningsprofilen 
Utbildning och lärande, där olika förskolemiljöer kartläggs i syfte att öka kunskapen om de 
möjligheter och begränsningar olika miljöer skapar för barns utveckling och lärande i matematik, 
naturvetenskap och teknik. Syftet med forskningsprojektet preciseras, inom ramen för 
undersökningens fokus på barns lärande och utveckling i matematik, naturvetenskap och teknik, i 
frågeställningar rörande variationer inom och mellan fysiska och pedagogiska miljöer, 
förändringar av den fysiska och pedagogiska miljön, samt pedagogen som skapare och förändrare 
av den fysiska och pedagogiska miljön.  
 
Min studie begränsas till att behandla förskolan som miljö för lärande i matematik. 
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5. Resultat  
Resultatet inleds med en tabell över vilka rum som finns på avdelningarna för att synliggöra vilka 
miljöer som finns på förskolan. De olika miljöerna beskrivs därefter och följs av samtliga 
observationer som ägt rum där. Avslutningsvis redovisas de sammanställda resultaten över vilka 
uttrycksformer, verktyg och matematiska aktivteter som observerats i barns fria lek.  
 
5.1 Miljöerna på förskolan  
I undersökningen har observationerna utgått från olika rum för att se hur barnen uttrycker 
matematik då de blir erbjudna olika verktyg. Varje avdelning består av fyra rum och en tambur 
där barnen har sina kläder och väskor. Rummen på de olika avdelningarna har stora likheter därav 
har jag valt att beskriva de olika typer av rum som finns på förskolan. Rummen beskrivs nedan 
där resultaten av observationerna presenteras.  
 
Tabell 1. Avdelningarnas miljö. 

 
Tabell 1 beskriver på vilka avdelningar respektive rum finns. Här framgår att de mest vanligt 
förkommande miljöerna på förskolan är gröna rummet, röda rummet och vita rummet. Av 
beskrivningarna av rummen ledan läses också att avdelningarna har mycket gemensamt material 
men att miljön skiljs åt av att materialen är placerade i olika rum.   
 
Tabell 2. Antal observationer. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2 visar hur observationerna är fördelade mellan de olika rummen som utgör miljön på 
förskolan. Flest observationer genomfördes i de gröna rummen följt av de röda rummen.  
 
 
5.2 Barns matematik i miljöerna 
Nedan presenteras samtliga 11 genomförda observationer. Observationerna är indelade efter 
vilket rum de genomförts i. Observationerna är benämnda efter de material som huvudsakligen 
användes eftersom miljön och materialen bildar en förutsättning för vilka verktyg och 
uttrycksformer barnen ges möjlighet att använda.  

 Avdelning 1 Avdelning 2 Avdelning 3 Avdelning 4 
Gröna rummet X X X X 
Lila rummet X  X  
Vita rummet X X  X 
Röda rummet X X X X 
Blå rummet    X 
Gula rummet   X  
Bruna rummet  X   

 Antal 
Observationer 

Gröna rummen 4 
Lila rummen 1 
Vita rummen 1 
Röda rummen 3 
Blå rummen 1 
Gula rummen 1 
Bruna rummen 0 
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5.2.1 Gröna rummen 
De gröna rummen är större rum som karakteriseras av en stor rund matta i en klar färg mitt på 
golvet. Rummet är rektangulärt med ingången på ena kortsidan och garderober på den motsatta 
kortsidan.  Längs ena långsidan finns stora fönster där det under finns en hylla där mycket av det 
material som finns i rummet är placerat. Vid den motsatta långsidan finns också hyllor eller bord 
för material. Materialet i detta rum är till stora delar olika konstruktionsmaterial som mjuka 
klossar, duplo, träjärnväg och bilbana att sätta ihop. Där finns också bilar i olika storlekar och 
modeller och traktorer samt ett garage.  I rummet finns också olika material för rollspel t.ex. 
figurer av olika form, djur, dinosaurier och dylikt, samt utklädningskläder antingen upphängda på 
en klädställning eller hopvikt i en byrå anpassad för barn.  
 
Observation Kaplastavarna 
Tre barn, Sara och Rebecka 3 år och Lena 4 år, sitter och bygger 
längder av kaplastavar på den stora runda mattan (se Figur 1). De 
tittar på varandras byggen och jämför och upplever längden på 
byggena genom att titta och gå på dem.  
Sara: Kolla lååångt bygge. Jag bygger. Du bygger mycket Rebecka, 
jag bygger också.  
Ett av barnen visar för ett annat barn med fingrarna hur många 
stavar hon har. 
Rebecka: Såhär många har jag! 
  
Sara och Rebecka tar sedan upp arbetshandskar för barn vilka de tar på dig och slår på stavarna 
med, de beskriver för varandra hur de tar på sig dem och byter 
handskar med varandra. Sara sparkar sedan runt stavarna så att 
de ligger huller om buller, och tar sedan upp en hög och 
gömmer under ett bord, där hon även kryper in själv och lägger 
sig. Sedan hämtar hon fler stavar (se Figur 2). Rebecka tittar 
noga på vad Sara gör och börjar göra likadant. 
 
Klara, 2 år, kommer in och börjar leka i klädställningen genom att krypa in bland kläderna och 
sticka ut huvudet med utropet  
- Jag in här, jag in här, jag in här.  
Klara ställer sig sedan på ett bord och ropar:  
- Jag uppe här, jag uppe här. Jag sitta här, jag sitta här! 
 
Analys: I situationen där barnen bygger med kaplastavar som är ett typiskt matematiskt tänkt 
material, uttrycker barnen matematik genom rörelse, samtal, form och lek. Barnet som leker i 
klädställningen uttrycker matematik genom rörelse och samtal samt att barnet använder bordet och 
klädställningen för att lokalisera sig. Den matematik som synliggörs är räkna, mäta, lokalisera, 
konstruera och lek.  
 
