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Abstract 

Title:  Mathematics through play - a study of children's mathematics learning in two 

kindergartens. 

Author: Nazi Khosravani       

Supervisor: Eva Färjsjö       

Term: Autumn term 2010 

The purpose of this study is to investigate the children’s mathematics learning through play. 

The questions to be answered are: how can teachers facilitate children’s mathematics learning 

through play? How can play affect children’s math learning? Are the children aware of the 

role of play in their mathematics learning? 

My method is based on interviews and observations. My informants are three teachers who 

work in two different preschools. I have interviewed the teachers and have been allowed to 

observe their work with the children. I have chosen to document the interviews and the 

observations with the help of a Dictaphone and digital camera. In the interviews, the teachers 

tell me that they try to capture and use mathematics in different contexts in everyday 

activities. They add that their duty is to actively work to draw the children’s attention to 

mathematical problems in an enjoyable and fun way. In my study, I clearly see that plays can 

facilitate the learning of mathematics.    

 Keywords: mathematics learning, play, teachers' approach, video observation.        
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1. Inledning & Bakgrund 

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera. […] Lärandet ska baseras så väl på samspelet 

mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig 

och aktiv del i utveckling och lärande”( Lpfö 98, s:20). 

 

På lärarprogrammet har vi läst och studerat lekens betydelse. Jag blev redan då förtjust i hur 

viktig leken är för barns utveckling. Under min Vfu (verksamhetsförlagda utbildning) och 

genom mitt arbete på förskolan började jag reflektera mer på kopplingen mellan lek och 

lärande. Leken bidrar bland annat till att barn erövrar kunskap, vardagen bli lustfylld och 

relationer med kamrater utvecklas. Genom tidigare litteraturstudier vet jag att leken bidrar till 

självkontroll och självbehärskning. Enligt Vygotskij är leken den ledande utvecklingskällan i 

förskoleåldern (Bråten, 1998 s, 42). I den reviderare upplagan av läroplanen finns det 

förtydliganden och kompletteringar för mål och riktlinjer, bland annat för barns matematiska 

utveckling. Det står även att lärandet ska ske genom lek och kreativitet (Lpfö 98 reviderad 

2010)  

Därför vill jag fördjupa mig i detta arbete om hur leken kan påverka barns matematikinlärning 

och på vilket sätt pedagogerna kan bidra till detta. Barn upplever och möter matematik under 

sin vardag med olika synvinklar av den grundläggande matematiken. Jag hoppas att denna 

undersökning och upplevelser skall bidra med kunskap kring barns matematik inlärning 

genom  lek.  

Barn är kreativa och nyfikna även om de inte har utvecklats fullt ut i sin förmåga. Redan i 

tidiga år vet de hur gamla de är och vilket husnummer de bor på. De flesta barn lär sig sin 

omvärld och sitt matematiska kunnande genom fri lek. De använder sig av personliga metoder 

för att lösa uppgifter med matematisk innebörd. Under de senaste årtiondena har det pågått 

många diskussioner kring om hur skolor och förskolor kan arbeta för att underlätta barns 

lärande (Ahlberg, 2000, s: 12-19). Läroplan för förskolan (Lpfö98) skriver att pedagogerna 

ska lyfta fram barnens matematiska tänkande i verksamheten. Förskolan bör sträva efter att 

varje barn ska utveckla sin förståelse och sin förmåga att lära sig matematik. Trots detta finns 

det fortfarande många undersökningar som visar att barnet har svårt med ämnet matematik vid 

senare år i skolan. Det är en självklarhet att pedagoger spelar en stor roll för barns förståelse 

och utveckling när det gäller matematikinlärning. En av de viktigaste delarna i ett 
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utvecklingspedagogiskt arbete är att pedagoger fångar situationer och medvetet skapar miljöer 

för att få barn att tänka och upptäcka matematiken i vardagen. Barns kunskap och lärande är 

relationellt (Pramling & Sheridan, 2006, s: 27). Det betyder att barn lär sig sin omvärld 

genom kommunikation och i samspel med andra. Därför bör pedagoger försöka förstå barns 

perspektiv och matematikarbetet bör utgå från barnens behov och intressen. Det är viktigt att 

alla i förskolan skapar en positiv syn och bild av matematik. Läroplanens mål anger att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyfikenhet, förmåga och lust att leka och 

lära (Lpfö98, s: 23). Att matematiken är en del av barnens vardag bör lyftas fram genom ett 

systematiskt arbete som fokuserar och påverkar barns lärande. Att arbeta med barns 

utveckling är en lång process som innebär att man ska vara målmedveten samt reflektera 

kring olika situationer och synliggöra barns tankar. Det räcker inte med att endast sitta och 

reflektera (Pramling& Kaga, 2008, s:30). Teoribakgrunden syftar på vad styrdokument säger 

och författarnas tankar kring lek och matematikinlärning i förskolan med fokus på 

problemlösning som nämndes i inledningen. 

1.1 Läroplanen 

I det här stycket vill jag redogöra vad läroplanen för förskolan (Lpfö 98), som är förskolans 

styrdokument säger om lärande genom lek.  

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”( Lpfö 98, s:19). 

”Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. 

Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt 

sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Lpfö 98, s:24). 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjligheter att utrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter ” (Lpfö 98, s:20). 

”Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av (…) matematik” (Lpfö 98, s:25). 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka matematikinlärning genom lek hos barn och hur 

pedagoger kan underlätta barnens matematikinlärning genom lek?  

Jag kommer att undersöka och diskutera samt få kunskap om pedagogernas uppfattningar och 

användning av lek och matematik. Jag vill även synliggöra pedagogens roll kring barnens 

matematiska tänkande. 

1.3 Frågeställningar  

 Hur kan lek påverka barnens matematikinlärning enligt pedagogerna? 

 Vad är pedagogernas uppfattningar gällande lek för att utveckla barnets matematiska 

förmåga? 

