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Abstract 

Title: I can jump this high – a qualitative observational study about children´s mathematical 

play, how they learn and practice gender. 

Author: Sandra Nylin 

Supervisor: Katarina Mattsson 

Autumn term of 2016 

My issues were: 

 What does children learn about mathematics in their free play? 

 How do children learn mathematics i their free play? 

 Does children practice gender in their mathematical play in preschool? And how? 

This is a qualitative study with observations as a method. I have chosen to use observations as 

a method because I wanted to see what children were doing and not what the teachers told me 

that they were doing. I used structured observations where a scheme was used to help me 

answer my questions.  The observations were made in a Swedish preschool with 23 children 

in the ages 1-5 years old divided into two groups. 

Three different theoretical perspective where used in this study. The first one is Alan Bishops 

six mathematical activities that were used to analyze which mathematics children learn in 

their free play. The second one is social culture theory which is used to analyze how children 

learn mathematics in their mathematical play. The third one is gender theory which is used to 

analyze if children practice gender in their mathematical play. 

My results show that children learn about most of Bishops mathematical activities in their free 

play. I saw that the children learned about measuring, counting, design and construction, 

location and spatial awareness and explaining. I was not able to find one of the mathematical 

activities and that was playing. The results showed that the children were using cultural tools 

in their play, the spoken language and social interaction played an important role in their play. 

The result also showed that the children in this study practice their own gender in their 

mathematical play but they also practice the opposite gender in their mathematical play. 
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1. Inledning 

 

En flicka på två år står i trappen på utegården, hon böjer på knäna och hoppar ner på nästa 

trappsteg och rätar på sig med ett stort leende i ansiktet. Hon vänder sig sedan om tittar på 

mig och säger att hon hoppade långt. Hon kliver upp på det första steget igen vänder sig om 

och hoppar ner på nästa trappsteg, vänder sig sedan om och säger att hon hoppa högt. Detta 

upprepar hon flera gånger och varje gång vände hon sig mot mig och säger att hon antingen 

hoppa långt eller högt. Den här situationen mötte jag när jag var på en förskola en gång och 

jag reagerade på att flickan ägnade sig åt lärande kring matematik i leken. Det väckte 

funderingar hos mig, i vilken utsträckning barn ägnar sig åt matematik i leken, sker det ett 

lärande kring matematiken. Den här studien kommer därför att undersöka barns matematiska 

lärande i den fria leken samt hur genus gestaltas i den matematiska leken. 

Säljö skriver att i ett samhälle med utvecklad teknik då det finns hjälpmedel i form av 

miniräknare som utför beräkningar åt oss finns en risk att man anser att man inte längre 

behöver lära sig räkna. Han betonar att det blir ännu viktigare att förstå innebörden bakom 

räkne principerna men även vilken metod man ska använda sig av för att räkna ut ett problem 

men även vad som kan förväntas vara ett rimligt svar (2000:16–17). Matematik är närvarande 

i vårt dagliga liv då vi beräknar när vi måste gå till bussen för att hinna till arbete och skola, 

när vi går och handlar efter arbetet och beräknar hur mycket vi ska handla och även när vi 

lagar mat och ska beräkna hur mycket vi ska använda av de olika ingredienserna. Vi möter 

med andra ord matematik i vårt dagliga liv och att då undersöka vilken matematik barn ägnar 

sig åt i sin lek blir av vikt för att som förskollärare kunna bidra till att barnen skapar en 

förståelse kring räkne principerna och olika metoder för att räkna. 

Lillemyr skriver att barns lek blir viktig då de ägnar en stor del av sin barndom åt att leka, 

men den får även en stor betydelse för barns utveckling och socialisation. Leken är även 

viktig då den stimulerar alla sidor av barns utveckling. Leken kan ha en problemlösande 

funktion, stimulera till utveckling, stärka barns självkänsla och integritet samt ha en 

utforskande funktion (2013:31–32, 35). Då leken är en stor del av barns liv finner jag det 

intressant att undersöka vilket matematiskt lärande som sker i den och som jag skrev tidigare 

så är matematiken en stor del av vår vardag och för att arbeta med det i förskolan kan det vara 

bra att ha kunskap om vilken matematik barnen själva finner intressant. 
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 I läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska stimulera barn till lek och lärande 

samt bygga på barns intresse (Lpfö 98 rev 2016:6). Med det i tanken finner jag leken som ett 

viktigt område att undersöka barns intresse kring matematik genom. Läroplanen för förskolan 

lägger vikt vid att motverka traditionella könsroller och könsmönster (Lpfö 98 rev 2016:5). 

Då målet inom förskolan är att motverka traditionella könsroller fann jag det intressant att 

undersöka om barnen i den matematiska leken iscensätter traditionella könsroller och 

könsmönster. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Eberley betonar i sin artikel att begreppet lek är svårt att definiera då det i olika kontexter får 

olika betydelser, leken kan inte tas ur sitt sammanhang (2014:214–215). Lillemyr gör i sin 

bok lek på allvar – en spännande utmaning ett försök till att reda ut begreppet lek och även 

hon menar att det är ett svårt begrepp att definiera men tar upp aspekter som att leken är en 

allsidig aktivitet som snabbt ändrar karaktär, leken kan även ha olika funktioner som 

problemlösande, utforskande och utvecklande (2013:35). Begreppet blir alltså svårt att 

definiera då den existerar i en kontext. Eberley skriver vidare att leken kan ha olika karaktär 

den kan erbjuda en utmaning eller fungera som lugnande, vara grov eller mild, fysisk eller 

intellektuell, ordnad eller oordnad, planerad eller spontan och kan ha ännu fler egenskaper 

(2014:231–232). Leken innehåller med andra ord många olika egenskaper och blir på så sätt 

mångsidig och därmed viktig i barns utveckling. 

Det går att finna olika definitioner av vad matematik är, inom litteratur som är riktad mot 

förskolan finns det två definitioner som är vanliga dels är det de fem grundläggande räkne 

principerna av Gelman och Gallistel den andra definitionen är sex grundläggande 

matematiska aktiviteter av Alan Bishop. Fuson skriver en recension av Gelman och Gallistels 

text ”The child´s understanding of number” där det står om fem grundläggande principer för 

att förstå idén med att räkna. Den första principen är ett – till - ett principen, den andra 

principen om stabil ordning, den tredje kardinalprincipen, den fjärde abstraktionsprincipen 

och den femte som är principen om irrelevant ordning. Alla dessa har betydelse för att förstå 

räkneordens innebörd (1979:383–384). Den andra definitionen kommer som nämnts tidigare 

ifrån Bishop som har kommit fram till att det finns sex grundläggande matematiska aktiviteter 

som man ägnar sig åt inom alla kulturer och de är räkna, mäta, lokalisera, design och 



7 

 

konstruktion, leka samt förklara (1988:182–183). Aktiviteterna kommer att beskrivas närmare 

under avsnittet teoretisk utgångspunkt. Dessa två definitioner erbjuder olika perspektiv på 

området matematik, Gelman och Gallistel erbjuder ett intressant perspektiv på matematik men 

det blir inte heltäckande utan går istället mer in på hur en förståelse för räkneorden och 

räkning och annat inom området faller då bort. I läroplanen för förskolan läggs det även vikt 

vid matematiken och dess olika områden samt vikten med att undersöka alla delar (Lpfö 98 

rev 2016:10). Då läroplanen lägger vikt vid en bredd inom området matematik blev valet för 

mig naturligt att utgå från Bishops matematiska aktiviteter när matematik definieras i den här 

undersökningen då den ger en mer heltäckande bild inom området.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka barns matematiska lärande i förskolan mer specificerat 

det matematiska lärandet i barns fria lek både det medvetna och det omedvetna. Syftet är 

vidare att undersöka om genus iscensätts i den matematiska leken. Tanken är att göra detta 

med hjälp av observationer på en förskola för att sedan analysera lärandet med hjälp av 

sociokulturell teori. 

 

1.2.1 Frågeställningar: 

 

 Vilket matematiskt lärande går att observera i barns fria lek? 

 Hur lär barn matematik i den fria leken? 

 Iscensätts genus i barns matematiska lek på förskolan? I så fall hur?  
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1.3 Begreppsdefinition 

 

Här kommer att redogöras för några begrepp som är centrala i den här undersökningen. 

Begreppen definieras enligt dess användande i den här undersökningen. 

Fri lek – i den här undersökningen innebär fri lek att det är barnens eget val av aktiviteter 

vilket inte innefattar rutin situationer. Det viktiga är att aktiviteten är styrd av barnet och inte 

en pedagog eller vuxen. 

Matematisk lek – i den här undersökningen används begreppet matematisk lek vilket är något 

som jag själv har kommit på. Det innebär barns lek som innefattar matematik. 

Lärande – när ett tankemönster förändras 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Här kommer att redogöras för forskning som skett inom det aktuella området. Då det är svårt 

att hitta forskning som innefattar de tre områdena lek, matematik och genus kommer det att 

redogöras för forskning som skett inom ett eller två av dessa områden för att ge en bild av vad 

som har forskats kring. Denna forskning kommer jag sedan att använda mig av när det 

insamlade materialet analyseras och diskuteras. 

 

1.4.1 Matematik och lek 

 

Här kommer att redogöras för tidigare forskning inom fältet matematik och lek, forskningen 

kommer att hjälpa mig att sätta undersökningen i ett sammanhang men även som hjälp för att 

förstå de resultat som undersökningen visar. 

Bäckman har i sin avhandling Matematiskt gestaltande i förskolan undersökt hur matematik 

erfars och används i förskolebarns aktiviteter. Här kommer att redogöras för den delen som 

behandlar matematik i den fria leken då den är av relevans för den här studien. Hon har i sin 

undersökning kommit fram till att barn ägnar sig åt matematik i den fria leken. Den 

matematik hon har upptäckt är utforskande av tyngd, geometriska former, volym, 
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positionering och antal men även räkning och parbildning, proportioner, mönster och storlek. 

Barnen ägnar sig åt den matematiken genom lek med sand, kottar, utforskande av geometriska 

former som klossar, lyfta stenar och leta djur, genom jämförelser, när många flyttar något 

tungt så går det lättare, sparka boll, cykla samt parkera cykeln, rita och trä pärlor. När de 

jämföra sin egen längd med en kamrats, jämför antalet på tärningar, genom spel får de en 

uppfattning om räkneramsan, parbildning genom att lägga stenar på träbitar. Hon har kommit 

fram till att det matematiska gestaltandet sker i samspel med kamrater och med hjälp av 

artefakter men även med hjälp av språket (2015:29, 87–99). 