Observation Mjukt pussel 
Edvin, 4 år, lägger ett stort mjukt pussel med djur på den stora runda 
mattan. Han samtalar högt om djurens namn och visar med rörelser 
ifall de är stora eller små, beskriver egenskap om djuren och visar var 
de ska sitta på pusslet. Edvin rollspelar med djuren att de går till sina 
ställen i pusslet.  Ett annat barn vistas i rummet och Edvin förklarar 
vart på pusslet de olika djuren sitter i förhållande till varandra. När 
pusslet är klart plockas det isär och Edvin sorterar ut djuren från de 
fyrkantiga bitarna. Carl, 3 år, kommer dit och tillsammans bygger de 

Figur 1. Kaplastavar på längd. 

Figur 2. Kaplastavar under bordet. 

Figur 3. Långt mjukt pussel. 
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pusslet igen men denna gång på längden så det blir långt. De går på pusslet hela vägen och mäter 
det med fötterna och upplever hur långt det är att gå på det.  
Edvin: Titta vad långt denna gången! (se Figur 3). 
 
Noa, 1 år, kommer in och tar upp två bilar som han lägger in och tar ut ur en tunnel. Sedan 
sträcker han sig efter nya bilar i en byrå, men tittar sedan på hyllan och avgör att den är för hög 
för att nå bilarna i den.  
 
Analys: Barnet som lägger pussel uttrycker matematik genom samtal, rörelse och lek. Han använder 
pusslet som verktyg och den matematik som uttrycks är lek, räkna, mäta, förklara och lokalisera. Den 
andra pojken uttrycker matematik genom lek och rörelse då han lokaliserar bilarna och sedan mäter 
höjden på byrån.  
 
Observation Mjuka klossar 
Nils 6 år och Emil och Linnea, 5 år, kommer in i rummet och diskuterar vilket material de vill 
leka med. De bestämmer sig för mjuka klossar och bygger ett högt 
torn av dem på runda mattan (se Figur 4). De resonerar hur de ska 
bygga tornet för att det ska bli så högt som möjligt och hur det ska se 
ut.  
Nils: Det ska ända högt upp till taket. 
Nils: Så kan man inte bygga om det ska bli ända upp till taket.  
Emil: Den ska vara längst upp. 
Emil: Vi måste ha några här. 
Emil: Vi ska bygga med långa klossar så att tornet blir ända upp till 
taket. Såhär! 
-Nils: Ta med bilar. Inte de gamla, de nya bilarna som blänker och 
kör snabbt. 
 
När tornet rasar börjar de bygga längs sidorna i den stora lådan 
klossarna annars förvaras i. De jämför och mäter klossarna för att se var de passar i 
konstruktionen. De förklarar hur det ska se ut. De tar med bilar och det blir rollspel där de också 
förklara bilarnas egenskaper.  
Emil: De flyger såhär, och så kör snabbt. De har däck och har massa olika färger. Blå, grön och 
lila. 
 
Analys: När barnen konstruerar tornet uttrycker de matematik genom samtal och rörelse då de 
beskriver och förklarar hur tornet ska se ut och strategier om hur de ska bygga för att det ska bli så 
högt som möjligt. Genom rörelse mäter och jämför de klossarna för att se vilka som kan passa var. 
De uttrycker olika lägen och ställen för klossar och antal som de behöver.  
 
Observation Stolen 
I början bygger Joel, Isak och Selma, 3 år, torn av mjuka klossar. De bygger flera torn som är 
olika höga och beskriver hur de ska se ut.  
Joel: Jag ska bygga ett stort, stort torn. Det ska det vara. 
Isak: Jag ska bygga ett stort, stort slott. 
 
Ett av barnen går ut ur rummet och kommer in med en stol som barnen sedan hoppar ner från. 
En lek som pågår väldigt länge där barnen har regler om att de ska stå i kö så att det blir rättvist. 
Då de står på stolen och ska hoppa ner beskriver de ett djur som de ska hoppa som.  
Isak: Nu ska jag hoppa som en snabb svart superhjältekråka. Hopp! 
 Selma: Jag flyger som en kråka, en liten pytte kråka. 

Figur 4. Högt torn. 
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Analys: Barnen uttrycker matematik genom samtal och rörelse då de bygger och beskriver sina torn. 
I stolleken sedan uttrycks matematik genom förklaring av djuren egenskaper samt att det finns klara 
regler om kösystemet för att ingen ska gå före någon annan eller få hoppa fler gånger.  
 
 
5.2.2 Lila rummen 
De lila rummen är mindre rum med ett fönster i och hyllor och skåp längs väggarna där 
materialet finns placerat. Materialen i dessa rum är olika former av duplo och sagoslott, både i trä 
och duploform, som kan tas fram och byggas på det bord som finns i rummet. Till dem finns 
figurer att rollspela med. Det finns även visst skapandematerial i form av pennor, papper och 
garn. Pärlor och knappbrickor finns också att ta fram.  
 
 
Observation Duploslottet 
Två barn, Julius 4 år och Saga 6 år, har byggt upp ett slott av duplo som 
är syftat att bygga ett slott med. De har figurer till som de har en rollek 
med samtidigt som de fortsätter att bygga på sitt slott. De jämför 
slottets olika delar för att se hur högt det är då de bygger. Julius känner 
med handen på ett torn av växter (se Figur 5) som de byggt och 
beskriver hur det ser ut och känns. Figurerna i leken går runt på olika 
ställen i slottet och de båda barnen diskuterar förutsättningar för leken 
och på vilka ställen deras figurer befinner sig. 
Saga: Jag sover här. Titta jag sover här. Kan du komma ner till mig? 
 
Efter en stund börjar Julius bygga på ett nytt slott och barnen 
diskuterar vilka och hur många bitar de får använda av de byggbitar 
som finns kvar. 
Saga: Jag måste få de här sakerna av dig om jag ska kunna bygga. Du kan inte ha alla! 
 