 Hur arbetar pedagoger för att synliggöra matematiken inom förskolans ramar? 

De tre frågorna söker jag svar på genom att intervjua tre pedagoger och videofilma 

förskolebarn i olika sammanhang. 

1.4 Begreppsdefinition 

I följande avsnitt i litteraturomgången använder jag mig av begreppen lek och matematik. 

Sedan kommer jag att förklara hur forskarnas tankar råder kring begreppen för att förstå 

texterna lättare. I läroplan för förskolan Lpfö 98 står det att eleverna ska ha möjlighet att delta 

i lek för att stödja sin utveckling och sitt lärande (Lpfö 98, s:6).   

”Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. 

Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt 

sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Lpfö 98, s:24). Min studie och text syftar på den 

ovan skrivna läroplanen och det är den jag följer. 

2. Tidigare forskning och teori 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva Vygotskijs, Piaget och Fröbels teorier samt författarnas 

forskningar om lek och matematikinlärning. Avsnittet kommer att delas upp med en 

redogörelse av forskning och teorier om lek i matematiken. En del av den forskning som 

Skolverket (2005, 2006) har gjort visar att kvaliteten varierar i förskolan. Vissa anser att 

kvalitet är en subjektiv upplevelse och andra anser att kvalitet definieras utifrån barns lärande  
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och utveckling. Resultatet från kvalitativa studier visar att om man arbetar med en 

barnfokuserad verksamhet ökas barns lärande och mening skapas i det barnet lär sig. Tidigare 

forskning visar hur bra och viktig barns lek är och att det sker mycket mellan barnen under 

leken som läraren inte alltid ser (Sheridan & Samuelsson, 2009, s: 30-33).  

Ahlberg betonar att Ljung och Petterson (1990) anser att den nationella utvärderingen om 

matematikundervisningen i grundskolan visar att många barn arbetar med läroboken under 

lektionerna, det vill säga den traditionella läroboksbundna metoden används. Andra lärare 

väljer istället läroboken som utgångspunkt för undervisning och försöker samtidigt att fånga 

barns intresse om matematik i den dagliga vaksamheten (Ahlberg, 2000, s: 18-21).  

Knutsdotter Olofsson hävdar i sin bok att det finns många barn som har svårt att lämna denna 

värld och gå in i lekens värld. Vad händer med dessa barn som inte leker? Följden kanske blir 

brist på social kompetens eller att de inte lär sig att behärska de sociala lekreglerna. Dessa 

barn kan inte urskilja mellan verklighet och fantasi. Lek gör barnets inre föreställningar rikare 

och stimulerar påhittligheter samt skapar ett rikt språk (Olofsson, 2003, s: 84-86). 

Enligt Levin (1996) ger leken barnet möjligheter att själva ha kontroll över vad de vet och vad 

som händer. Glover (1999) tycker att lek skapar olika tillfällen för barn att göra saker själva 

och påverkar deras emotionella utveckling. Gregory Bateson (1972) anser att barn utformar 

det de tänker leka för att få gemensamma regler i leken att utgå ifrån som en kollektiv social 

process. Ivar Fröns (1994, 1997) betonar att leken är ett forum för samlärande och den 

kommunikativa kompetensen. Barn skapar och bygger leken på ett samspel där alla barn 

påverkar och lär av varandra. Leken utvecklar barnets tankar om delaktigheter, rättigheter och 

inflytande, genom lek höjer barnet sin kompetens. Denna kompetens ligger till grund för 

barnets skapande och lärande (Samuelsson & Carlsson 2003, s:42-46).  

Språket och tänkande i matematik spelar en central roll för begreppsbildning. Lpo 94 

läroplans mål strävar efter att elever ska inse värdet och användningen av matematikspråket 

samt att eleverna ska kunna dra slutsatser och argumentera för sitt tänkande. Att fånga 

vardagen som lärandetillfälle har diskuterats av Siraj- Blatchford (2007). Vardagen är full av 

möjligheter om pedagogen fångar dessa och synliggör dem för barnet. Barnets delaktighet och 

möjlighet beror mycket på lärarens eller pedagogens attityd och ställning (Sheridan & 

Samuelsson, 2009, s: 39-40).  
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2.1 Vad är lek och varför ska barn leka? 

För att beskriva lekens betydelse för barns lärande och utveckling och för att kunna använda 

leken som utgångspunkt bör man se forskarnas synpunkter på lek där lek ligger i fokus. Mitt 

val av lek som utgångspunkt i undersökningen styrks genom den forskning som kommer att 

presenteras. Bråten refererar till Vygotskij (1986) och skriver att lek är den ledande 

utvecklingskällan i förskoleåldern. Lek frigör barnen från en situationsbunden handling och 

förståelse, lek presenterar och ökar medvetenheten av den miljö som de växer upp i, lek 

utvecklar förmågan till självbehärskning i samspel med kreativitet och därför bör lek ta större 

plats i förskolan. Leken utvecklar förmågan att bedöma handlingar utifrån regler som finns 

inbyggda i spelet. Leken är regelbaserat även om en lek inte är formulerad på förhand (Bråten, 

1998, s: 42-51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

(Lindqvist, 1996, s:72) 

”Leken är ett dynamiskt möte mellan barnets inre (känslor och tankar) och den yttre 

verkligheten. I leken skapas en fiktiv situation och i leken gestaltas handlingar. Det är fantasi i 

handling, en fantasiprocess, som skapar nya betydelser genom att en verklig situation får en 

ny och främmande innebörd” (Lindqvist, 1996, s:70).   
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Lek och inlärning går hand i hand och barnet använder leken som en metod för att bredda sina 

kunskaper. Grunden för skapande är leken. I leken tolkar barn sina upplevelser och ger liv till 

dem (Vygotskijs, 1995, s: 9). 

 Lindqvist betonar att Vygotskij anger att leken är den viktigaste källan till utveckling, 

eftersom leken är ett aktivt möte mellan den inre och den yttre verkligheten. Vygotskijs teori 

om lek är känd i västvärlden. Han betraktar leken som en verksamhetsform i förskolan. 