Doverborg och Emanuelsson är redaktörer till boken Småbarns matematik där de tillsammans 

med andra författare och deltagare redogör för ett kompetensutvecklingsprojekt kallat 

pilotprojektet. Boken behandlar olika teman kring matematik och barn på förskola (2006). 

Forsbäck skriver att barn i sin lek själva väljer att sortera och att de yngre barnen vanligtvis 

utgår från färg när de sorterar. När barnen sitter och sorterar med varandra resulterar det i att 

de får syn på andra egenskaper att sortera efter till exempel att ett barn sorterar efter färg och 

ett annat barn efter form. I leken ägnar sig barn åt parbildning till exempel i lek i dockvrån då 

de dukar åt sig själv och dockan (2006:59–70). Sterner och Johansson skriver att barn redan 

när de griper efter föremål får en uppfattning om kvantiteter. Barn får erfarenhet av räkneord 

på olika sätt till exempel via rim och ramsor, sånger, lekar och när de spelar spel (2006:71–

88). Persson skriver att när barn leker, känner på och undersöker olika objekt skapar de en 

förståelse av exempelvis former och objekts relation med övriga rummet. Kurragömma är ett 

exempel på en lek där barn får erfarenhet av rumsuppfattning då de bedömer om de kan 

gömma sig bakom något. I rörelselek, bygga med klossar, packa en väska för en resa i lekens 

värld utvecklar de rumsuppfattning. Byggleken innebär att barn får erfarenhet av längd, höjd, 

bredd, kortare än, längre än samt vad som passar ihop (2006:89–102). Sterner skriver att när 

barn bygger en koja inomhus skapas ett rum i rummet men även när de bygger hus och hagar 

åt leksaker skapar de en förståelse kring rumsuppfattning. Att rita hjälper även det till att 

skapa rumsuppfattning då de skapar avbildningar (2006:103–116). Persson skriver att lek i 

sandlåda, med lera, rita, pärlhalsband, pärlplattor, pappersklippning och bygglek alla är en del 

av förståelse för former och mönster (2006:117–128). 
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1.4.2 Matematik och genus 

 

Här kommer att redogöras för en artikel som behandlar genusskillnader i matematik. 

Undersökningen genomförs i en annan ålder än vad den aktuella studien undersöker men då 

den ändå kan ge en bild av relationen genus och matematik anses den vara aktuell för den här 

studien. Den tidigare forskningen inom det här området kommer att användas inom analys 

och diskussion för att sätta resultatet inom ett sammanhang. 

Else-Quest, Shibley Hyde och Linn behandlar i sin artikel Cross national patterns of gender 

differences in mathematics: a meta-analysis genusskillnader i matematiska prestationer och 

attityder. Deras resultat visar att det inte finns några skillnader när det kommer till 

matematiska prestationer mellan kvinnor och män. Bland män finns det en positivare attityd 

gentemot matematik till skillnad från kvinnor. Det finns dock en viss variation mellan 

nationer och man har funnit ett samband mellan jämställdhet och genusskillnader i 

matematisk prestation. Även den matematiska bedömningen och dess kvalité har en roll i 

omfattningen av genusskillnader. Om den matematiska bedömningen mäter förmågor som 

inte finns med i läroplanen påverkar samhällets syn på dess betydelse det informella lärandet 

och i sin tur prestationen. Genusskillnaderna bör finnas i barns närhet, i form av skolor, lärare, 

familjer och barn framförallt vilket värde de lägger på matematiska prestationer hos flickor 

och pojkar (2010). 

 

1.4.3 Genus och lek 

 

Här kommer att redogöras kring tidigare forskning inom området genus och lek. Vad den 

tidigare forskningen har kommit fram till när det kommer till barns lek och hur man ser genus 

i den, hur genus gestaltas samt hur barn positionerar sig i förhållande till genus. Forskningen 

kommer att hjälpa till att sätta studien i ett sammanhang och hjälpa till i förståelse kring 

barnens eventuella iscensättande av genus. 

Eidevald har i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare undersökt hur barn positionerar 

sig utifrån genus, hur de accepteras och möter motstånd. Detta har han gjort i olika situationer 

men här kommer endast att redogöras för hans resultat i leksituationen då den är relevant för 

undersökningen. Han har kommit fram till att pojkar och flickor inte positionerar sig 

annorlunda gentemot det andra könet men att de bemöts stereotypt och därmed förväntas ta 
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olika positioner i förskolan. I ett exempel som han tar upp positionerar sig Anna som några 

pojkar, hon tar plats, är högljudd och rörlig. Anna får en tillsägelse att hon ska lugna ner sig 

men pojkarna som beter sig likadant får inte någon tillsägelse. Då Anna positionerar sig som 

en pojke istället för en flicka anses hon vara besvärlig och får en tillsägelse (2009:13, 93–

116). 

En annan studie inom området är genomförd av Zosuls, Ruble, Tamis-LeMonda, Shrout, 

Bornstein, Greulich där de undersöker när kunskap kring könskategorier uppstår samt 

relationen mellan kunskapen och tidiga könsskillnader i leken. De har i sin studie kommit 

fram till att barn använder könskategorier när de är 18–21 månader gamla samt att de flesta 

barn använder sig av flera könskategorier när de är 21 månader. Vidare kom de fram till att 

det fanns mer likheter än skillnader när det kom till flickor och pojkars val av leksaker men att 

det i leken fanns större könsskillnader. Leksaker som bil och docka blev det tydliga 

könsskillnader mellan i leken men med leksaker som teservis, borst och kam set samt klossar 

fann de inga tydliga könsskillnader mellan i leken. De diskuterar att denna könsskillnad 

troligtvis inte var så uppenbar då leksakerna för barnen kanske inte var förknippade med olika 

könskategorier. I leken med sin mamma dämpades könsskillnaderna i jämförelse med 

ensamleken. Vidare har de kommit fram till att leken är kontextbunden det vill säga att leken 

blir påverkad av den omgivande miljön och situationer i samband med leken. Det finns en 

relation mellan barns medvetenhet kring könsskillnader och könsskillnader i leken (2009:690, 

697–699). 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

 

Jag kommer här att redogöra för de teoretiska perspektiv jag använder mig av i uppsatsen. Det 

kommer här att redogöras för tre olika teoretiska perspektiv vilka är Bishops sex matematiska 

aktiviteter, sociokulturell teori samt genusteori. De olika teoretiska perspektiven kommer att 

användas för att analysera och besvara olika delar inom uppsatsen. 
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1.5.1 Matematik 

 

Bishops teori kommer i den här uppsatsen att fungera som hjälpmedel i analysen av vilken 

matematik barnen ägnar sig åt i den fria leken. Alan Bishop ägnade 15 år åt att studera 

matematik och kom fram till att kulturen har stor påverkan på matematiken. Precis som att 

man inom olika kulturer skapar sitt eget språk, religion, tro o.s.v. skapar man även sin egen 

matematik. Han menar att matematiken har en kulturell historia och att den kulturella 

historian kan se olika ut beroende på kultur. Matematiken är exempelvis kulturellt påverkad 

genom de symboler som används exempelvis hur vi skriver siffror. Trots att kulturen påverkar 

matematiken så har han kommit fram till att det finns sex grundläggande matematiska 

aktiviteter som är universella och existerar i alla kulturer de är även några som är 

grundläggande för utvecklingen av matematiska kunskaper. De sex aktiviteterna är räkna, 

mäta, lokalisera, design och konstruktion, leka samt förklara (1988:179–182). 

Räkning innebär att systematiskt kunna ordna mängder och jämföra, det innefattar även 

användandet av exempelvis snören för räkning och även sifferord samt få en uppfattning av 

antal (Bishop 1988:182–183). Det handlar vidare om att med hjälp av konkret material, ord, 

diagram, bilder, teckningar och andra uttrycksformer få erfarenhet av tal (Doverborg et al. 

2014:4).  

Den matematiska aktiviteten mäta innebär att jämföra storlekar och använda sig av både 

informella och formella mätredskap (Bishop 1988:182–183). Den handlar vidare om att med 

konkret material påvisa egenskaper och jämförelser i representationer, det handlar även om att 

se storlek ur olika perspektiv samt att kunna använda sig av jämförelse ord, mätande av 

storlek, volym och tid (Doverborg et al. 2014:4). 

Design och konstruktion handlar om att konstruera olika saker men även om att undersöka 

föremål och dess egenskaper samt om att skapa mönster (Bishop 1988:183–184). Den handlar 

vidare om att skapa med olika uttrycksformer och att kunna sortera utifrån olika egenskaper 

som storlek, form och färg men även om att utifrån olika perspektiv, proportioner och 

egenskaper kunna resonera. Det handlar om att med olika material formge och konstruera 

objekt och former (Doverborg et al. 2014:4). 

Den matematiska aktiviteten leka innebär att ägna sig åt lekar som har mer eller mindre 

formella regler som måste följas av alla deltagande (Bishop 1988:183–184). Vidare handlar 
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den om att resonera kring regler, gissningar, risk, undantag, förutsättningar och strategier 

(Doverborg et al. 2014:4). 

Lokalisera(rumsuppfattning) innebär att utforska den rumsliga miljön genom att få erfarenhet 

och en förståelse för den. Det handlar även om att kunna använda sig av symboler i form av 

ord, teckningar, modeller och diagram för att återge en bild av sin erfarenhet, förståelse och 

miljön (Bishop 1988:182–183). Det handlar vidare om att utveckla sin kroppsuppfattning 

samt egenskaper för riktning, vinkel, rörelse, proportion, position och orientering (Doverborg 

et al. 2014:4). 

Förklara innebär att kunna sätta ord på matematiken med hjälp av olika symboliska ord, 

kunna argumentera och förklara men även kunna göra representationer av matematiken 

genom grafer och diagram (Bishop 1988:183–184). Det handlar vidare om att med konkret 

material såsom teckningar, ord, bilder och andra uttrycksformer ge förklaringar till 

matematiska fenomen men även att kunna resonera om hur det blev som det blev (Doverborg 

et al. 2014:4). 

 

1.5.2 Sociokulturell teori 

 

Den sociokulturella teorin är en teori om lärande och av den anledningen kommer den att 

användas i syfte att förstå hur barnen i observationerna lär i den matematiska leken. Vygotskij 

är en av de som har inspirerat den sociokulturella teorin med sina tankar kring lärande och 

språk. Huvudtanken inom sociokulturell teori är att lärande och utveckling sker med hjälp av 

kulturen men det sker även med hjälp av andra i ett socialt sammanhang (Säljö 2014:297). 