Analys: Barnen uttrycker matematik genom rörelse då de bygger slottet, känner och jämför olika 
höjder på slottets torn. Genom leken upplever de rumsuppfattning i slottet och uttrycker genom 
samtal olika positioner figurerna befinner sig.  Genom konstruktion uttrycker barnen matematik 
genom form, de förklara och visar med rörelse hur olika figurer och byggbitar ser ut samt diskuterar 
strategier för hur leken ska gå till och vilka byggbitar de ska få ta.  
 
 
5.2.3 Röda rummen 
Det mest karakteristiska för dessa rum är köket som finns vilket gör att rummet blir avdelningens 
mittpunkt men också genomgångsrum till många av de andra rummen. Här finns högre bord att 
sitta vid och längs väggarna finns det hyllor där materialet är placerat. Mycket av materialet i dessa 
rum är spel och pussel av olika slag. Det finns också material för yngre barn som större bilar, 
kulbana, popup-figurer och dockfigurer. Ofta finns papper och pennor på hyllorna att ta fram. I 
de flesta av dessa rum finns också en husvrå där det finns ett kök, bord och stolar, husgeråd, 
bestick, glas, tallrikar, kastruller, dockor, docksäng, dockkläder, plastmat och dockvagn. Det kan 
också finnas en frisörhörna med borstar, schampoflaskor, spegel, fön, klämmor och hårsnoddar.  
 
Observation Tårtspelet 
Hannah och Fia, 3 år, sätter sig med tårtspelet som är uppbyggt som små cirkulära pussel (se 
Figur 6). De skickar kartongen med bitar mellan sig och sorterar ut dem som tillhör deras tema av 

Figur 5. Höga växter. 
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pusslet. Samtidigt pratar de med varandra och berättar och förklarar vilka bitar de funnit samt 
sorterar ut bitar till varandra ibland.  
Fia: Jag hittade en, ser du. Jag hittade den också, två.  
Hannah: Jag har den och den och den. Du har den, och jag har den, titta 
Fia. 
 
Fia: Den är min, den är min, den är inte min.  
Hannah: Det finns inga som är min. 
Fia: J  
Hannah: jag behöver mera gul. 
 
När pusslen börj
cirklar runt pusslet med fingret. Lisa kommer till bordet med en ring i trä 

 och sätter sig och tar en pusselbit och 
sorterar ut bitar som hör till.  
 
Analys: Här uttrycker barnen matematik genom rörelse, form, lek och framförallt samtal. De sorterade 

former med fingret, byggde pussel samt förklarade hur bitarna såg ut, hur många de hade 
och vem de tillhörde.  
 
Observation Pussel  
Benny, 1 år, sitter med ett pussel och vrider och vänder på pusselbitarna för att se var de kan 
passa. Sedan går han runt i rummet och lokaliserar var han är för att gå fram till en hylla där han 
räcker fram händerna ett par gånger för att mäta hur långt avståndet är till den.  
 
Mia, 2 år, sitter vid ett bord med ett mindre mjukt figurpussel, där hon trycker ut figurerna. Hon 
tar sedan upp en figur i taget och jämför dem med hålen i pusslet.  
- Där passa, och här passa. 
 
Analys: Båda barnen uttrycker matematik främst genom rörelse då de mäter och jämför pusselbitarna 
med hålen i pusslen. Det ena barnet uttrycker sig även med samtal om pusselbitarnas läge. Det 
andra barnet lokaliserar sig genom rörelse i rummet och mäter även avståndet till hyllan.  
 
Observation Rummet 
Agnes, 1 år, rör sig runt i rummet och hittar ett ställe där hon kan gå runt i en cirkel genom flera 
rum. Hon tar fram ett pussel och plockar ur bitarna för att sedan jämföra bitarna med hålen. Hon 
tar sedan pusslet (utan bitar i) och lyfter det upp och ner från hyllan hon tog det i.  
 
Ella, 3 år, sitter vid ett bord med ett bildpussel där hon sorterar ut några kantbitar och försöker 
lägga dem på rätt plats.  
 
Analys: Det yngre barnet uttrycker rumsuppfattning och lokalisering genom rörelse då hon upplever 
sin plats i rummen och hur hon kan röra sig mellan dem. Barnet jämför också med pusslet och 
upplever dess placering i hyllan. Den andra flickan sorterar och jämför genom rörelse då hon plockar 
ut och passar in pusselbitar.  
 
 
5.2.4 Vita rummen 
I de vita rummen som också kan kallas skapar- eller målarrum finns det ett bord mitt i rummet, 
och längs väggarna finns hyllor där materialet är placerat. Materialet står ofta högt upp och är inte 
möjligt för barnen att själva ta fram men de kan se det. Material som finns i dessa rum är olika 

Figur 6. Cirkulära pussel. 
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sorters färg, pennor, olika papper, penslar, lim, sax, staffli, olika träformer, träpärlor, 
äggkartonger, pappersrullar, flörtkulor i olika färg och storlek, fjädrar och liknande material.  
 
 
Observation Vykort 
Alfred, 3 år, går in i rummet och tar ett tomt vikbart vykort och säger . 
Han sätter sig ner och börjar klippa fransar i kortet. Han petar sedan på fransarna med fingret 
som att han räknar dem. En pedagog kommer in med andra barn som önskat ett specifikt pyssel 
vilket de börjar med. Alfred blir frågad ifall han också vill vara med på pysslet och får ett nytt vikt 
vykort, vilket han börjar rita olika långa parallella streck på (ej uppmanat av pedagogen). Alfred 
sitter sedan tyst länge och pysslar lite smått med sitt vykort och tittar mycket på de andra barnen i 
rummet  
 
Analys: Den matematik som synliggjordes var att barnet räknade sina fransar och sedan jämförde 
längden på strecken som han ritade. Detta uttrycktes genom bild, samtal och rörelse.  
 