Genom lek lär sig barn hur verkligheten ser ut och Vygotskij anger att leken är den viktigaste 

källan till utveckling. Vygotskij anser också att alla människor är kreativa, även de små 

barnen, och med kreativa aktiviteter kan man skapa något nytt (Lindqvist, 1996, s:68-70). 

Birgitta Knutsdotter Olofson beskriver i sin bok ” I lekens värld” att i lek utvecklar barn sina 

tankar samt övar på sin påhittlighet och kreativitet. Känslan utvecklas, man uttrycker sina 

känslor och barn lär sig i lek att behärska och få kontroll över sina handlingar och känslor. 

Språket utvecklas också, eftersom barn ofta talar om vad de gör. I leken jobbar de med sina 

erfarenheter på ett verkligt sätt. Den sociala samvaron och sociala kompetensen ökar hos 

barnen. Detta lär sig barn fritt genom lek i sin omgivning (Olofsson, 2003, s:130-135).  

För att skapa och utveckla dialog mellan de vuxna och barnen bör man skapa en gemensam 

lekvärld. Barnen har grunden för skapande redan i leken. Den ryske litteraturveteranen 

Tjukovskij (1975) anser att barnens lek och språk hör ihop. Med hjälp av fantasin tolkar 

barnet sin verklighet (Lindqvist, 1996, s:29). 

 Lillemyr påpekar att Lamer (1988) betonar att utvecklingen styrs genom samspel och i 

samarbete med andra, man kan säga att det är lärandet som styr utvecklingen. I leken får barn 

en känsla av trygghet och samhörighet. Barn som saknar eller inte får leka tillsammans med 

andra barn saknar de naturliga sociala förmågorna, t.ex. att samarbeta eller kommunicera 

(Lillemyr, 1990, s: 101). Därför bör alla som arbetar i förskolan skapa en bra miljö som ger 

förutsättningar för barns utveckling och lärande genom lek och hjälpa barnen utifrån deras 

individuella behov (Doverborg & Emanuelsson, 2006, s: 42-43). 

2.2  Vad är matematik och varför ska barn lära matematik? 

Enligt Furness är matematik en del av människors vardag, framför allt för att räkna pengar, 

antalet liter mjölk som man behöver köpa, tid etc. Matematik kan beskrivas som kunskap om 

tal, mätande och form.  



 
 

 9 

Med kunskap om tal menas antal (hur många), om mätande menar man längd, vikt, tid och 

volym, och med kunskap om form menas geometri och arkitektur (Furness, 1998, s:11-13). 

Grundläggande matematiska kunskaper som hjälpmedel är betydelsefullt för barnen i deras 

framtida kunskapserövring i både teknisk och naturvetenskaplig utveckling (Doverborg & 

Emanuelsson, 2006, s: 32-51). Doverberg & Emanuelson och Pramling är överens om att 

pedagogerna spelar en central roll för barns matematiska tänkande och lärande. Pedagoger bör 

skapa lärandesituationer och arbeta efter barns perspektiv samt möjliggöra miljöer för 

reflektion och dialoger (Doverberg & Emanuelson, 2006, s: 18).  

 

(Furness, 1998, s: 2) 

Ahlberg refererar till Eriksen, 1993: skolverket, 1997 Bergius och Emanuelsson att 

pedagogens roll är att uppmuntra och förklara samt utmana med frågor och diskutera kring 

olika lösningar, samt att se till barns olika kunskapsnivåer och stimulera deras matematik 

(Ahlberg, 2000, s: 146).   

Doverborg, E & Emanuelson betonar pedagogernas inverkan på barns lärande och vad 

pedagogen gör för att utmana och synliggöra matematiken i vardagen (Doverborg & 

Emanuelson, 2006, s: 129). Pedagogerna bör sträva efter att synliggöra matematikens värld 

och engagera barnen för att såväl erövra matematikens värld som att få tilltro till sitt eget 

kunnande (Doverborg & Pramling, 1999, s: 31-40).  
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Litteraturen visar att matematik har stor betydelse i barns utveckling. En del elever har dåliga 

erfarenheter och en del elever älskar matematik. En negativ syn från omgivningen, föräldrar 

eller media kan påverka barnets matematikinlärning. Barnets erfarenheter är olika och deras 

erfarenheter påverkas av omgivande kultur, och även om alla barn har vuxit upp i samma land 

så är de olika (Rönnberg & Rönnberg 2006 s:17). Litteraturen visar även att om barnen lär sig 

olika metoder för olika problemlösningar är det betydelsefullt för barnens grundläggande 

begreppsförståelse (Doverborg & Emanuelsson 2006 s: 109-178).  

Ahlberg refererar att Doverborg som anser i sin studie att man på något sätt måste lura barnen 

in i matematik och då kan det gärna vara genom lek. Pedagogen fångar upp matematiken i 

vardagen utan att ha något särskild planering eller situation (Ahlberg, 2000, s: 17). Enligt 

Anthony Furness är matematik inte ett isolerat kunskapsämne utan det är ett språk och ett sätt 

att tänka. Den väg som man använder till matematiken är viktig för barnets 

matematiktänkande, t.ex. genom aktiviteter (Furness, 1998, s:10).  

Både Samuelsson & Sheridan betonar att Doverborg & Samuelsson (1999) är överens om att 

barn utvecklar sin förmåga och förståelse med hjälp av olika material eller genom sina 

lekmiljöer. I vardagen finns det många situationer att bemöta matematiken i helt naturliga 

sammanhang. Det är viktigt att pedagogen uppmärksammar och synliggör matematiken i sin 

vardag för barnet (Samuelsson & Sheridan, 2006, s: 69-70). Malmer påpekar att Celestin 

Freinet (1896-1996) betonar i sina pedagogiska idéer att barnet behöver vuxnas hjälp för att 

bygga upp sin självkänsla. Det är vuxnas sak att se till att det finns miljöer och möjligheter för 

barnets aktiviteter (Malmer, 1990, s:15). 