Säljö betonar att samhället och kulturen påverkar vad och hur man lär (2000:14–15). 

Vygotskij ansåg att bland det viktigaste när det kommer till lärande och utveckling är 

kommunikationen. Mening och förståelse skapas med hjälp av olika sätt att kommunicera 

samt tänka och reflektera över idéer, värderingar, vanor och principer (Smidt 2010:56). 

Vygotskij ansåg att kommunikation inte enbart skedde via det talade språket utan syftade även 

på andra sätt att kommunicera exempelvis genom bilder, skrift, teckensystem, teckenspråk 

och även punktskrift. Språket används inte enbart för att kommunicera med andra utan 

används även som ett medel för att tänka med. Språket är kulturellt betingat då det erövras i 

samspel med andra (Säljö 2014:301–303). Till en början använder barn språket till att tänka 

högt för att sedan internalisera språket och börja tänka tyst. Att internalisera innebär att 



14 

 

kunskapen blir den egna exempelvis att inte behöva använda det talade språket för att tänka 

(Smidt 2010:63, 87).  

Säljö skriver att människan på många sätt inte är biologiskt annorlunda andra djur, vi har inte 

utvecklats mycket under de senaste årtiondena och det finns inte någon direkt förklaring till 

den stora intellektuella skillnad som finns mellan nutidsmänniskan och stenåldersmänniskan. 

Det har ändå skett stora förändringar i vårt intellekt och våra kunskaper. Skillnaderna kan 

dock inte upptäckas genom att undersöka människans biologi utan de kan istället ses genom 

de verktyg och redskap som vi använder för att betrakta och bearbeta omvärlden. Vi har 

skapat en kultur innehållande hjälpmedel som innebär att vår förmåga att hantera och förstå 

omvärlden blir väsentligt annorlunda våra förfäders förmåga (2000:18–19). Dessa hjälpmedel 

kallas kulturella redskap och är metoder för att hantera tänkande men även problemlösning, 

de är skapade av människan och innehåller därmed kultur (Smidt 2010:56). Säljö skriver att 

de kulturella redskapen kan vara både språkliga eller intellektuella samt fysiska (2000:20). 

Smidt skriver att det viktigaste kulturella redskapet är språket men att det även innefattar 

musik, konst, skrift, tecken och datorer (2010:56). Mediering var ett annat begrepp som var 

viktigt för Vygotskij vilket innebär att våra föreställningsvärldar och vårt tänkande är 

framvuxet ur kulturen och de intellektuella redskapen (Säljö 2000:81). 

Säljö tolkar Vygotskij och menar att utveckling och lärande ständigt är närvarande hos 

människan. Att människan i sin vardag och dess olika situationer har möjlighet att ta till sig 

kunskap från sina medmänniskor vilket kallas att appropriera (2000:119). Smidt tolkar 

Vygotskijs tankar kring den närmaste utvecklingszonen där det viktigaste är tanken om 

potential. Det finns en klyfta mellan det barn kan göra och vad de inte kan göra, den närmaste 

utvecklingszonen är den klyftan. Det innebär att klyftan är det barn kan göra med hjälp av en 

mer kompetent annan denna mer kompetenta kan liknas vid en byggnadsställning som finns 

med och ger stöd åt den mindre kompetenta andra tills den har uppnått sin potential och inte 

behöver stödet längre (2010:119). Säljö betonar vikten av att det inte är den mer kompetenta 

andra som lägger fram kunskapen till den mindre kompetenta utan båda är aktörer i lärandet 

där den mer kompetenta andra är stöd och handledning men att inget lärande kan ske om den 

mindre kompetenta inte är delaktig i processen (2000:122–123). 

Smidt redogör för Vygotskijs tankar kring leken. Leken är barnens egen och i den får de en 

fristad där de inte behöver vara rädda för att göra fel. Det är i leken som barnen har möjlighet 

att själva välja vad de vill leka, vart de vill leka samt med vem de vill leka de har möjlighet att 
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följa sina behov och intressen. Leken kan ske tillsammans med andra men även själv. Den är 

social till sitt ursprung då man i leken återupplever händelser ur sitt liv. Hon betonar vikten av 

leken för barnens lärande och utveckling (2010:143–159). Leken är barns egen arena för att 

skapa sin egen utvecklingszon, det är i leken som man finner barns egna intressen och vad de 

vill ha mer kunskap om (Lillemyr 2013:119–121). 

 

1.5.4 Genus 

 

Det finns olika teorier när det kommer till kön, normer och jämställdhet, här kommer det att 

tas upp tankar kring kön eller genus som det även kan kallas med kön/genus menas att det är 

socialt skapat hur flickor respektive pojkar ska agera. Jag kommer här att använda båda 

termerna men den mest förekommande är kön. Evertsson skriver att vi föds med ett biologiskt 

kön men att det även finns ett socialt kön vilket även kallas genus. Hon menar att människan 

både medvetet och omedvetet agerar utefter förväntningar på de olika könen. När man pratar 

om genusteorin pratar man om mannen som norm och kvinnor blir därmed det avvikande. 

Hon nämner vidare att männen oftast ses som dominanta och högljudda och kvinnor som 

tystlåtna, undfallande och omvårdande (2010:50–73). Svaleryd skriver om föreställningen av 

flickor och pojkar, att flickor ska vara snälla, hjälpsamma och de leker oftast nära en vuxen 

medans pojkar ska vara aktiva och kräva uppmärksamhet, pojkar leker även långt ifrån vuxna 

och deras lek kännetecknas även av tävlingsmoment och fysisk lek (2002:14–22). Evertsson 

skriver att den utgångspunkt man har när man pratar om genus spelar roll på hur man 

uppfattar att genus skapas och vilka möjligheter som finns till förändring. Hon skriver vidare 

att ett konstruktivistiskt perspektiv på genus innebär att man ser det som socialt konstruerat, 

man lägger vikten vid att genus kategoriserar och strukturerar och att det därmed blir enklare 

att bryta mönstren (2010:57). Den här teorin kommer att användas i analysen kring om genus 

iscensätts i barns matematiska lek. 
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2. Metod 

 

Här kommer jag att redogöra för de metodologiska val som gjorts i den här undersökningen, 

vilken metod som lämpar sig bäst för det syfte och de frågeställningar som undersökningen 

bygger på. Det kommer även att redogöras för urval och genomförandet av undersökningen 

samt etiska aspekter kring undersökningen. 

Den här uppsatsen kommer att ha en kvalitativ metod-ansats. Med kvalitativ ansats innebär att 

man vill undersöka händelser, yttranden och hur något fungerar men är inte intresserad av hur 

ofta det förekommer (Ahrne & Svensson 2015:10). Som nämnts tidigare är syftet med 

uppsatsen att undersöka barns matematiska lärande i leken och även om genus iscensätts. En 

kvalitativ ansats blir därför en bra utgångspunkt då uppsatsen syftar till att undersöka 

händelser och hur barn lär. Observationer är en användbar metod när man vill undersöka 

beteenden och skeenden då det innebär att vi får se det undersökta i en naturlig miljö 

tillskillnad från enkäter och intervjuer då man blir beroende av den intervjuade eller den 

svarande och att de återger en korrekt bild av det som skett (Patel & Davidsson 2011:91). Då 

syftet med undersökningen är att finna det som sker anser jag att det likt Patel och Davidsson 

skriver är lämpligast att använda observationer då de visar vad som sker och inte något 

återberättat som inte kan garanteras vara det som skett. 

 

2.1 Observationer som metod 

 

Lalander skriver att observationer kan genomföras på många olika sätt, den kan vara öppen 

eller dold, passiv eller deltagande, strukturerad eller ostrukturerad och på deltid eller heltid 

(2015:98). I den här undersökningen har öppen och strukturerad observation med delvis 

deltagande på deltid använts och vidare kommer endast de aspekterna att beskrivas och 

diskuteras. 

 Med öppen observation menas att deltagarna i undersökningen har fått information om 

undersökningen, dess syfte och intentioner. En nackdel med öppen observation kan dock vara 

att deltagarna blir påverkade av forskaren (Lalander 2015:99–100). Det finns som sagt 

nackdelar med öppen observation men valet har ändå tagits att använda öppen observation för 

att samla in empiri till den här undersökningen då det av etiska aspekter, som kommer att 
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framkomma i senare avsnitt inte är försvarbart att observera barn utan samtycke från deras 

vårdnadshavare.  

Lalander skriver även att man som forskare kan vara olika mycket deltagande i en 

observation. Man kan vara passiv eller deltagande men även delvis deltagande då man deltar i 

delar av observationerna men inte alla delar vilket gör att man behåller sin självständighet 

(2015:100). Då det är barn som observeras i undersökningen går det inte att vara helt passiv 

då det inte går att utesluta att barnen kommer att ta kontakt med mig som observatör. Därav 

har observationerna varit delvis deltagande då barnen har tagit kontakt med mig har jag 

interagerat med dem men sedan återgått till att observera för att i så stor utsträckning som 

möjligt hålla mig objektiv och inte påverka barnen.  

Lalander skriver att tiden man tillbringar med informanterna kan variera, de kan vara både 

heltid då man spenderar all sin tid i det fältet man studerar och det kan även vara på deltid då 

man spenderar olika lång tid med informanterna beroende på undersökning (2015:101). I den 

här undersökningen har observationerna skett på deltid då det på grund av tidsaspekt inte 

fanns möjlighet till att genomföra dem på heltid. Jag har spenderat 1–2 timmar under tre dagar 

på respektive avdelning på förskolan, dessa tillfällen har varit anpassade utifrån när fri lek 

utspelade sig.  

Patel och Davidsson skriver om strukturerad observation där man på förhand har begränsat sig 

i sin observation genom att skapa ett observationsschema där det preciseras vad som ska 

observeras och hur man ska observera. De menar samtidigt att en nackdel med strukturerade 

observationer är att man stänger ute andra aspekter som skapar en annan syn på situationen 

(2011:92–93). Eftersom en strukturerad observation ger en säkrare materialinsamling har 

valet gjorts att strukturera observationerna och ett observationsschema skapades. För att göra 

observationsschemat behövde jag definiera begreppen matematik och fri lek för att få en klar 

bild av vilket område observationerna skulle genomföras inom. Observationsschemat bestod 

av frågor som baserades på syftet och frågeställningarna. Dessa frågor var ålder/kön/var, 

vilken matematik, aktivitet, redskap och genus? Som nämnts ovan resulterar en strukturerad 

observation i att man endast ser vissa aspekter av ett fenomen men då det även kan utgöra en 

nackdel att inte begränsa sig har valet ändå gjorts att använda observationsschema för att 

kunna fokusera observationerna. Ett observationsschema blir även en fördel inför analysen av 

materialet då det redan fått en struktur att utgå ifrån. 