 
5.2.5 Gula rummen 
De gula rummen är rum där barnen har sina pärmar och lådor i. I mitten finns ett bord att sitta 
vid och längs väggarna finns hyllor och skåp med olika material. De material som främst finns här 
är spel och olika kortövningar. Det finns också duplo.  
 
Observation Plastformer 
Alex 6 år, Erik och Elise, 5 år, sitter vid ett bord och har 
plastbrickor med former i att följa (se Figur 7). De ritar 
formerna på papper på olika sätt. De ritar dem i 
storleksordning som torn, i staplar, huller om buller och 
bredvid varandra. De pratar om hur formerna ser ut, vad de 
heter, hur många de ritar samt pratar och förklarar de olika 
händelser, personer och platser för varandra.  
Elise: Nu tog jag en trekant, nej kvadrat föresten. 
Erik: Jag ska göra en snögubbe med många cirklar på varandra. 
Alex: Du vet han som är cool, han som springer med byxorna 
såhär, och springer fort. På backen där hemma som är lång. 
 
Analys: Barnen uttrycker mycket matematik genom bild/form, rörelse och samtal. Den matematik de 
uttrycker är räkna, mäta, konstruera, lokalisera och förklara.  
 
 
5.2.6 Blå rummen 
I de blå rummen finns olika sorters konstruktions och byggmaterial och brukar kallas för 
byggrummet. Materialen här är stora träklossar/träplankor, mindre träklossar, trådrullar i trä, 
papprör, duplo, piratskepp i trä, figurer i form av pirater och riddare, och några pussel. Golvet är 
till stor del fritt att bygga på och materialet finns på hyllor längs väggen och ett mindre bord i ena 
hörnet.  
 
Observation Figurer 
Nina, 3 år, leker med figurer på en konstruktion av stora träbitar. Hon har ett rollspel där hon 
beskriver var de olika figurerna befinner sig och var de ska gå. Hon beskriver också deras 
egenskaper.  
- Den här ska ställa sig ute i hörnet, där! 

Figur 7. Rita former. 
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- Det där var en snäll robot, och det där är en arg robot. 
 
Analys: Matematik synliggörs då barnet i leken samtalar om figurerna, där hon beskriver med 
lägesord och förklarar egenskaper och strategier i leken.   
 
 
5.2.7 Bruna rummet 
De bruna rummen har inretts som en husvrå med ett kök, bord och stolar, husgeråd, bestick, 
glas, tallrikar, kastruller, dockor, docksäng, dockkläder, plastmat, telefon, tangentbord och 
dockvagn. I detta rum har inga observationer ägt rum. 
 
 
5.3 Sammanfattade resultat av observationerna 
Resultaten av alla observationer har sammanställts i tre stapeldiagram där uttrycksformer, 
verktyg/material och matematiska aktiviteter redovisas. Sammanlagt antecknades 176 tillfällen där 
matematik synliggjordes. 
 

 
 

Figur 8. Förekomst av olika uttrycksformer enligt resultat av observationerna. 
 
Av Figur 8 framgår att den vanligast förekommande uttrycksformen är Tal/samtal, följd av 
Rörelse, och Bild och form. Uttrycksformen Tal/samtal förekommer vid 2/5 av de 176 
antecknade tillfällena. Tillsammans med den andra dominerande uttrycksformen Rörelse, som 
förekommer vid ca 1/3 av de 176 antecknade tillfällena, förekommer de vid 3/4 av samtliga 
tillfällen. Bild och form samt Lek och drama är ungefär lika vanligt förekommande och utgör 
tillsammans ca 1/5. Dans förekom inte alls, Sång och musik i ytterst begränsad omfattning.   
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Figur 9. Användande av verktyg och material enligt resultat av observationerna. 
 
Det material som barnen främst använde då matematik synliggjordes är, som framgår av Figur 9, 

användes var Tal/samtal en dominerande uttrycksform men också Rörelse, vilket innebär att vid 
många av dessa tillfällen då inget material användes var kroppen barnets verktyg att uttrycka sig 
med. Det konkreta material som oftast användes var Spel och pussel, nära följt av 
Skapandematerial och Konstruktionsmaterial, vilka alla tre förekommer ungefär lika ofta. 
Tillsammans förekommer de vid ca hälften av de 176 antecknade tillfällena. Material för rollspel 
utgör 1/10 och Matematisk material användes minst ofta.  
 

 
 

Figur 10. Förekomst av matematiska aktiviteter enligt resultat av observationerna. 
 

Av Figur 10 framgår att den vanligast förekommande matematiska aktiviteten är Konstruera, 
följd av Förklara och Lokalisera. Konstruera utgör ca 1/4, och Förklara, Lokalisera, Mäta och 
Leka som är ungefär lika vanligt förekommande utgör tillsammans 3/5 av de observerade 
matematiska aktiviteterna. Räkna, som är den minst vanligt förekommande matematiska 
aktiviteten, förekommer vid 1/10 av de observerade aktiviteterna.  
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5.4 Pedagogerna om miljön 
Fyra intervjuer gjordes där pedagogerna fick beskriva sina tankar om barns uttrycksformer och 
om arbetet med miljön på förskolan (se Bilaga 5).  
 
5.3.1 Arbetet med miljön 
Samtliga pedagoger berättade att de ständigt arbetar med miljön och förändrar den vilket de 
betraktar som väldigt viktigt. Några av pedagogerna ansåg dock att mer tid avsedd för detta 
arbete vore önskvärt då det finns många visioner om vad de vill göra men inte tillräckligt med tid 
att genomföra det. Pedagogerna ansåg att arbetet med miljön syftar till att miljön ska fungera för 
den barngrupp de har för tillfället och att miljön ska vara inbjudande att komma till och leka i.   
 
En pedagog uttrycker att miljöns utformning också är formad av tradition i förskolan. Pedagogen 
berättar att miljön också påverkas av att ekonomi för att köpa in material till en helt ny miljö inte 
finns.  