2.3 Socialt samspel   

Bråten beskriver att Vygotskijs utvecklingsteori, eller uppfattning av människans utveckling, 

bygger på individens sociohistoriska process. Vygotskij menar att om barnet uppfattas som 

socialt, och i samspel med omgivningen blir det en del av kollektivet som läggs till grund för 

individens utveckling. I detta samspel är språket ett viktigt grundämne. Vygotskij hävdar att 

om barnen samarbetar med mer kompetenta personer eller kamrater kan de prestera mer än på 

egen hand. Detta kallar Vygotskij för närmaste utvecklingszonen (Bråton, 1998, s: 104-105). 

Bråten beskriver vidare grunden i Vygotskij teorier om barnets utveckling, och menar att 

barnet redan från födelsen bör uppfattas som ett socialt och kollektivt väsen. Samspelet med 

omgivningen är en del av kollektivet som ligger till grund för utvecklingen som individ 
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(Bråten, 1998, s:104-105). Vygotskij uppfattar människan som är historiskt och en kulturell 

kontext. Doverborg & Emanuelsson betonar att Vygotskij anser att människors tankar, 

fantasier och känslor påverkas av språk och att grunden för språkutveckling är 

kommunikation (Emanuelsson & Doverborg 2006, s: 45). 

 

(Bergquist, Castefjord, Johnson, & Stenkvist 2010, s: 24) 

Bråten betonar att enligt Vygotskij är lek en utvecklingskälla i förskoleåldern. George Herbert 

framhäver sina idéer med stöd av Vygotskijs teorier på tre områden när det gäller leken. För 

det första frigörs barnet från det muntliga språket, för det andra ökar leken barnets sociala 

kompetens och får förståelse om världen som de växer upp i, och för det tredje utvecklas 

barnets självkänsla och självkontroll samt kreativitet (Bråton, 1998, s: 42).  

Hoines refererar till Vygotskij, vars syn på lärande är att pedagoger ska stödja barnet samt 

skapa en miljö som påverkar deras utvecklingsförmåga. Därför måste man göra aktiviteten 

lustfylld i en rolig och lärorik miljö eftersom dessa har stor betydelse för inlärningen (Hoines, 

2000, s: 120).  Ahlberg beskriver att Vygotskij menar att språket behövs för allt lärande. Han 

menar att tänkandet alltid utvecklas i relation med andra barn, dvs. där barn inte arbetar på 

egen hand utan lär sig tillsammans med andra (Ahlberg, 1995, s:42). 
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Bråten betonar att Vygotskij hävdar att barnets utveckling beror på två viktiga linjer, den 

generella utvecklingslagen som går från ett socialt samspel till en inre funktion och den andra 

linjen som är de sociala villkoren. Han menar att utvecklingslinjen går från socialstruktur till 

en psykologisk utveckling. Det vill säga att barn själva bygger upp kreativitet och utvecklar 

strukturer i sitt psyke av den sociala strukturen. Detta kallar Vygotskij för internaliseringen 

där barnets kreativa används av det sociala. (Bråten, 1998, s: 33-34). 

I ett socialt samspel är kommunikation viktigt, vilket gör att barn utvecklar sitt språk och sina 

tankar genom att uttrycka sig både i tänkande och handling (Bergius & Emanuelsson, 2008, s: 

5). Malmer påpekar att för Vygotskij var språket ett kommunikationsmedel. Vygotskij menar 

att barnet uttrycker sina tankar i ord. Det betyder att eleverna inte bara uttrycker vad de vet, 

utan hur de vet, för att på så sätt komma i kontakt med sitt inre (Malmer, 1990 s 37-40). 

 2.4 Logiska tänkande  

Piaget (Gruber & Voneche, 1997) kallar de olika ämnesdisciplinerna psykologi, logik, kemi, 

fysik och matematik för den vetenskapliga cirkeln. Piaget menar att logik är grunden för 

matematik som i sin tur ligger till grund för fysik osv. Han knyter den vetenskapliga roten till 

barns logik till kemiska/fysiska problem. Han menar att det är barnets egna tankestrukturer 

och meningsskapande som står i fokus. Därefter blir barnets erfarenheter om omvärlden 

centrala i barnets logiska operationer, och inte i deras biologiska mognad (Doverborg & 

Samuelsson, 1999, s: 37-39). Enligt Piaget kan människor inte bygga upp och strukturera 

tankar om sin omvärld direkt genom sinnena, utan genom våra handlingar och vårt tänkande 

kommer en mängd förändringar (Ahlberg, 1995, s: 25).  

Malmer beskriver vidare att Piaget anser att ”handen är hjärnans förlängda redskap” han 

menar en utveckling som sker genom yttre handlingar övergår till att bli inre handlingar. 

Forskarna har länge haft en viktig syn på lekens betydelse för barnets utveckling vilket har lett 

till att samarbetet med vuxna och samspelet med andra barn gör att barnet styrs mot ännu 

högre nivå i sin egen utveckling. (Malmer, 2002, s: 93 ). Hoines uttolkar Piaget på ett 

liknande sätt, att barns utveckling och intelligents förmåga utvecklas av samspel med 

omgivningen. Piaget anser också att kunskap byggs upp genom de handlingar vi utför 

(Hoines, 2000 s: 105-117). 
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2.5 Lek och lärande   

”Låt oss leva för våra barn, så skall barnens liv ger oss glädje och frid. Det är början till 

vishet” (Gedin & Sjöblom, 1995, s:7). Fröbel är en av de pedagoger som anser att lekens 

betydelse i barns lärande och utveckling är värdefull. Gedin & Sjöblom påpekar att Fröbel 

betonar att barn redan har en skapande kraft inom sig. Att skapa är livets mening. Lek ger 

barnet möjlighet att arbeta med sina tankar och känslor samt genom lek får barnet förståelse 

om sin om värld. Fröbel understryker att människan gör sina inre handlingar genom yttre 

handlingar och de inre handlingarna kan också förverkligas i det yttre (Gedin & Sjöblom, 

1995, s:11-12). 