 



18 

 

2.2 Urval 

 

Urvalet till undersökningen består av en förskola från en kranskommun till Stockholm, 

förskolan ligger i ett villaområde med närhet till både kultur och natur. Det är en mindre 

förskola med 23 barn fördelade på två avdelningar där den ena är för barn i åldern 1–3 år, på 

avdelningen går 10 barn varav 6 barn är pojkar och 4 barn är flickor. Den andra avdelningen 

är för barn i åldern 3–5 år och där går 13 barn varav 2 är pojkar och 11 är flickor. Det fanns en 

redan etablerad kontakt med förskolan då jag var bekant med den. Franzén skriver att det kan 

vara en nackdel att genomföra observationer på en förskola man har tidigare erfarenhet av då 

det kan vara svårt att hålla sig objektiv, barnen känner dig som observatör sen innan och det 

kan vara svårt att inte interagera med dem, det är ett övervägande man får göra (Franzén 

2014:61–62). Då valet föll på den förskolan fanns en medvetenhet kring att det finns en risk 

med att genomföra observationer på en förskola jag var bekant med men då barnen redan 

kände mig som observatör anser jag att det gjorde att de inte kände sig iakttagna på samma 

sätt som de möjligtvis finns risk för då någon de inte känner kommer in i verksamheten och 

observerar dem. Det fanns även en fördel med att redan ha vetskap om barnens namn samt 

ålder vilket blev praktiskt då undersökningen genomfördes under en begränsad tid och jag 

annars skulle behövt ägna tid åt att lära mig vilka barnen var inför risken att något barn inte 

fick delta i undersökningen.  

 

2.3 Genomförande 

 

Här kommer att redogöras för hur undersökningen genomfördes. Då undersökningen 

genomfördes på en förskola där kontakt redan var etablerad frågade jag förskolechefen och 

pedagogerna hur de ställde sig till att jag genomförde min undersökning hos dem. Jag 

förklarade då syftet med undersökningen och vilken metod jag skulle använda. Efter att jag 

pratat med pedagogerna skrev jag ett informationsbrev till föräldrarna där undersökningen 

förklarades och föräldrarna fick information om deras rättigheter och där samtycke för deras 

barns deltagande i undersökningen inhämtades. Efter det har observationerna genomförts på 

förskolan ett flertal gånger anpassade efter verksamheten på förskolan. Observationerna har 

genomförts vid tillfällen för fri lek och har skett på båda avdelningarna, observationerna 

skedde cirka 2 timmar per tillfälle. När observationerna genomfördes användes ett 
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observationsschema för att fokusera observationerna kring det tilltänkta ämnet. Efter att 

materialet samlats in har en modell kring analys av kvalitativt material som Rennstam och 

Wästerfors skriver om använts, den innebär att man börjar med att sorterar sitt material för att 

skapa ordning och denna ordning ser olika ut beroende på vilken teoretisk blick man har. 

Nästa steg är att reducera vilket innebär att välja ut de bitar av materialet som är rika på 

innehåll då det inte går att redogöra för allt material inom undersökningen. Sista steget är 

argumentera vilket innebär att med hjälp av det reducerade materialet argumentera för sitt 

resultat med hjälp av teori och tidigare forskning (2015:221). I den här undersökningen 

innebar det att först skapa en tankekarta för att strukturera observationerna och för att finna 

teman. Efter det valdes några exempel som representerade vad det insamlade materialet 

bestod av för att sedan användas i resultat och analys. Då undersökningen endast ser till 

görandet har barnen inte intervjuats och därmed har jag inte fått reda på deras definition av 

sitt kön, på grund av det har jag i undersökningen gått på barnens namn när de har tilldelats ett 

kön. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

 

Roos skriver om vikten av trovärdighet och noggrannhet i en undersökning, det är viktigt att 

materialet till undersökningen samlats in i en tillräcklig mängd men även på ett noggrant sätt. 

Hon skriver även att det gäller att strukturera sitt arbete för att i så hög grad som möjligt 

bibehålla objektivitet (2014:51). För att undersökningen ska vara trovärdig har en 

medvetenhet funnits kring att det subjektiva kan påverka insamlandet av material men även 

analysen av resultatet. När analysen har genomförts har barnens identitet anonymiserats för att 

vem barnen är inte ska påverka analysen. Patel och Davidson skriver om vikten av att en 

undersökning ska vara tillförlitlig, det vill säga att det som undersöks måste stämma överens 

med det man syftar till att undersöka (2011:102). För att undersökningen ska få en högre 

tillförlitlighet har jag valt att använda mig av ett observations schema där frågor har ställts 

baserat på syfte och frågeställningar.  
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2.5 Etiska överväganden 

 

När man skriver en vetenskaplig uppsats är det viktigt att reflektera över värdet av 

forskningen, det är viktigt att sätta det förväntade kunskapstillskottet i relation till 

undersökningsdeltagarna så att de inte far illa av undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:5). 

När valet föll på det tilltänkta uppsats ämnet gjordes ett övervägande, är det en rimlig 

undersökning som ska genomföras, kommer deltagarna att fara illa av den eller kan den ge en 

viktig kunskap. Då jag endast har observerat det matematiska lärandet i barns fria lek utifrån 

har ställningstagandet gjorts att barnen som deltar i undersökningen inte kommer att fara illa 

av den. Vetenskapsrådet skriver om fyra forskningsetiska principer som bör följas i all 

forskning, dessa är informationskravet som innebär att de som deltar i undersökningen ska få 

information kring villkoren för deras deltagande. Samtyckeskravet som innebär att de som 

deltar i undersökningen har rätt att bestämma över sitt eget deltagande. 

Konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna erbjuds anonymitet det vill säga att de inte 

går att identifiera och att ett ställningstagande tas kring vilken information om de deltagande 

som är nödvändig att ta med i undersökningen. Det sista kravet är nyttjandekravet som 

innebär att den insamlade empirin endast får användas i forskningssyfte (2002:6–7, 10, 12–

14). Dessa krav har uppfyllts genom att ett informationsbrev lämnats ut till barnens 

vårdnadshavare där de har informerats om studiens syfte, att deltagande är frivilligt, att deras 

barn kommer att anonymiseras samt att det insamlade materialet kommer att förstöras efter 

avslutad undersökning. Ett ställningstagande har även gjorts till vilken information kring 

barnen som ska skrivas med i uppsatsen och beslutet togs att barnens kön och ålder ska 

framkomma då det är av relevans för undersökningen. 

3. Resultat och analys 

 

Jag kommer här att redogöra för de resultat undersökningen av frågeställningarna har 

resulterat i. Detta kommer att göras med hjälp av exempel från observationerna som sedan 

analyseras med hjälp av de teoretiska perspektiv och den tidigare forskning som har 

redovisats ovan. Avsnittet kommer att organiseras genom att redogöra för en situation ur de 

observationer som genomförts där jag först kommer att analysera vilken matematik 

situationen innehåller, sedan kommer jag att analysera hur barnen lär i situationen för att 

sedan analysera om genus iscensätts i den matematiska leken i situationen och i så fall hur. I 
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slutet av avsnittet kommer jag att sammanfatta resultatet av analysen. Först sammanfattas 

vilken matematik barnen ägnar sig åt i den fria leken, sen sammanfattas lärandet och sist 

sammanfattas genus. 

 

3.1 Situation 1 - 1 spade och 5 plastglas 

 

En flicka på 2 år som kommer att kallas Berit sitter i sandlådan och håller en spade i handen, 

hon har ställt 5 plastglas i olika storlekar framför sig på en rad. Hon tar spaden och gräver upp 

sand som hon häller i ett av plastglasen. Hon gör samma sak men häller den här gången 

sanden i ett annat glas. Hon gör om samma sak tills hon har fyllt alla glasen. 

Som nämnts ovan innebär den matematiska aktiviteten mäta att skapa en förståelse men även 

erfarenhet av storlek och volym (Doverborg et al. 2014:4). Genom att Berit i situationen ovan 

fyller de olika plastglasen får hon erfarenhet av volym och i det här fallet hur mycket sand det 

går att fylla glasen med. Då hon har plastglas i olika storlekar får hon även erfarenhet och en 

förståelse kring storlek och att de olika glasen går att fylla med olika mycket sand. Bishop 

1988:182–183) menar att den matematiska aktiviteten mäta även innebär jämförelser av olika 

storlekar vilket Berit får här. Hon har möjlighet att jämföra vilket glas som innehåller mest 

sand och vilket som innehåller minst sand. Bishop (1988:182–183) menar att den matematiska 

aktiviteten räkna innebär att kunna ordna mängder men även att få en förståelse för antal 

vilket är vad Berit i situationen ovan skapar sig. Genom att hon ställer de 5 plastglasen på en 

rad framför sig ordnar hon en mängd men hon får även erfarenhet och förståelse av antal även 

om det inte säkert går att säga att hon har en förståelse av just antalet 5 får hon ändå en 

förståelse för antingen många eller få beroende på hur hon relaterar till den mängd hon har 

framför sig. 

I likhet med den sociokulturella teorin (Smidt 2010:56, Säljö 2000:18–20) använder sig Berit 

här av kulturella redskap, detta redskap är i den här situationen fysiskt i form av plastglas och 

en spade. Plastglasen och spaden blir här ett medel för att tänka och skapa sig en förståelse 

kring volym och storlek. Dessa kulturella redskap kanske inte är skapade för att skapa en 

förståelse kring volym och storlek utan istället hjälpmedel för att dricka och gräva. Säljö 

skriver att de fysiska och intellektuella redskapen blir kulturella först när de båda är en del av 

samma, det vill säga de fysiska redskapen får inte någon kulturell betydelse utan de 

intellektuella (2014:300). Det går då att fråga sig om Berit använder sig av kulturella redskap 
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i sin lek då de fysiska redskap hon använder inte har den innebörden som hon troligtvis lägger 

i dem själv men samtidigt blir det ett medel för att tänka med och därmed går det att tolka det 

som kulturellt redskap.  