Det ska alltid vara en dockvrå, det ska alltid vara ett ställe där man ska rita på, det ska vara, 
kanske inte ett byggrum, men det ska vara nånting liksom, här går man in och leker med 

, finns inte pengar att köpa ett 
helt nytt material. Så man köper lite av varje, lite av det och lite där. 

 
5.3.2 Matematik i miljön 

räkna, ett två tre fyra. Det finns ju så 

Samtliga pedagoger pekade på flera material som var avsedda som matematisk material i deras 
miljö. Det kunde vara material inköpta som matematiskt material, t.ex. plastbjörnar i olika storlek, 
tyngd och färg, lika-på-lika kort och formpussel. De beskriver också matematiska material de 
själva skapat på avdelningen t.ex. dunkarna med olika tungt innehåll med en våg till, rep att klättra 
upp och ner med, bilder och ett bestämt antal köksredskap för att kunna sortera. Pedagogerna 
uttryckte samtliga att det även var upp till dem som pedagoger att se matematiken i barns lek och 
att lyfta fram den för barnen. Pedagoger behöver ha ett matematiskt förhållningssätt i sitt arbete 
och uppmärksamma barnen på att det var matematik de gjorde, och ta tillvara på 
vardagssituationer där de kan få in matematik t.ex. fruktstunden och matstunden. Samtliga fyra 
pedagoger underströk att matematik fanns överallt bara man tittar efter den.  
 
5.3.3 Barns möjlighet till olika uttrycksformer 
Frågan om olika uttrycksformer hade pedagogerna svårt att svara på. De berättade främst om att 
barnen uttryckte sig genom samtal. En pedagog beskrev att de gärna ville ha kvar en soffa som 
barnen kunde klättra upp och ner och tumla runt i för att kunna uppleva högt och lågt och 
uppleva rummet. En annan pedagog beskrev att de har mycket konstruktionsmaterial genom 

ort det här byggrummet, och det har 
 

 
Samtliga intervjuade pedagoger lade stor vikt vid att barnen ska få möjlighet att redan från början 
lära sig de rätta begreppen och orden inom matematik. Barnen ska också ges möjlighet att 
samtala om matematik. En pedagog pekade på att de hade möjlighet att uttrycka sig genom att 
rita och de kunde sätta på musik i det större lekrummet.  
 
En pedagog uttrycker att barnen skulle kunna få bättre möjlighet till att uttrycka sig genom bild 
ifall de arbetade fram deras målarrum bättre och fick det att fungera på ett bra sätt.  
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6. Diskussion  
 
6.1 Metoddiskussion 
Metoderna observation och intervju har varit bra att använda för att nå syftet med denna studie. 
Observationerna var strukturerade med ett tillhörande observationsschema som kompletterades 
med anteckningar på tomt blad bredvid för att få med händelserna i observationen vilket ökar 
reliabiliteten. Tillförlitligheten, reliabiliteten, förstärks även av att ljudinspelning gjorts som har 
avlyssnats och analyserats. Om videoinspelning hade valts hade tillförlitligheten i resultatet stärkts 
ytterligare då barnens alla uttrycksformer med kroppen kunnat fångas. Valet att göra 
observationer med observationsschema och ljudinspelning gjordes då det var det som flest 
föräldrar skulle godkänna sina barns medverkan i och som jag kände mig mest bekväm med.  
 
För att se om observationsschemat mätte det jag avsåg att mäta genomfördes en pilotstudie där 
resultatet visade att det som observerades var det jag avsåg att observera vilket innebär att 
mätinstrumentet har god validitet. En av observationernas nackdelar är att det är tidskrävande 
(Patel & Davidson 2011 s. 92-93) vilket i detta fall vägdes upp av att jag kunde undersöka det jag 
avsåg. I denna studie har dock detta varit en bra undersökningsmetod som har fångat barnens 
uttrycksformer i naturliga situationer vilka heller inte påverkats av mig som observatör då jag var 
icke deltagande. När resultatet samma
verktyget/materialet, vilket innebar att barnet använt sin egen kropp som verktyg. I observations-
schemat ingår endast sådant konkret material som hela tiden finns i rummet. En kolumn i 
observationsschemat för kroppen som verktyg hade utvecklat undersökningen.  
 
Intervjuerna som gjordes var svagt strukturerade där den intervjuade gavs utrymme att fritt svara 
på frågorna som var av låg standardisering vilket innebär att de inte behövde ställas i bestämd 
ordning. Detta skapade en stämning som den intervjuade kände sig bekväm i och fick tid att 
tänka på svaren. Hälften av intervjuerna spelades in vilket ökar reliabiliteten då det går att gå 
tillbaka till inspelningarna under analysen. Om alla intervjuer spelats in hade det ökat reliabiliteten 
ytterligare. Vid två intervjuer fördes anteckningar eftersom pedagogerna önskade det. För att öka 
reliabiliteten i de intervjuer som antecknades repeterades det antecknade i slutet och de 
intervjuade tillfrågades ifall jag förstått dem rätt.  
 
Arbetet pågår med att implementera den reviderade läroplanen där uttrycksformerna nämns. 
Detta framkom genom att pedagogerna gav intryck av att de kände sig främmande inför 
uttrycksformerna och inte yttrade sig särskilt utförligt angående hur de tänkte kring miljön i 
förhållande till barns möjligheter att använda olika uttrycksformer.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka vilka uttrycksformer och verktyg barn uttrycker 
matematik med då matematik synliggörs i barns fria lek i förskolans olika inomhusmiljöer. Nedan 
diskuteras resultatet från undersökningen utifrån frågeställningarna.   
 