 Lindqvist & Johansson är överens om att i Fröbels pedagogik ingår en del av den fria leken 

och en del sysselsättningar som barn och vuxna utforskar tillsammans. Fröbels pedagogik 

präglas mest av sysselsättningar och sånglekar som var mycket formella. Pedagogiken fick 

motsättningar för att den var vuxenstyrd, frågan om styrning och frihet blev aktuellt. 

Lindqvist beskriver vidare att i Fröbels pedagogik är leken en av kärnpunkterna. Han menar 

att det är det enda sättet för barnen att uttrycka sig naturligt. Genom lek utvecklas barnen både 

fysiskt och moraliskt (Lindqvist, 1996, s: 51-53). 

Samuelsson & Carlsson (2003) betonar att Fröbel har en klar uppfattning när det gäller 

förskolebarn. Enligt Fröbel ska barnet utvecklas med familjen och naturen som han benämner 

lärandes objekt samt matematik och moral som lärandes handling. Detta kallas 

lekpedagogiken. Med hjälp av material sysselsätter sig barn själva och är klara över sin 

matematiska struktur (Samuelsson & Carlsson, 2003, s: 22-24). 

3. Metod 

Mitt val av metod presenteras utifrån ett urval av intervjuer, observationer, datainsamling och 

genomförande/etiska övervägande samt analysmetod. Med utgångspunkt från den teoretiska 

forskningen kommer kvalitativa metoder att användas. Jag har valt att använda den 

hermeneutiska kunskapssynen som metod i mitt arbete på grund av min intervjustudie där jag 

försöker att förstå och tolka pedagogernas uppfattningar gällande lek i matematikinlärning. 

Den hermeneutiska teorins grundläggande syn bygger på tolkning och förståelse i mening. 

Ordet hermeneutik betyder att tolka eller uttolka och har utvecklats från uttolkningspraxis och 
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lära om texttolkning till en teori där både det objektiva och det subjektiva är avgörande för 

förståelse (Thomassen, 2007, s:178-180).  

Min studie bygger på intervjuer och observationer. Intervjuerna och observationerna har 

dokumenterats med hjälp av diktafon, digitalkamera och videokamera. Jag har intervjuat tre 

pedagoger som arbetar på två olika förskolor för att ta reda på deras tankar kring 

matematikinlärning genom lek i olika situationer i förskolan. De frågor som jag ställde 

handlade om pedagogernas arbetssätt och tankar om hur matematik ser ut i förskolan och 

vilken syn pedagogerna har på lek. Jag frågade även om deras utbildning, bakgrund och hur 

länge de har arbetat på förskolan. För att kunna jämföra svaren ställde jag samma frågor i 

samma följd. Intervjumetoden som jag valde passade bra med mitt syfte eftersom jag ville 

jämföra pedagogernas svar och tankar om matematikinlärning genom lek. Intervjuerna 

gjordes med hjälp av en diktafon.  

Jag har gjort två observationer, en i grupp och en enskild. Jag använde videokamera som 

insamlingsmetod för att fånga händelser oredigerat. Jag lät barnen titta och känna på kameran 

men dem var inte så nyfikna eftersom pedagogerna regelbundet använder videokamera vid 

olika aktiviteter.  

Vid analysen har jag har valt att arbeta med materialet kvalitativt vilket betyder att jag skrev 

intervjuerna till text, sedan analyserade jag texten.  

På samma sätt gjorde jag med videoinspelningarna, jag tittade på materialet om och om igen 

och skrev ner det till en text. (Patel och Davidsson 2003) hävdar att vid analys av 

videoinspelning är det vanligt att skriva ut det i en text att arbeta med.    

3.1 Urval 

Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del av undersökningen. Viktigt är också att 

hela undersökningen blir värdefull i relation till den utgångspunkten. Intervjuer ligger till 

grund i min undersökning och syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa en grund för en 

djupare uppfattning om ämnena lek och matematik (Holme & Solvang, 1997, s: 95-106). För 

att öka informationsvärdet och informationsinnehåller i min intervjustudie valde jag att 

intervjua personer från två olika förskolor. Detta för att få fram intressant och viktig fakta 

kring lek och matematik och samtidigt se pedagogernas inställning kring leken som ett 

verktyg för matematikinlärning. Jag har också valt att genomföra undersökningen med hjälp 
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av observationer av barn och pedagoger för att få en uppfattning om pedagogens arbetssätt 

samt hur pedagogen använder sig av matematik i lek.  

3.2 Intervjuer 

Jag har valt den kvalitativa intervjuformen som byggs på fenomenologiskt perspektiv. 

Fenomenologin fokuserar på livsvärden och öppenhet utifrån informantens egna perspektiv 

och beskriver världen som man upplever den (Kvale & Brinkmann, 1997, s: 42). Anledningen 

att jag har valt denna intervjumetod är att detta ligger på en hermeneutisk kunskapssyn som 

tolkar omvärlden utifrån subjektens perspektiv.   

3.3 Observation  

Observationer via videokamera som metod gjorde att jag kunde studera direkta informationer 

inom området matematik genom lek och relationen mellan individer i naturliga sammanhang i 

samma ögonblick som det inträffar. Jag observerade även barns samspel, med grund i 

Vygotskij betonar samspelets vikt för barns lärande och utveckling. Dessa observationer gav 

mig tillfälle att granska, analysera och reflektera över materialet. Att observera med 

videokamera är en bra metod för att det händer mycket i leken och det är svårt att anteckna 

allting. Fördelen med videokameran som observationsverktyg är att man får både bild, ljud 

och rörelser samt observationer som lagrar verkligheten och därmed ökar reliabiliteten, vilket 

kallas interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson, 2003, s: 75-87 ). Mitt syfte med 

videoobservation som metod är att få en noggrann överblick över observationerna eftersom 

resultaten ska användas till undersökningens syfte.  