Berit i situationen ovan leker en stillsam och tystlåten lek som inte är högljudd, 

uppmärksamhetskrävande och fysisk. Om man då ser till Evertssons (2010:56) och Svaleryds 

(2002:14–22) definitioner av förväntningar på de olika sociala könen beter sig Berit som en 

flicka förväntas bete sig i leken. Då Berit sitter lugnt i sandlådan och fyller plastglasen med 

sand anses hon inte leka en fysisk lek. Eftersom hon inte sitter och skriker eller pratar högt 

blir hon inte heller högljudd och följer normen om att flickor ska vara tystlåtna. Berit leker 

även i närheten av en pedagog som sitter på en bänk bredvid sandlådan vilket är något som 

flickor ofta gör. Att Berit leker en lek som förväntas utefter normen går att se på som följande 

av normen. Det kan även ses på som om Berit väljer en lek utifrån intresse över vad hon vill 

utforska men det är svårt att säga utan att fråga Berit om det. Zosuls et al. skriver att det finns 

ett samband mellan barnens medvetenhet kring genusskillnader och genusskillnader i barns 

lek (2009:698). Med det i tanken kan man spekulera i om så är fallet för Berit då hon agerar 

utifrån normen för flickor kan man anta att hon har en medvetenhet kring att det är så hon 

förväntas leka. Då Berit inte har tillfrågats kring sin medvetenhet kring genusskillnader går 

det inte att säga något säkert. Zosuls et al. skriver även att barn inte är medvetna om 

könskategorier till en början men att de när de är 21 månader känner till flera könskategorier 

(2009:697). Med tanke på det kan man anta att det hos Berit finns en medvetenhet kring 

könskategorier och att det har påverkat henne i val av lek. Att Berit agerar utifrån vad normen 

säger att hon ska göra behöver inte automatiskt innebära att hon gör det medvetet utan det kan 

även bero på ett omedvetet handlande där hon inte tänker på att hon agerar utifrån en norm. 

 

3.2 Situation 2 - Rasande torn 

 

En flicka 2 år som kommer att kallas Lisa sitter med stora klossar i olika former, hon lägger ut 

en liten kloss med formen av en kvadrat på golvet framför sig, tar sedan en lite större kloss 

med samma form och lägger på den första. Flickan kollar sedan i lådan med klossar och tar en 

avlång kloss med en rektangulär form och ställer den på högkant, hon tar sedan en lite större 

kloss med en kvadratisk form och lägger högst upp. När hon lägger ner klossen så vinglar 

tornet till men hon balanserar upp det. Efter det kommer Jonatan 1 år in i leken och försöker 



23 

 

även han att bygga på tornet men det välter. Efter det börjar de tillsammans att bygga upp 

tornet igen, Lisa lägger en fyrkantig kloss som grunden och sedan försöker Jonatan lägga en 

rektangulär kloss snett så att den inte ligger så stadigt men Lisa stoppar honom genom att säga 

nej. Hon tar klossen från Jonatan och lägger ner den i mitten utav den fyrkantiga klossen. De 

bygger sedan växelvis vidare på tornet som den här gången inte håller på att rasa och när de är 

klara så kommer Benjamin 2 år och välter tornet. Flickan börjar efter det att själv börja bygga 

upp tornet igen. 

Den matematiska aktiviteten design och konstruktion går att finna i situationen ovan då Lisa 

likt det Bishop (1988:183–184) och Doverborg et al. (2014:4) menar undersöker föremåls 

egenskaper, hon konstruerar och sorterar. Lisa undersöker föremåls egenskaper då hon väljer 

ut vilka klossar hon ska använda i byggandet av sitt torn, vilka klossar som är lämpliga i sin 

form och storlek samt hur de ska ligga för att bäst användas. Sortering är även något som sker 

i situationen då hon måste sortera ut vilka klossar som är lämpliga för att använda i bygget. 

Även om hon inte sorterar på det klassiska sättet genom att lägga föremålen i specifika högar 

utifrån någon bestämd egenskap så väljer hon ändå de klossar som är av relevans för bygget 

utifrån kriteriet vilka klossar som har rätt form och storlek för att fungera. Hon konstruerar 

även något då hon lägger klossarna på varandra så att de bildar ett torn. Något som vidare 

utvecklar hennes förståelse av föremåls egenskaper är när hon lägger dit den sista klossen så 

vinglar bygget till och hon måste balansera upp det. Här går att se att Lisa fått en förståelse 

kring att vissa klossar och dess position gör tornet ostadigt för nästa gång när hon bygger upp 

tornet med Jonatan är det stadigt. 

I situationen ovan använder sig Lisa av klossar i sitt lärande och med hjälp av dem får hon en 

förståelse kring geometriska former. Dessa klossar kan ses som de kulturella redskapen som 

inom den sociokulturella teorin är centrala (Smidt 2010:56, Säljö 2000:18–20). Klossarna är 

skapade för att bidra till en förståelse kring geometriska former och dess egenskaper och det 

går att se att Lisa använder dem i sin förståelse. Då Lisa bygger tornet första gången har hon 

svårt att bygga det stadigt, det vinglar till och hon måste hålla i det för att det inte ska rasa. 

När Jonatan sedan kommer in i leken och även han försöker bygga på tornet rasar det vilket 

ger båda barnen en möjlighet till en förståelse kring formernas egenskaper. När de sedan 

försöker bygga upp tornet på nytt visar Lisa att hon har skapat sig en förståelse för hur man 

bygger ett stadigare torn då hon stoppar Jonatan då han lägger en av klossarna så att det blir 

ostadigt. I situationen skapar Lisa även sin egen utvecklingszon (Smidt 2010:119) då hon i 

situationen först bygger ett torn som nästan rasar för att nästa gång bygga ett stadigare torn 
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där hon visar i interaktionen med Jonatan att hon har skapat sig en förståelse kring hur man 

kan bygga för att göra tornet stadigare. Det går även att se att Jonatan har en utvecklingszon i 

leken då han inte riktigt vet hur han ska lägga klossen för att tornet ska bli stadigt. Lisa blir i 

situationen den mer kompetenta som hjälper Jonatan i sitt lärande då hon visar hur han kan 

lägga klossen istället för att det ska bli ett stadigare torn. Det är förstås svårt att exakt säga att 

det för Jonatan är en utvecklingszon då man inte vet hur han tänker kring byggandet av tornet 

om han vill skapa ett stadigt torn eller inte samt om han kommer vidare i sin utvecklingszon 

men utifrån situationen är det en möjlig tolkning. 

I situationen ovan leker Lisa en lugn och stillsam lek i likhet med det Svaleryd (2002:14–22) 

och Evertsson (2010:56) skriver så följer hon normen om hur en flicka bör leka. Hon leker 

även i närheten av en vuxen vilket även det är enligt normen. Jonatan däremot är också lugn 

och stillsam när han kommer in i leken och är det genom hela leken. Han beter sig då som en 

flicka enligt normen bör göra. Han beter sig tvärtemot normen för en pojke, han är inte 

högljudd och fysisk i sin lek, han leker inte långt bort från pedagogerna. Det är annorlunda 

med Benjamin som är mer fysisk i sitt sätt då han går in i leken och välter tornet det första han 

gör, hans beteende är mer förväntat utifrån normen om flickor och pojkar. Jonatans beteende 

går att se utifrån Eidevalds (2009:115) studie där han kommit fram till att flickor och pojkar 

inte positionerar sig olika gentemot varandra vilket Jonatans beteende kan tolkas som. Han 

beter sig inte annorlunda gentemot det andra könet och positionerar sig därmed inte 

annorlunda. Jonatans beteende kan antingen ses som normbrytande då han beter sig tvärtemot 

normen eller som skapande av en utökad norm för pojkar.  

 

3.3 Situation 3 - Jag kan hoppa högt 

 

4 barn är ute och leker på gården. Gården är kuperad med en backe som går över halva 

gården, utmed hela staketet högst upp i backen finns det en bänk och i närheten finns det en 

stor båt för barnen att leka i. Situationen startar med att Shaun 5 år står på bänken och hoppar 

ner från den, lägger sig ner på marken och rullar nerför backen. Awa 5 år ser vad Shaun gör 

och kliver själv upp på bänken och säger att hon också kan hoppa långt. Hon hoppar sedan 

från bänken och rullar nerför backen. Tess och Zindy båda 4 år kliver också upp på bänken 

och hoppar för att rulla nerför backen. Zindy springer sedan upp till båten och ställer sig på 

kanten av den och säger att hon kan hoppa så högt och hoppar sedan ner därifrån och rullar 
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nerför backen. Därefter klättrar de andra barnen upp på båten och hoppar även de ner ifrån 

den och rullar nerför backen. 

I exemplet ovan går det att finna de matematiska aktiviteterna förklara, lokalisera och mäta. 

Bishop skriver att den matematiska aktiviteten mäta handlar om att jämföra storlekar 

(1988:183). Barnen i exemplet gör det genom att de hoppar från bänken och båten som har 

olika höjd, de får då erfarenhet av olika höjder och på så sätt kan de göra en jämförelse. Att 

lokalisera innebär att få erfarenhet och förståelse samt utforska den rumsliga miljön (Bishop 

1988:182). Genom att springa utforskar barnen miljön utomhus, de får en förståelse för 

avstånd och riktningar. Genom att de rullar nerför backen får de även en förståelse för 

höjdskillnader men även där för avstånd. Det går som nämndes ovan även att se den 

matematiska aktiviteten förklara som Bishop beskriver som att kunna sätta ord på 

matematiken med hjälp av olika symboliska ord (1988: 183–184) och genom att Awa säger 

att hon också kan hoppa långt använder hon sig av ett symboliskt ord för längd. Det går även 

att se när Zindy säger att hon kan hoppa från den höga höjden och använder då ett ord för 

höjder.  

Som nämnts tidigare är samspel och språk centralt inom den sociokulturella teorin (Säljö 

2014:297). I situationen ovan sker ett samspel mellan de fyra barnen, de leker tillsammans 

och hjälper varandra i sitt lärande. Som nämnts tidigare skriver Säljö att människan i sin 

vardag och dess olika situationer har möjlighet att ta till sig kunskap från sina medmänniskor 

vilket kallas att appropriera (2000:119). Vilket är vad barnen i situationerna ovan får 

möjlighet till då de leker med varandra. De ser vad de andra gör och har möjlighet att ta till 

sig den kunskapen från de andra och i situationen ovan sker detta då de ser varandra hoppa 

från saker för att sedan ta efter och själva göra samman sak vilket bidrar till att alla får 

erfarenhet av höjder. Genom språket förmedlar barnen i situationen sitt eget lärande men även 

sin egen kunskap. Som nämnts tidigare skapar barn sin egen utvecklingszon i leken (Lillemyr 

2013:119–121) och genom att Zindy säger till de andra att hon vågar hoppa från den höga 

höjden visar hon på en utvecklingszon. Hon visar där på att höjder är någon som hon behöver 

utveckla en större förståelse för och genom att hoppa så kommer hon att göra det. Genom att 

använda språket i situationen ovan använder sig barnen av kulturella redskap. Som nämnts 

ovan kan de kulturella redskapen vara både intellektuella och fysiska (Säljö 2000:20). 