6.2.1 Verktyg och uttrycksformer när matematik synliggörs 
Resultatet visar att de mest vanligt förekommande uttrycksformerna då matematik synliggjordes 
är Tal/samtal följt av Rörelse och Bild/form. Ofta användes mer än en uttrycksform, de 
användes så att de förstärkte eller kompletterade varandra. Talat språk är ett verktyg för att ta 
situationen bortom det konkreta här-och-nu och ge möjlighet att förklara saker utanför 
situationen (Eriksen Hagtvet 2004 s. 50).  Att talat språk var den vanligaste uttrycksformen kan 
tolkas ha ett samband med hur miljön är uppbyggd. Björklid (2005 s. 33) menar att miljön sänder 
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ut budskap om vad som förväntas hända och vad som ska göras i miljön. Barn behöver få 
uppleva matematik genom hela kroppen, och Rörelse respektive Tal/samtal var två 
uttrycksformer som ofta kombinerades (Doverborg & Pramling Samuelsson 2001 s. 6-7).  
 
Då matematik uttryckt
observerade tillfällena. De material som mest användes som verktyg var Spel/pussel följt av 
Skapandematerial och Konstruktionsmaterial. Skillnaden mellan de olika materialen är dock inte 
stor vilket understryker vikten av att miljön erbjuder ett rikt och varierat material för barnen att 
uttrycka sig med, då de material pedagogerna väljer till miljön kan bestämma rikting på det tema, 
t.ex. matematik, pedagogerna vill uppmärksamma (Nelson & Svensson 2005 s. 133).   
 

beskrivningarna av observationerna. Detta kan kopplas till att Rörelse var den näst vanligaste 
uttrycksformen, då barnen använder kroppen som ett verktyg och en förutsättning för rörelse. 
Kroppen är et viktigt verktyg för barnen att uttrycka sig med då barn upplever matematik genom 
hela kroppen (Doverborg & Pramling Samuelsson 2001 s. 6-7) vilket ofta ledde till att rörelse 
kombinerades med samtal för att förstärka upplevelsen för barnet självt och för kompisarna, om 
barnet förklarade något.  
 
I överensstämmelse med resultatet av min undersökning visar Winthers (2012) examensarbete att 
samtal även är den mest vanligt förekommande uttrycksformen i planerade matematiksamlingar 
samt i barns fria lek. Winther (2012 s 38) ser en koppling mellan de uttrycksformer pedagoger 
främjar och de uttrycksformer barn väljer i den fria leken, en aspekt som kan bidra till att förklara 
resultatet av min studie. Pedagogernas förhållningssätt avspeglas i denna undersökning även 
genom att pedagogerna vid intervjuerna fokuserade på barnens uttryck genom samtal om 
matematik. Pedagogerna uttryckte att barnen redan från början skulle få lära dig de rätta 
matematiska begreppen och ges möjlighet att samtala om matematik.  
 
6.2.2 Vilken matematik synliggörs i leken?  
Den matematiska aktivitet som främst synliggjordes i den fria leken var Konstruera, följd av 
Förklara och Lokalisera.  
 
Till skillnad från resultatet i denna undersökning visar Mobärgs och Edlers (2012 s. 41) resultat 
att Lokalisera var den vanligaste matematikaktiviteten. Mobärg och Edler (2012 s. 31) undersökte 
matematiska aktiviteter vid olika situationer på förskolan, där resultatet vid barns fria lek visar att 
Lokalisera var den vanligast förekommande aktiviteten följd av de matematiska aktiviteterna 
Konstruera och Mäta. Förekomsten av aktiviteten Konstruera skiljer stort mellan planerade och 
oplanerade aktiviteter och den förekom oftast i de oplanerade aktiviteterna. Detta resultat 
överensstämmer med resultatet i min studie, där Konstruera är den vanligast förekommande 
aktiviteten i den fria leken. Ofta finns matematik i barnens vardag vilken Heiberg Solem och Lie 
Reikerås (2004 s. 9) menar att vi måste lära oss att känna igen, då vi ofta förknippar matematik 
med rä Av min studie framgår att den matematik barn uttrycker i 
sin fria lek i första hand är Konstruera, inte Räkna eller Lokalisera, vilket skulle kunna förväntats 
då aktiviteten Lokalisera enligt Mobärgs och Edlers resultat är vanligast förekommande, och den 
aktivitet som främst förknippas med matematik är Räkna.  
 
Resultatet att Konstruera är den vanligaste matematikaktiviteten kan tolkas som en verkan av den 
miljö som finns på förskolan då miljön skapar möjligheter, eller brist på möjligheter (Nordin-
Hultman 2004 s. 72). Miljön sänder också budskap till barnen om vad som förväntas hända och 
göras i miljön (Björklid 2005 s. 33). I beskrivningarna av rummen framkommer att i många av 
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rummen förekommer material barn kan konstruera med, vilket kan vara en förklaring till att 
aktiviteten Konstruera är vanligast förekommande.  
 
En annan förklaring och tolkning av resultatet är att 6 av 11 observationer är genomförda i rum 
där övervägande delen av materialet kan användas för aktiviteten konstruktion. Detta gäller i 
gröna, lila och blå rummen som främst har olika typer av konstruktionsmaterial med vilka barn 
kan undersöka olika former, sortera, bygga med och karakterisera utifrån egenskaper som storlek, 
form och mönster (Utbildningsdepartementet 2010 s. 11). Vid observationerna synliggjordes 
mycket matematik samtidigt vilket gjorde det svårt att hinna anteckna. Detta kan ha lett till att de 
aktiviteter som inte var tydligt synliga kan ha fallit bort till fördel för de som tydligt framträtt och 
de som kunde dokumenteras med fotografi och ljudupptagning.  
 
Pedagogerna uttrycker att matematik är mer än att bara räkna och att matematik finns överallt. 
Detta avspeglar sig även i deras berättelser om miljön, där de beskriver sig ha observerat och 
noterat barnens olika matematiska aktiviteter genom leken med konstruktionsmaterial i 
byggrummet, vilket tyder på att konstruktion är en matematisk aktivitet som faller sig naturligt för 
barnen i leken.  
 