3.4 Genomförande/etiska övervägande   

Jag tog kontakt med en förskolechef där jag beskrev min undersökning och syftet med den. 

Jag frågade vilka pedagoger som skulle kunna vara användbara till min undersökning. Jag 

fick namn på tre pedagoger från två olika förskolor som jag tog kontakt med jag berättade om 

intervjuns syfte. Då de gav mig positivt svar bestämde vi tid och plats för intervjuerna. Vi 

kom överens om observationerna och intervjuns ramar såsom de moraliska synpunkterna, 

tidsram, anonymitet, ljudinspelning i form av diktafon och videoinspelningarna (se bilaga 1). 

Jag berättade att pedagogerna kommer att vara anonyma i studien, inga namn på personer 

eller arbetsplatser. Jag kommer att benämna både förskolans namn och pedagogernas namn A, 

B och C. 
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Kavle & Brinkmann anser att en intervju bör inledas genom en orientering där intervjuaren 

definierar situationen för informanten, man berättar kort om syftet och användning av 

bandspelare och så vidare (Kavle & Brinkmann, 1997,s:144). Jag skapade en intervjuplan 

med en intervju inplanerad per dag. Jag beräknade att varje intervju skulle ta cirka 30 minuter. 

Därefter fick informanterna välja en plats som skulle kännas lugn och bekväm för intervjun. 

Intervjuerna ägde rum på tre olika platser, de skedde i ett lärarrum, ett arbetsrum och i ett 

lekrum. 

3.5 Analys 

Enligt Idar Magne Holm och Bernt Krohn Solvang finns det två analysmetoder – kvantitativa 

och kvalitativa. Kvantitativa analysmetoder omvandlar informationen till siffror och används 

mest för att studera samhället eller större studier. Kvalitativa används för sociala sammanhang 

och småsakliga studier. Jag använder mig av den kvalitativa analysmetoden eftersom denna 

ger bättre uppfattning, beskrivning och möjlighet till tolkning av det sociala förhållandet i det 

samhälle vi lever i, dvs. hur människor eller grupper påverkar varandra. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Undersökningens reliabilitet har styrkts genom några observationer av hur pedagoger 

synliggör matematik i leken. Detta gav en struktur på observationerna. Jag har observerat 

barnen vid olika tillfällen för att öka tillförlitlighet för observationsundersökningarna, och jag 

har spelat in detta på videoband. Jag har även intervjuat pedagoger med hjälp av en 

bandspelare. Detta har gett mig möjlighet att i efterhand kontrollera och bearbeta materialet 

noggrant. Det finns säkert fler hjälpmedel som hade varit användbara men det finns inga 

garantier att undersökningsresultatet blir välgrundat. För att uppnå en hög grad av reliabilitet 

och validitet (Holm & Solvagn, 1997, s:163), har jag gjort två observationer, en i grupp och 

en enskild av samma fenomen i olika sammanhang. Olika varianter av samma fenomen i olika 

sammanhang gav möjlighet att tolka variationer i resultaten från de olika tillfällena.  

4. Resultat och analys 

Resultat och analys redovisas på följande sätt: inledningsvis redovisar jag en observation som 

efterföljs av en sammanfattning av observationen. Därefter följer intervjuer med pedagogerna 

samt diskussion och analys.  
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4.1 Observation, förskola A  

      

Innemiljön på avdelningen består av ett stort rum som är uppdelat i flera rum. I mitten av 

rummet sitter en flicka som leker med stenar.  

Hon tar några stenar från en röd låda och dukar upp dem på ett hårt, glansigt silverpapper. 

Stenarna är svarta respektive gråa i olika storlekar. Pedagogen går fram och sätter sig bredvid 

flickan och frågar om hon kan säga hur många svarta stenar som finns kvar i lådan. Flickan 

tittar i lådan och efter några sekunder svarar hon ”5”. 

Pedagogen säger att det är rätt och frågar hur hon tänkte.  Flickan pekar på två stenar i lådan 

och säger ”2” och pekar på tre stenar som ligger på andra sidan av lådan och säger ”3”. Det 

blir 5 säger flickan.  

- Vilken av dem är störst? frågar pedagog
 A 

Flickan pekar på den stora stenen. 

- Vilken färg finns det flest av? frågar pedagog 
A
 

- ”svarta” säger flickan. 

- Kan du räkna dem? frågar pedagog
 A

 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, säger flickan. 

 

Sedan fortsätter hon att leka med stenarna. Hon tar fem stenar och lägger sin hand på dem. 

Under vardera av hennes fingrar finns en sten.  

- Hur många stenar har du? frågar pedagog 
A
.
 

- 1, 2, 3, 4, 5 fem stenar, säger flickan. 

- Hur många fingrar har du? frågar pedagog 
A
. 
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- 1, 2, 3, 4, 5 fem fingrar, svarar flickan. 

- Just det! Du har fem fingrar och fem stenar, säger pedagog
 A

. 

Sedan står pedagogen och pekar på några stenar som har ungefär samma storlekar och frågar: 

     - Vet du vilken av stenarna som är tyngst? 

Flickan börjar med att jämföra stenarnas vikt med sina händer. Sedan visar hon en av dem och 

säger att den här stenen väger mest.   

- Hur fick du reda på att den där stenen är tyngre? frågar pedagog
 A 

- Jag kände på den, säger flickan. 

- Vilken av stenarna är bredast? frågar pedagog
 A

. 

Flickan pekar på en av dem och säger ”den här stenen!”. 

- Hur tänkte du? säger pedagog 
A
.
 

- Jag vet inte, säger flickan. 

Då visar pedagogen hur man jämför bredden på stenarna. Pedagog 
A 

förklarar hur barnen leker 

med dem och hur pedagogerna ställer frågor för att hjälpa dem att upptäcka olika mönster. 