Användandet av det talade språket blir användande av intellektuella redskap då språket 

innehåller ord som är kulturella och som är skapade av människan. 
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Som nämnts tidigare finns det både ett biologiskt och ett socialt kön, det finns förväntningar 

på de olika könen och hur de ska agera (2010:50–52). I situationen ovan går det att se 

agerande utifrån könsroller. Som Svaleryd nämner förväntas pojkar i sin lek vara fysiska och 

flickor stillsamma (2002:15). I situationen ovan är barnen lika fysiska i sin lek, det går inte att 

se någon skillnad i leken mellan pojken och flickorna de är alla lika fysiska i sin lek. Pojken i 

situationen kan man se agerar utifrån könsnormen då han är fysisk i sin lek. Det går att se att 

flickorna bryter mot normen för hur de ska bete sig i leken då de rör sig mycket i leken och är 

fysiska vilket är tvärtemot vad normen för flickor säger. Istället för att se det som att flickorna 

bryter mot normen kan man se det som skapande av en utökad norm för flickor.  

 

3.4 Situation 4 - Träpärlor och snöre 

 

Två flickor på 4 år sitter på golvet med långa snören i olika färger och lite större träpärlor i 

olika färger och former. De olika färgerna är blå, gul, röd och grön, de olika formerna på 

pärlorna är klot i två olika storlekar, kub och en rund pärla med avsmalnande kanter. En av 

flickorna som här kommer att kallas Lara tar tag i ett blått snöre och säger att hon endast ska 

använda de blå pärlorna. Den andra flickan som kommer att kallas Tuva säger att hon ska 

plocka fram de blå pärlorna åt den andra flickan. Lara börjar att trä blå pärlor på snöret i 

ordningen stort klot, litet klot, kub och rund pärla med avsmalnade kanter och fortsätter så 

tills pärlorna tar slut samtidigt som Tuva börjar plocka blå pärlor från lådan som hon lägger 

på mattan framför Lara. När Lara har fyllt snöret med endast blå pärlor vänder hon sig till en 

pedagog och visar snöret med pärlorna. Pedagogen säger då att det Lara har gjort är fint. Efter 

det tar Lara av pärlorna från snöret och lägger tillbaka dem i lådan för att sedan ta ett gult 

snöre varpå hon säger att hon endast ska använda gula pärlor den här gången. Tuva säger då 

att hon ska plocka fram de gula pärlorna åt Lara. Barnen fortsätter då på samma sätt som med 

det blå snöret och de blå pärlorna. När Lara är klar med det snöret vänder hon sig än en gång 

till pedagogen och visar upp vad hon har gjort varpå pedagogen säger att det var duktigt. Efter 

det plockar flickorna undan snörena och pärlorna och går vidare till en annan lek. 

Likt det Bishop (1988:184) skriver om den matematiska aktiviteten design och konstruktion 

så undersöker Lara i exemplet ovan föremål och dess egenskaper, närmare bestämt 

egenskaper hos träpärlorna. Hon finner att pärlorna har olika färger och tar fasta på det i valet 

av pärlor att trä på snöret. Hon finner även ett samband mellan snörets färg och färgen på de 
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pärlor hon använder sig av då hon först tar tag i snöret och sedan säger högt vilken färg hon 

ska välja på pärlorna. Det är inte enbart Lara som visar förståelse för egenskaper hos pärlorna 

utan Tuva som sitter och plockar ut pärlor som är blå bland pärlor som även har färgerna gul, 

röd och grön. Som nämnts ovan skriver Doverborg et al. att sortera utefter olika egenskaper är 

en del av den matematiska aktiviteten design och konstruktion (2014:4). Då Lara och Tuva i 

exemplet ovan urskiljer egenskapen färg hos pärlorna och plockar ur endast dem bland de 

andra pärlorna visar de en förmåga till att sortera. I likhet till Forsbäck (2006:60–61) sorterar 

barnen i exemplet ovan utefter färg som är den vanligaste egenskapen för barn att sortera 

utefter. Bishop nämner även att den matematiska aktiviteten design och konstruktion handlar 

om att skapa mönster (1988:184). Lara i exemplet ovan skapar mönster då hon väljer färger 

men även då hon följer en viss ordning när hon trär pärlor på snöret då hon börjar med stort 

klot, litet klot, kub och sedan rund med avsmalnande kanter, detta mönster återkommer tills 

alla pärlor har tagit slut. 

Språket har en betydande roll inom den sociokulturella teorin, det är med hjälp av språket som 

lärande sker. Språket innebär inte enbart det talade språket utan olika sätt man kan 

kommunicera på (Säljö 2014:301–303). Både Lara och Tuva använder det talade språket i 

situationen ovan då de säger vilken roll de båda har i leken. Att Lara endast ska använda sig 

av blå pärlor och att Tuva ska plocka ur de blå pärlorna åt Lara. Säljö skriver att språket inte 

enbart är ett medel för att kommunicera, det används även som medel i tänkandet (2014:301–

303). Barnen använder även språket som ett medel för att tänka med Lara tänker kring vilken 

färg hon ska använda och Tuva använder språket för att tänka över sin roll, att hon ska plocka 

ut pärlorna i färgen blå. Som nämnts tidigare har även de kulturella redskap en central roll 

inom den sociokulturella teorin (Smidt 2010:56), både Lara och Tuva använder sig av 

kulturella redskap i situationen ovan. I den här situationen blir snöret och pärlorna de 

kulturella redskapen, snöret används som ett redskap att trä pärlorna på men fungerar även 

som medel för en förståelse kring längd. Pärlorna blir ett medel för förståelse kring antal, 

former och färg. I situationen ovan får egenskapen färg en särskild betydelse då den fungerar 

som medel för att skilja pärlor åt. Begreppet appropriera har nämnts tidigare vilket innebär att 

människan lär av varandra (Säljö 2000:119), i situationen ovan är det vad Tuva gör. Tuva får 

med hjälp av Lara en förståelse kring vilken egenskap som är den urskiljande faktorn för Lara 

när hon väljer pärlor hon ska använda sig av. Barn använder leken som ett medel för lärande 

och förståelse, det är i leken de kan skapa sin egen närmaste utvecklingszon (Lillemyr 

2013:119–121). Lara väljer som nämnts tidigare att välja pärlor utefter färgen på snöret hon 
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valt, pärlorna ska vara i samma färg som snöret. Det går att tolka att det är något som hon 

behöver få en större förståelse kring då hon gör detta flera gånger, hon har skapat sin egen 

utvecklingszon. 

I likhet med det Evertsson (2010:56) och Svaleryd (2002:15–16) skriver är Lara och Tuva 

stillsamma och tystlåtna i leken. De leker även i närheten av en vuxen. De sitter lugnt på 

golvet och pratar i samtalston och de sitter även i närheten av en pedagog och söker 

bekräftelse från pedagogen när alla pärlorna sitter på snöret. Flickorna beter sig här tvärtemot 

vad Evertsson och Svaleryd skriver att pojkar ska bete sig som. Enligt Evertsson är pojken 

normen och flickan det avvikande som beter sig tvärtemot pojken (2010) vilket är vad 

flickorna i situationen ovan gör när de inte är högljudda och fysiska i sin lek. Zosuls et al. har 

kommit fram till att en medvetenhet kring genusskillnader påverkar vilka genusskillnader som 

är synliga i leken (2009:697). Utifrån vad Zosuls et al. har kommit fram till kan man förstå 

situationen ovan med att Lara och Tuva har en medvetenhet kring vad som förväntas av de 

olika könen och agerar utefter det. Det är dock svårt att säga att Lara och Tuva har en 

medvetenhet kring vad som förväntas på de olika könen då det inte har genomförts några 

intervjuer med dem. Det kan även vara så att de omedvetet agerar utefter hur de förväntas bete 

sig. De kanske inte medvetet tänker på hur de agerar i situationen ovan och därav följer 

normen för hur flickor bör agera.  

 

3.5 Situation 5 - Sandslottet 

 

En flicka på 5 år som kommer att kallas Mona och en flicka på 4 år som kallas Kaja sitter i 

sandlådan och Mona frågar Kaja om de ska bygga ett sandslott. Kaja svarar då genom att säga 

att det ska gå en väg runt slottet samtidigt som hon börjar platta till sanden till en väg. Mona 

börjar då lägga sand i en hög och säger sedan att de ska ha en vallgrav runt slottet varpå Kaja 

börjar gräva en vallgrav runt slottet. Viktoria som är 4 år kommer in i leken, tar en spade och 

börjar bygga sandslottet tillsammans med Mona. Teodor 5 år kommer även han in i leken och 

börjar bygga på sandslottet och efter ett tag säger Mona att de ska bygga tunnlar i slottet varpå 

Kaja och Teodor börjar gräva en tunnel på varsin sida av slottet. Mona stoppar dem och mäter 

ifall de gräver på samma ställe på varje sida med hjälp av sina händer och säger sedan att Kaja 

måste gräva högre upp så att tunneln blir rak. De börjar båda gräva igen och efter ett tag går 

slottet sönder och Teodor säger att de ska göra snöbollar istället varpå Kaja säger att de kan ha 
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ett snöbollskalas istället. Viktoria säger då att hon ska göra en mega snöboll. Teodor, Mona 

och Kaja börjar då kasta snöbollar(sandbollar) samtidigt som de börjar skrika och skratta. 