6.2.3 Vilka verktyg och uttrycksformer erbjuder miljön barnen? 
De olika rummen erbjuder olika redskap vilket synliggörs då man observerar avdelningarnas rum, 
där materialen är lika mellan avdelningarna men placerat i olika rum. I beskrivningen av rummen 
framgår att miljön erbjuder ett varierat material med möjlighet till olika verktyg. Att kunna blanda 
och kombinera materialen begränsas dock av att avdelningarna är starkt uppdelade i olika rum 
vilket enligt Nordin-Hultman (2004 s. 90-91) begränsar barnen i deras möjligheter genom att 
barnen blir beroende av pedagogerna, av tid, rum och material.  
 
På samtliga avdelningar berättade pedagogerna att arbetet med att förändra miljön pågår 
kontinuerligt. Det innebär att barnen möter nya material och fenomen vilka blir verktyg för 
barnen att få utforska, undersöka och utvecklas med (Nelson & Svensson 2005 s. 133). 
Pedagogerna pekar på många material i miljön som är tänkta att utveckla barnens matematiska 
tänkande och begreppsförståelse men betonar vikten av att de som pedagoger ska ha ett 
matematiskt förhållningssätt och uppmärksamma barnen på vad som är matematik. Detta menar 
också Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009 s. 242) är centralt för att barnen ska 
utvecklas. Pedagogerna ska vara inkännande, engagerade och lyssna på barnen samt vara måna 
om att tillmötesgå barnen, involvera dem och göra dem delaktiga i verksamheten (Sheridan, 
Pramling Samuelsson & Johansson 2009 s. 242). 
 
 
6.3 Slutsatser 
Resultatet visar att barn främst uttrycker matematik genom samtal och rörelse, av de 
uttrycksformer som förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 10.) menar är viktiga att barn får möjlighet 
att utveckla. Sång, musik och dans var uttrycksformer som förekom ytterst lite eller inte alls, 
vilket kan kopplas till miljön som skapar möjligheter eller brist på möjligheter för barn (Nordin-
Hultman 2004 s. 72). I detta fall saknas eller finns få verktyg för barn att använda för dessa 
uttryck och miljön behöver därmed utvecklas med avseende på dessa uttrycksformer.  
 
Det verktyg barnen använde var till största del deras egen kropp, vilken i observationerna 
kategoriserades som användandet av Inget material . De material de utnyttjade som verktyg att 
uttrycka matematik med var spel och pussel, skapandematerial och konstruktionsmaterial. De 
material som användes minst var matematiskt syftat material. Detta visar att de material barn 
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väljer till att uttrycka matematik med inte måste vara kopplat till matematik. Barn väljer främst 
material som ej är matematiskt syftat då matematik synliggjordes. 
 
Konstruera var den matematiska aktivitet som synliggjordes mest. Detta resultat, liksom vilket 
verktyg barnen valde, kan kopplas till att miljön erbjöd mycket konstruktionsmaterial som barnen 
kunde bygga med och karakterisera utifrån egenskaper som storlek, form och mönster.  
 
6.4 Avslutande reflektion 
Att på detta sätt studera barns matematik på nära håll ger insikt om hur mycket matematik barn 
kan och uttrycker. Genom att möta barns sätt att uttrycka sig på inser jag vikten av att använda de 
olika uttrycksformerna i verksamheten och låta barnen använda dessa för att utvecklas. Miljön är 
viktig för att skapa möjligheter för barnen och, precis som pedagogerna uttryckte det, behöver 
miljön ständigt förändras för att barnen ska utmanas och ges nya mjöligheter.  
 
Det vore intressant att fördjupa studien inom detta område genom att fokusera på olika aspekter, 
som ålder och kön. Finns det någon skillnad i hur barn uttrycker matematik beroende på ålder, 
vilken matematik uttrycker barn i olika åldrar, och vilka verktyg använder de? Är det någon 
skillnad på barns matematiska aktiviteter, verktyg och uttrycksformer beroende på kön? 
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Bilaga 1 
Mars 2012 

 
 

 
 
 

 
Till föräldrar med barn på Förskolan X 
 
Förfrågan om deltagande i undersökning 
Jag går nu sista terminen på min utbildning till förskollärare. Denna termin skriver jag ett 
examensarbete om matematik i förskolan. Syftet är att få kunskap om hur barn uttrycker 
matematik i den fria leken inomhus. Den reviderade läroplanen för förskolan har väckt 
mitt intresse för att undersöka just barnens matematiska uttryck.  
Under april-maj kommer jag göra en undersökning genom observationer av barnen i 
deras fria lek för att se hur de uttrycker matematik. Observationerna dokumenteras med 
digitalkamera, papper, penna och diktafon, d.v.s. ljudet spelas in. Detta för att jag lättare 
ska kunna gå tillbaka, analysera, se och höra hur barnen uttrycker sig. 
Undersökningen kommer att presenteras som en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Barnens, personalens och förskolans namn avslöjas inte i uppsatsen, inte heller i vilken 
kommun undersökningen är gjord. I de fall då det är relevant att utförligare beskriva 
specifika situationer, kommer namn att vara fingerade. Eventuella foton som presenteras 
kommer att vara tagna så att inget barn kan kännas igen, inte heller förskolan. När 
uppsatsen är godkänd förstörs allt insamlat material och ett exemplar kommer finnas 
tillgängligt på varje avdelning på förskolan för dig att läsa.  
För att veta om Du godkänner att jag observerar just ditt barn ber jag dig vänligen att 
meddela personalen senast onsdagen den 4 april. Deltagandet är helt frivilligt och du 
kan välja att utan närmare motivering avbryta barnets deltagande när du helst vill.  
Har du frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:    Handledare: 
Anna Sjögren    Maria Bjerneby Häll 
E-post: v09ansjo@du.se  Universitetslektor i matematikdidaktik 
Mobil: xxxx-xxxxxx   E-post: mbh@du.se  
     Tel: 023-77 82 74
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Bilaga 2 
Mars 2012 