När pedagogen frågar flickan om jag kan få intervjua henne och ställa några frågor om 

matematik och om vad hon lär sig av det i leken säger hon att hon inte vill bli intervjuad. 

Pedagogen frågade en annan pojke som var i närheten men han ville inte heller bli intervjuad. 

4.1.1 Sammanfattning och analys av observation, förskola A 

I observationen ser man att pedagog A går direkt in i barnens lek och utformar det till en helt 

naturligt problemslösningsuppgift eller en matematisk lek. Pedagogen försöker att motivera 

och leder fram barnen till uppgifterna. Medan flickan tar några stenar och dukar upp dem 

sätter sig pedagogen bredvid och börjar ställa frågor. Pedagogen är aktiv i matematikleken, 

hon är med barnen och stödjer. Samuelsson & Sheridan betonar att Doverborg & Samuelsson 

(1999) är överens om att barn utvecklar sin förmåga och förståelse med hjälp av olika material 

eller genom sina lekmiljöer. I vardagen finns det många rika stunder att bemöta matematiken i 

helt naturliga sammanhang. Det är viktigt att pedagogen uppmärksammar och synliggör 

matematiken i sin vardag för barnet (Samuelsson & Sheridan 2006, s: 69-70).  
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Malmer påpekar att Celestin Freinet betonar i sina pedagogiska idéer att barnet behöver 

vuxnas hjälp för att bygga upp sin självkänsla. Det är vuxnas sak att se till att det finns miljöer 

och möjligheter för barnets aktiviteter (Malmer, 1990, s: 15). Jag tolkar att flickan hade 

matematiska begrepp om taluppfattning och kunskap om jämförelseord i matematikens språk 

t.ex. hon kände vikten på stenen för att avgöra vilken som var tyngst. Däremot kunde hon inte 

reflektera över vilken av stenarna som var bredast trots att hon svarade rätt.  

 4.2  Observation, förskola B
        

 

En grupp barn bestående av fyra pojkar och en flicka ska tillsammans med en pedagog jobba 

med en mattelek. De sitter vid ett byggbord. På bordet ligger det med massor av små 

plastbitar, bitarna finns i olika färger, storlekar och former. På byggbordet finns det även 

många plattor i olika storlekar med hål i. 

             

Innan de började leka presenterar jag mig och förklarar varför jag filmar dem under leken. De 

visar ingen särskild reaktion. Flickan börjar leka direkt. Hon bygger mönster med både 

fyrkanter och trianglar i olika färger. Pojke 
A 

och pojke 
B 

diskuterar med varandra medan de 

bygger bokstäver med de olika formerna. De pratar om sina namns bokstäver. Barnen bygger 

med plastbitarna och pedagog 
C
 ställer frågor och pratar med barnen. 

- Vilken form är det här? Vad heter den? Frågar pedagog
C
.
 

- Jag vet inte, säger pojke 
A
.
 

- Är det någon som vet vad den här formen heter? frågar pedagog
C
.
 

- ”Fyrkant”, säger pojke 
c 

.
 

- Just det! Det är en fyrkant. Vad kan man också kalla en fyrkant för? frågar pedagog
C
.
 

Ingen svarar. Alla är upptagna med sina bitar. Pedagogen fortsätter: 

- Det kan också kallas kvadrat. 
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- Ja! Det är en kvadrat, säger pojke 
B
. 

Pedagogen visar en platta med många bitar på och ställer en fråga: 

- Kolla vad många kvadrater det finns här! Hur många är de? 

Tre av barnen är upptagna med sitt bygge, men två av dem tittar på pedagogen. 

- Tusen! Säger pojke 
A
 . 

- Är det tusen?! frågar pedagog
C
. 

- Jag vet inte, säger pojke 
A
. 

- Jag kan räkna dem, säger flickan. 

Flickan börjar räkna. 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18…29, säger flickan 

- Va bra! Vad duktig du är! Säger pedagog 
C
  

Medan flickan håller på att räkna börjar även pojke 
D
 och pojke

 A
 att räkna sina platsbitar som 

finns framför dem. 

- 11, 13, 16, 18, 20, 25, 28, 29… räknar pojke
 D

.
 

- 5, 6, 8, 10, 21, 24… räknar pojke
 A

.
 

Pedagogen tittar på pojke 
D
 och ställer en fråga till: 

- Hur många blå plastbitar finns hos dig? frågar pedagog
C
.
 

- Fyra stycken säger pojke 
D
.
 

-  Eller hur börjar man från fem? Min pappa säger att man räknar från fem, 
 

- säger pojke 
A
.
 

- Nej! Man börjar inte från fem eller hur fröken?! Säger pojke 
D. 

- Jag tror man börjar från ett, säger pedagog
C
.
 

Efter ett tag frågar pedagog
C 

hur många svarta plastbitar pojke 
B
 har. Hur många gula har 

pojke 
D 

och hur många röda har pojke 
A
? De svarade en efter en… 4, 5, 3. Pedagogen tittar på 

pojken 
A 

och fortsätter: 

- Hur många behöver du för att skriva ditt namn? 

- ”Tre”, säger pojke 
A
. 

- Vilken form använder du för att skriva ditt namn? frågar pedagog 
C
. 

- ”F” säger pojke 
A
. 

- Ditt namn börjar med F. Hur många bokstäver finns i ditt namn säger pedagog
C
. 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 räknar pojke 
A
. 
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Pojken 
D
 räknar på engelska till fem och pedagogen frågar att vem som har lärt honom att 

räkna på engelska. Jag har lärt mig från bollibompa säger pojke 
D
. Pojke 

A 
börjar också att 

räkna på engelska: one, two, tree, four, five, six, seven. Pedagog 
C
 säger till honom ”vad 

duktig du är”. Pojke 
B 

kryper under bordet, busar och skrattar. Han tittar då och då på mig och 

leker inte mer med plastbitarna. Pedagog 
C 

visar ingen reaktion, tittar på pojke 
C 

som håller på 

att bygga ett mönster. 