I likhet med det Bishop (1988:182–183) skriver om den matematiska aktiviteten mäta så 

använder sig Mona i situationen ovan av informella mätredskap i det här fallet sina händer då 

hon mäter så att Kaja och Teodor gräver på samma ställe på de båda sidorna så att tunneln blir 

rak. Mona jämför även storlekar i det här fallet höjder vilket även det är en del av den 

matematiska aktiviteten mäta. Den matematiska aktiviteten design och konstruktion handlar 

som nämnts ovan om att undersöka föremåls egenskaper och om att bygga med hjälp av olika 

material och former (Bishop 1988:183–184). Byggande med olika material är något som 

förekommer i situationen ovan då barnen bygger med sand, de undersöker formers egenskaper 

vilket i det här fallet blir konens då sandslottet får den formen. De får erfarenhet av 

konstruktioner och dess hållbarhet, att ett sandslott inte klarar av en tunnel igenom sig utan att 

gå sönder. Som nämnts ovan handlar den matematiska aktiviteten förklara om att kunna sätta 

ord på matematiken, att kunna förklara och argumentera med hjälp av symboliska ord (Bishop 

1988:183–184). I situationen ovan gör Mona det, hon förklarar för Kaja varför hon måste 

gräva högre upp eftersom att tunneln inte blir rak annars. Hon använder även symboliska ord 

för att förklara matematiken och det ordet är högre som beskriver längd. 

I situationen ovan använder sig barnen av kulturella redskap (Smidt 2010:56, Säljö 2000:18–

20), de använder sig av fysiska redskap som i det här fallet är spaden som blir ett hjälpmedel 

för att skapa förståelse kring tyngd, mängd samt att den hjälper till i förståelsen av sandslottet. 

Barnen använder sig även av intellektuella redskap som i det här fallet främst är det talade 

språket. Det är främst Kaja och Mona som använder sig av det talade språket då de pratar om 

vad de ska göra, att de ska bygga ett sandslott med först en väg runt men sedan en vallgrav 

runt. De visar fortsatt användande av språket i sitt lärande då Mona säger till Teodor och Kaja 

att de ska sluta gräva tunneln och att Kaja måste gräva högre upp för att det ska bli rätt. Som 

nämnts tidigare innebär användande av språk inte bara det talade språket utan innefattar även 

andra sätt att kommunicera (Säljö 2014:301–303). Mona använder sig inte endast av det 

talade språket i sin kommunikation med de andra barnen utan även av kroppsspråket då hon 

med hjälp av händerna visar att Teodor och Kaja inte gräver lika högt upp. Den närmaste 

utvecklingszonen är som nämnts tidigare central inom sociokulturell teori och innebär den 

potential till utveckling som en människa har, denna utveckling sker med en mer kompetent 

annan (Säljö 2000:122–123). Mona blir i situationen ovan den mer kompetenta andra som 

hjälper främst Kaja i sin förståelse kring höjden både hon och Teodor ska gräva på för att 
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tunneln ska bli rak. Säljö skriver att människan i olika situationer tar till sig kunskap från 

andra, det innebär att appropriera (2000:119). Barnen i situationen ovan gör just det här, Kaja 

har möjlighet att ta till sig kunskap från Mona vilket även Teodor får möjlighet till. 

Evertsson och Svaleryd skriver att pojkar och flickor förväntas agera olika i leken, flickor 

förväntas vara tystlåtna, stillsamma och leka i närheten av vuxna samtidigt som pojkar 

förväntas vara fysiska, högljudda och leka långt bort från vuxna (2010:56 2002:14–22). Till 

en början i leken agerar Mona och Kaja så som förväntas av flickor i leken. Deras lek är 

stillsam, de är tystlåtna och leker i närheten utav en pedagog som sitter på en bänk i närheten 

av sandlådan. Leken är fortsatt lugn när Viktoria och Teodor kliver in i leken och den är det 

fram till att sandslottet går sönder då de ska börja med snöbollskalaset. När de börjar med 

snöbollskalaset skiftar leken och blir fysisk och rörlig samt högljudd. Alla barnen förutom 

Viktoria är fortsatt med i leken och kastar snöbollar på varandra. Leken har alltså skiftat från 

att vara en lek som flickor förväntas leka till att bli en lek pojkar förväntas delta i. Att Teodor 

leker en lugn lek i början av situationen går att förstå som att han bryter mot normen men 

samtidigt kan det även ses som att han skapar en utökad norm om hur en pojke ska bete sig. 

Zosuls et al. har i sin studie kommit fram till att det inte finns någon större könsskillnad i val 

av leksaker i leken men att skillnaden mellan könen blir större i leken (2009:698). Vilket 

delvis går att relatera till den här situationen då alla barnen oavsett kön valde samma leksak 

att leka med vilket är spaden men det finns inte någon större könsskillnad i leken. Flickorna 

följer som sagts tidigare könsnormen från början i leken för att sedan bryta mot den och även 

här går det att fråga sig vad det innebär om det är ett normbrytande eller om det innebär ett 

vidgande av den nuvarande normen kring hur en flicka ska bete sig. Samma sak gäller även 

för Teodor som bryter mot normen i början av leken då den är lugn, det kan man se antingen 

som ett normbrytande eller vidgande av den nuvarande normen kring hur en pojke bör bete 

sig. 
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3.7 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis ägnar sig barnen åt merparten av de matematiska aktiviteterna i sin lek. 

De ägnar sig åt design och konstruktion genom att undersöka geometriska former och få en 

förståelse kring föremåls egenskaper till exempel när de leker med kuddar och klossar, de 

skapar även en förståelse av hållbarhet genom att använda olika material. Barnen sorterar med 

hjälp av olika egenskaper som färg och form, de skapar mönster genom att rita och trä pärlor. 

I likhet med det Forsbäck (2006:60–61) skriver så ägnar sig barnen i den här undersökningen 

åt sortering i leken där färg är en vanlig egenskap att utgå ifrån. I likhet med vad Persson 

(2006:96) skriver så förekom byggleken ofta i den fria leken hos barnen i undersökningen där 

de fick erfarenhet av bland annat höjd, bredd och längd. Vidare så visar den här 

undersökningen i likhet med det Persson (2006:117–123) skriver att barn i lek i sandlådan, 

med pärlhalsband, när de ritar samt i byggleken skapar en förståelse för former och mönster. 

Den matematiska aktiviteten mäta får barnen erfarenhet av genom användande av informella 

mätredskap som kuddar som läggs i rad från en vägg till en annan men även genom att 

använda händerna för att jämföra höjder. Barnen ägnar sig också åt utforskande av volym i 

leken bland annat i sandlådan då de häller sand i hinkar, glas mm detta i likhet med Bäckmans 

resultat (2015:87–99). De jämför höjder genom att hoppa från olika saker som är olika höga. 

Barnen ägnar sig åt den matematiska aktiviteten räkna genom att ordna mängder och på så sätt 

få förståelse för antal som om det är många eller få, detta gör de genom att trä pärlor, lek i 

sandlåda då de har fler leksaker i leken men kan även förekomma då barnen ritar en viss 

mängd av något som sedan räknas.  

I likhet med det Sterner och Johansson (2006:71) skriver har den här undersökningen kommit 

fram till att barn får erfarenhet av räkneord och antal på olika sätt till exempel via leken, sång, 

ramsor och genom att spela spel. Den matematiska aktiviteten lokalisera ägnar sig barn åt i de 

rörliga lekarna då de får erfarenhet av avstånd och riktningar. Den är även närvarande när ett 

barn i leken sätter sig under bordet eller i en plastlåda, de skapar då en kroppsuppfattning. I 

likhet med vad Persson (2006:91–92) skriver så får barnen i undersökningen erfarenhet av 

rumsuppfattning via rörelselek men även med hjälp av kroppen i undersökandet av olika ytor. 

Förklara är en matematisk aktivitet som förekom i barnens lek i mindre utsträckning och den 

bestod till större delen av att sätta ord på vad som skedde till exempel hoppa långt/högt och 

vilka pärlor man ska använda sig av. I likhet med Sterner (2006:103–104) fann den här 
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undersökningen att avbildningar förekom i barnens lek men att det i den här undersökningen 

inte förekom i så stor utsträckning. 

Sammanfattningsvis sker barnens lärande med hjälp av olika kulturella redskap som både är 

fysiska och intellektuella. Barnen använder sig bland annat av klossar, kuddar, penna och 

papper, hink och spade samt snöre och pärlor. Det talade språket är det främsta intellektuella 

redskapet som barnen använder sig av i leken med andra där språket får en roll som både 

tänkande men även kommunicerande. Något som även var närvarande i barnens lek var 

appropriera det vill säga att barnen lärde av varandra i olika situationer och då kommer man 

in på den närmaste utvecklingszonen som även den var närvarande i barnens lärande då en 

mer kompetent hjälpte en mindre kompetent. All lek skedde inte i ett samspel utan skedde 

även i ensamlek. Bäckman skriver att det matematiska lärandet i hennes studie skedde i 

samspel med kamrater och med hjälp av olika kulturella redskap, både de fysiska och 

intellektuella (2015:99). Lärandet i Bäckmans studie skedde i likhet med den här 

undersökningen alltså i samspel och med hjälp av kulturella redskap.  

Sammanfattningsvis har undersökningen visat att barn både följer och bryter mot normerna 

för hur flickor respektive pojkar förväntas bete sig i leken. Som nämnts tidigare skriver 

Eidevald att barnen inte positionerar sig annorlunda gentemot varandra men att de bemöts 

stereotypt (2009:115). Det är i likhet med vad den här undersökningen har resulterat i, den har 

visat att barnen både följer och bryter mot könsroller. Frågan är hur man kan förstå det? Som 

Eidevald skriver är det pedagogerna som bemöter barnen stereotyp vilket kan vara 

anledningen till att det främst var flickor i situationerna ovan som i leken följde könsroller då 

de lekte i närheten utav pedagoger. Samtidigt så fanns det situationer där lek genomfördes i 

närheten utav vuxna där barnen inte agerade utefter könsroller. Zosuls et al. (2009:698) 

skriver att barnens lek inte innehöll lika stora könsskillnader när barnen i deras studie lekte 

med mamman som när de lekte själva vilket i viss mån säger emot Eidevalds (2009) resultat. 

Att barnen i undersökningen både följde och bröt mot könsroller i närheten av vuxna liknar då 

de resultat Zosuls et al. (2009:698) Kom fram till. De skrev att kontexten spelade stor roll för 

barnens lek. Att barnen då både bröt mot och följde könsroller i leken kan bero på den kontext 

de vistades i då, förskolan kan vara en miljö där brytande mot könsroller uppmuntras men det 

kan även komma hemifrån där barnen möjligtvis fått bryta mot könsrollerna. 
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4. Diskussion 

 

Här kommer att föras en diskussion kring de metodologiska val som undersökningen bygger 

på och huruvida de varit lämpliga för den här undersökningen. Vidare kommer här att 

diskuteras om studien har svarat mot det syfte och de frågeställningar som formulerats i 

början av studien samt dess förhållande till tidigare forskning, om resultaten stämmer överens 

eller om undersökningen har kommit fram till något nytt. Sist kommer tips för vidare 

forskning att presenteras. 