 
 

 
 

 
 
Till pedagoger på Förskolan X 
 
Förfrågan om deltagande i undersökning 
Jag går nu sista terminen på min utbildning till förskollärare. Denna termin ska jag skriva ett 
examensarbete inom matematik i förskolan. Syftet är att få kunskap om hur barn uttrycker 
matematik i den fria leken inomhus i förskolan. Den reviderade läroplanen för förskolan har 
väckt mitt intresse för att undersöka just barns matematiska uttryck.  
Under april-maj kommer jag göra en undersökning genom observationer av barnen i deras fria 
lek för att se hur de uttrycker matematik. För att få en djupare förståelse avser jag även att 
samtala med pedagogerna. De pedagoger som inbjuds till samtal kommer att få se 
samtalsunderlaget i förväg. Samtalen dokumenteras med papper, penna och diktafon, d.v.s. ljudet 
spelas in.   
Du tillfrågas härmed om att delta i undersökningen. Deltagandet sker i form av samtal. 
Undersökningen kommer att presenteras som en uppsats vid Högskolan Dalarna. Barnens, 
personalens och förskolans namn avslöjas inte i uppsatsen, inte heller i vilken kommun 
undersökningen är gjord. I de fall då det är relevant att utförligare beskriva specifika situationer, 
kommer namn att vara fingerade. Eventuella foton som presenteras kommer att vara tagna på så 
sätt att inget barn eller pedagog kan kännas igen, inte heller förskolan. Resultaten av samtalen 
presenteras så att ingen individ kan identifieras. När mitt examensarbete är godkänt förstörs allt 
insamlat material och ett exemplar kommer finnas tillgängligt på varje avdelning på förskolan för 
dig att läsa.  
För att veta om Du godkänner att jag samtalar med dig ber jag dig vänligen att meddela mig 
senast onsdagen den 4 april. Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att utan närmare 
motivering avbryta ditt deltagande när du helst vill.  
Har du frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
Tack på förhand! 
 
 
Student:    Handledare: 
Anna Sjögren    Maria Bjerneby Häll 
E-post: v09ansjo@du.se  Universitetslektor i matematikdidaktik 
Mobil: xxxx-xxxxxx   E-post: mbh@du.se  
     Tel: 023-77 82 74 
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Observationsschema            Bilaga 3 
 

1. Rum, Datum, tid.  
 
 
 
 
 
 
2. Antal barn och deras ålder: 
    Barnen får beteckningar av bokstav (för att se om ett barn uttrycker med olika uttryck.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rummet innehåller följande verktyg kopplat till matematik: 
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Uttrycksformer 
Verktyg/material 

Matematiska aktiviteter 

 

Bild/form       
Konstruktion       
Skapande       
Spel/pussel       
Rollspel       
Matematiskt       
Tal/samtal       
Konstruktion       
Skapande       
Spel/pussel       
Rollspel       
Matematiskt       
Lek/drama       
Konstruktion       
Skapande       
Spel/pussel       
Rollspel       
Matematiskt       
Rörelse       
Konstruktion       
Skapande       
Spel/pussel       
Rollspel       
Matematiskt       
Dans       
Konstruktion       
Skapande       
Spel/pussel       
Rollspel       
Matematiskt       
Sång/musik       
Konstruktion       
Skapande       
Spel/pussel       
Rollspel       
Matematiskt       
 Räkna 

Antal, 
mängd av.  

Mäta 
bestämma 
stolek, jämföra 
och ordna. 
Riktning, tid.  
 

Lokalisera 
Rumsuppfatt
ning, 
Lägesord 

Förklara 
Förklara, 
resonera och 
motivera. 
Utforska orsak 
och verkan. 
Varför? 

Konstruera 
Beskriva 
saker utifrån 
egenskaper 
Geometri. 
Sortera.  

Lek 
Spel, pussel  
och rollek. 
Diskutera 
strategier och 
förut- 
sättningar.  
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Observationsschema för material       Bilaga 4 
Rum/datum:  
 

Konstruktions 
material 

Skapande 
material 

Spel/pussel Material för 
rollspel 

Matematiskt 
material 
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Bilaga 5 

Anna Sjögren 
v09ansjo@du.se 

Högskolan Dalarna 
Examensarbete VT 12 

 
 

 
Samtal/intervju 
Syfte med min studie är att få kunskap om vilka verktyg och uttrycksformer barn använder när 
matematik synliggörs i den fria leken. De verktyg jag valt att titta på är de material barnen erbjuds 
i miljön på förskolan. Materialen har jag delat in i följande kategorier: 
 

 Konstruktionsmaterial t.ex. lego, klossar 
 Skapandematerial t.ex. kritor, papper 
 Spel/pussel 
 Material för rollspel t.ex. utklädningskläder, dockor 
 Matematiskt material t.ex. våg med olika tunga dunkar, formpussel, kulram 

  

Då jag observerat barns uttrycksformer har jag utgått från den reviderade läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98 rev. 10, s. 7) där förskolans uppdrag beskrivs så här:  
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 
Lpfö 98 rev. 10, s. 7 
 

För att konkretisera vad matematik innebär har jag utgått från matematikens historiskt och 
kulturellt grundade aktiviteter (Utbildningsdepartementet 2010, s. 11): räkna, mäta, lokalisera, 
förklara, konstruera och leka.  
 

 Hur har personalen på avdelningen tänkt då de arbetat fram miljön som den ser ut idag?  
 

 Hur tänker du om vilka möjligheter barnen har att uttrycka matematik? Vilka uttryckssätt? 
 

 Utifrån de verktyg och uttryckssätt jag observerat, har du sett något mer eller något annat? 
Vad är det jag har missat i mina observationer? 

 Vad ser du för möjlighet att utveckla miljön? Konkreta exempel! 

 

Tack för din medverkan!   

 

mailto:v09ansjo@du.se