 

4.1 Metoddiskussion  

 

Som nämnts tidigare har observationer valts som metod i den här undersökningen. 

Observation har fungerat bra att använda som metod då de hjälpte till att svara på de frågor 

som ställdes i början av undersökningen. Eftersom observationer hjälper till att svara på vad 

som sker här och nu har den varit lämplig i den här undersökningen då den syftar till att svara 

på skeende, vad barnen gör här och nu. För att ge undersökningen en djupare bild hade 

intervjuer med pedagoger möjligtvis varit lämpliga att använda för att förklara bakgrunden till 

barnens handlande men samtidigt finns då risken att det barnen gör här och nu glöms bort. Det 

som ibland upplevdes som svårt med observationerna var att finna tillfällen att besöka 

förskolan och genomföra observationerna på. Även om en dialog fanns med pedagogerna 

kring lämpliga tillfällen att besöka dem på så skulle de ändå ske i en miljö där många vistas i. 

Därmed kan det ske oväntade saker vilket delvis ställde till det och resulterade i att det fanns 

fler tillfällen då observationer kunde genomföras på småbarnsavdelningen. Detta resulterade i 

att det mesta insamlade materialet inomhus bestod av observationer från 

småbarnsavdelningen och mindre från storbarnsavdelningen. Utomhus var det lättare att 

observera barn från storbarnsavdelningen och därmed blev det en jämnare fördelning i det 

insamlade materialet detta på grund av små lokaler och planerade aktiviteter inomhus. 

Något annat som även uppstod var att det var en ojämn fördelning av flickor och pojkar där 

småbarnsavdelningen bestod av 6 pojkar och 4 flickor medans storbarnsavdelningen bestod av 

2 pojkar och 11 flickor. Att den fördelningen fanns kan ha påverkat resultaten kring frågan 

om genus iscensätts i den matematiska leken. Eftersom att en jämnare fördelning skulle kunna 

resultera i ett annat resultat. Samtidigt gör den fördelningen också att man kan finna något 
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annat som är av intresse till exempel att det resulterar i att barnen känner sig trygga i att både 

följa könsroller men även att bryta mot dem. Att välja en kvalitativ metod ansats har varit bra 

för den här undersökningen bland annat på grund av tidsaspekt då det är under begränsad tid 

som undersökningen genomförs på men även för att den syftar till att undersöka skeenden. Att 

då genomföra en kvantitativ undersökning där material samlas in från ett större urval skulle 

resultera i att det insamlade materialet blev för stort och med det svårt att hantera. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet var som nämnts tidigare att undersöka barns matematiska lärande i leken och även om 

genus iscensätts i den matematiska leken. Det är vad undersökningen har gjort, genom 

observationerna har barnens matematiska lek observerats och sedan analyserats. Analyserna 

har fokuserats kring vilken matematik barnen ägnar sig åt i den fria leken, hur barnen lär 

matematik i den fria leken samt om genus iscensätts i den matematiska leken. Resultaten har 

visat att barnen ägnar sig åt en stor variation av matematik i den fria leken. Vidare har 

undersökningen visat att barnen lär med hjälp av kulturella redskap, i samspel med varandra 

men även främst med hjälp av det talade språket samt kroppsspråket. Undersökningen har 

även visat att barnen i leken iscensätter genus genom att både följa samt bryta mot normer. 

Den här uppsatsen bekräftar vad tidigare undersökningar har kommit fram till främst när det 

kommer till vilken matematik barn ägnar sig åt i den fria leken men även när det kommer till 

hur barnen lär i den fria leken. När det kommer till iscensättande av genus bekräftar resultatet 

delvis tidigare forskning som säger att genus är närvarande i barnens lek men mina resultat 

säger delvis emot den tidigare forskningen då jag även fann att barnen bröt mot könsnormerna 

som kan ses som skapande av en bredare norm. 

Resultaten i den här undersökningen har visat att matematiken är närvarande i barnens lek då 

alla matematiska aktiviteter förutom leka gick att finna i de olika leksituationerna som har 

analyserats. Detta är i likhet med det Bäckman (2015), Forsbäck (2006), Sterner och 

Johansson (2006), Persson (2006), Sterner (2006) och Persson (2006) har kommit fram till i 

sin undersökning. Bäckman (2015:87–99) har till skillnad från den här undersökningen funnit 

den matematiska aktiviteten leka i barnens lek då barnen i hennes undersökning spelade spel. 

Det fanns olika spel närvarande på båda avdelningarna på förskolan som observationerna 

genomfördes på. Att det inte observerades något spelande i den här undersökningen behöver 
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inte betyda att barnen inte spelar spel utan att de inte gjorde det vid de tillfällen som 

observationerna utspelade sig. Då observationerna inte skede på heltid finns det inte någon 

möjlighet att vistas på förskolan hela dagar och därmed får man genom observationerna 

endast syn på en del av det som sker. Om det funnits möjlighet att genomföra undersökningen 

under en längre tid hade möjligheten att få se en större vidd troligtvis funnits. Resultaten visar 

ändå att matematiken i stor utsträckning är närvarande i barnens lek. Som Bishop skriver så är 

matematiken påverkad av kulturen (1988:179–182). Vilken kultur de har inom förskolan 

påverkar därmed vilka resultat som undersökningen resulterar i. Kulturen på förskolan kan 

vara sådan att spel inte är något man ägnar sig åt i större utsträckning och därmed kan det vara 

anledningen till att det inte har visats i resultaten. 

Resultaten visar även att lärandet ofta förekom med hjälp av kulturella redskap, i samspel och 

med hjälp av både det talade språket och kroppsspråket. Det går därmed att finna en likhet 

med de resultat Bäckman funnit i sin undersökning där hon skriver att barnen lär med hjälp av 

varandra, de tar till sig kunskap från andra barn i leken men även med hjälp av det talade 

språket (2015:99). Vilket är något som sker i den aktuella undersökningen. Det talade språket 

är ett hjälpmedel i barnens lärande vilket även sker i den här undersökningen men mycket av 

lärandet sker även utan det talade språket. En anledning till det kan vara att merparten av 

observationerna genomfördes på småbarnsavdelningen där alla barn inte har kommit så långt i 

sin utveckling av det talade språket. Hos de barn som kommit längre i sin utveckling av det 

talade språket skedde det inte i en större utsträckning vilket går emot Vygotskij teori kring att 

barn använder det talade språket till att tänka högt för att sedan övergå i att tänka tyst (Smidt 

2010:63, 87).  Frågan blir då om det sker ett lärande hos de barnen eftersom att de inte tänker 

högt eller om det är så att den sociokulturella teorin går att ifrågasätta. En annan anledning till 

att språket inte förekom i någon större utsträckning i undersökningen kan vara som nämnts 

tidigare att möjligheterna till att genomföra observationer på storbarnsavdelningen var 

begränsade vilket resulterade i färre observationer hos dem. Hade fler observationer kunnat 

genomföras där hade de möjligtvis resulterat i att språket förekom i större utsträckning i 

lärande i leken. 

Resultatet visar att barnen iscensätter genus i sin lek genom att både följa normen och bryta 

mot den. Ställer man detta i relation med den tidigare forskningen finns det resultat som 

stämmer överens men samtidigt resultat som säger emot. Eidevald (2009:115) skriver som 

nämnts ovan att barnen inte positionerar sig annorlunda gentemot varandra i leken men 

samtidigt går det att se barn som agerar utifrån könsnormen vilket är i likhet med den här 
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undersökningen och dess resultat. Då barnen både agerar utifrån vad som förväntas av dem 

utifrån normer men även att de inte agerar utifrån vad normen säger. Zosuls et al. skriver att 

det finns könsskillnader i leken mellan pojkar och flickor, de skriver vidare att leken är 

kontextbunden det vill säga påverkad av den omgivande miljön och situationen (2009:698). 

Resultaten som den här undersökningen har kommit fram till visar vad Zosuls et al. har 

kommit fram till att det finns könsskillnader mellan barnen i leken men de visar även att det 

inte förekommer. Detta går att ställa i relation med att leken är kontextbunden vilket kan 

förklara de resultat som den här undersökningen har kommit fram till. Att leken är 

kontextbunden kan skapa en förståelse kring könsskillnader i barnens lek. Att barnen i den här 

undersökningen i olika lekar agerar utifrån könsnormer men även normbrytande kan vara 

påverkat av vilket sammanhang leken uppstod i samt vilka som var närvarande. Else-Quest et 

al. skriver som nämnts tidigare att det inte finns några könsskillnader när det kommer till 

matematiska prestationer (2010:125) detta går att ställa i relation till resultaten i den här 

undersökningen som visar att barnen både följer och bryter mot könsnormer i den 

matematiska leken. Barnen i den här undersökningen är yngre än barnen i undersökningen 

som Else-Quest et al. genomförde men det kan ändå förstås som att deras resultat delvis 

stämmer överens med mitt resultat. Else-Quest et al. skriver vidare att skolor, lärare, familjer 

och barn alla påverkar genusskillnaderna och vilket värde som sätts på matematiska 

prestationer det finns även skillnader mellan nationer och jämställdhet kring genusskillnader i 

matematisk prestation (2010:125). Tolkar man undersökningens resultat utifrån det påståendet 

så kan man förstå att barnen i undersökningen troligen stött på en positiv attityd till brytande 

av könsnormer samt till matematik. 

 

4.3 Vidare forskning 

 

Det område som undersökningen har genomförts inom är stort och av den anledningen finns 

det mycket som vidare kan undersökas inom området. Något som man kan undersöka vidare 

är relationen mellan pedagogerna och genusskillnader i barns matematiska lek för att skapa en 

djupare förståelse. Att undersöka genusskillnader i barns matematiska lek genom att använda 

observationer men även intervjuer för att ta reda på barnens definition av sitt kön men även 

deras medvetenhet kring könsskillnader. Det skulle vara intressant att undersökningen 

genomfördes bredare med fler förskolor inblandade för att kunna göra en jämförelse och se 

om det skiljer sig mellan förskolor eller om det är samma. 
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6. Bilaga 1 - observationsschema 

Var/ålder/kön? Vilken matematik? Aktivitet/redskap? Genus? 

    

    

    

 

 