- Vad bygger du? frågar pedagog
C
 . 

- Du vet inte vad jag bygger. Jag bygger en vägbana, säger pojke 
C
. 

- Vilka fina färger du har använt, säger pedagogen 
C
. 

- Titta på min då, säger flickan. 

- Vad bygger du? frågar pedagog
C
. 

- Jag bygger ett fönster säger flickan 

Pedagogen 
C   

pekar på en av de formerna och frågar: 

- Vilken form är det?  

- ”Formen kanten” säger flickan. 

-  Rektangel menar du säger pedagogen. 

- Ja! Rektangel repeterar flickan. 

- När du har gjort den här har du lärt dig någonting? Vad har du lärt dig? frågar 

pedagog
C
. 

- ”Att stanna”, säger flickan. 

- Att stanna! Hur menar du då? Frågar pedagogen. 

- ”Sitta” säger flickan. 

Ok! Men när du byggde den vad lärde du dig då? Frågar pedagogen . 

- ”Att ta bort dem” säger flickan. 

- Vad menar du? Frågar pedagogen. 

- ”Att jag kan räkna dem” säger flickan. 

- Att du kunde räkna dem, ok!  

Pedagogen 
C 

tittar på pojke 
A 

och frågar.
 
Har du lärt dig någonting annat?  

- Den där att en järnväg, svarar pojke 
A 

. 

- Har du lärt dig och räkna också, säger pedagog
C
. 

- Titta! 1, 2, 3, 4, 5…18, det är 19 stycken, säger pojke 
A 

.  

- Kunde du räkna inte innan, säger pedagog
C
. 
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- Innan vad? säger pojke 
A 

. 

- ”Ja”, säger pojke 
A 

. 

- Om ni vill kan ni försätta att bygga imorgon säger pedagog
C
 

 

 Alla barn förutom flickan och pojke 
A
 lämnar byggbordet och pedagog

C 
ställer frågan, vad 

matematik är för någonting? Vad gör man när man gör matematik?   

- ”Det spelar man och kan göra någonting med spel. Man får vänta på sin tur på data. 

Man får inte förlora med den här, då kommer någonting och stänga av den”, säger 

flickan. 

- Det är ett spel som man måste lära sig. Att spela och göra läxor, säger pojke
A 

- Hur gör man matematik då? frågar pedagog
C
.
 

- Jag vet inte? Säger pojke 
A 

.
 

- Vad tror du då? säger pedagog
C
.
 

- Att matematik är en läxa . Jag vill gå, säger pojke 
A 

.
 

- Jag vill också gå, säger pedagog
C
.
 

 

4.2.1  Sammanfattning och analys av observation, förskola B 

Pedagog
C
 organiserar en matematiklek genom bygg och skapande. Hon fångar upp 

matematiken i olika sammanhang och ställer medvetet frågor. I observationen ser man 

kopplingen till det Vygotskij menar att språk och lärande hänger samman. Han menar att 

tänkandet alltid utvecklas i relation med andra barn, dvs. där barn inte arbetar på egen hand 

utan lär sig tillsammans med andra (Ahlberg, 1995, s: 42). 

Pedagogen utvecklar barnets kunnande. I ett socialt samspel är kommunikation viktigt vilket 

gör att barn utvecklar sitt språk och sina tankar genom att de utrycker sig både i tänkande och 

handling (Bergius & Emanuelsson, 2008, s: 5).  

I dialogen mellan pedagogen och barnen samt pojken 
A 

och pojken 
B   

kan man se att medan de 

bygger bokstäver i olika former så diskuterar de med varandra. Lillemyr påpekar att Lamer 

(1988) betonar att barn i leken får en känsla av trygghet och samhörighet. Barn som saknar 

eller inte får leka tillsammans med andra barn saknar de naturliga sociala förmågor, t.ex. att 

samarbeta eller kommunicera (Lillemyr, 1990, s: 101).  
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4.3 Intervju med pedagog A, förskola A 

Pedagog A avslutade sin lärareexamen 1980 i Umeå. Efter sin utbildning började hon arbeta 

som klasslärare för årskurs ett till tre i grundskolan. Efter några års erfarenhet som 

grundlärare läste hon sedan vidare till specialpedagog, hon har även läst svenska som 

andraspråk. Därefter arbetade hon med barn som hade dyslexi och barn med särskilda behov.  

Sedan två år tillbaka arbetar hon i förskola, på en avdelning med barn som är 4-5-år. På 

avdelningen arbetar barnskötare och en förskollärare. För henne är det viktigt att barn ska 

utvecklas, samtidigt som lärandet vara roligt, lustfyllt och meningsfullt.  För att hitta en rätt 

nivå för matematiskt kunnande brukar hon ge barnen några enkla och lätta övningar för att se 

hur barnens förkunskaper ligger till.  

 

 

 

 

Pedagog A menar att det är viktigt att barn får lära sig matematiken via leken. Det ska inte 

vara komplicerat och tråkigt. Barnen får reflektera, tänka och argumentera för att få en 

djupare kunskap om begreppet och se vad som händer. Pedagog A säger att hon försöker lära 

barnen matematik via lek. Hon försöker medvetet få fram matematik i vardagen, säger hon. 

När de gå ut i grupp försöker pedagogen att göra barnen uppmärksamma på t.ex. hur många 

de är, hur många pojkar, flickor de är i gruppen eller antal vuxna. Pedagogerna berättade att 

de använder matematik i olika sammanhang hela tiden för att göra barnen uppmärksamma på 

olika mätningar eller vikter.  

Tillsammans med pedagogen mäter barnen trollet och trollets svans. Istället för att bara mäta 

som de har gjort många gånger försöker de att mäta på olika sätt t.ex. mäter de trollet och 

trollets svans sen mäter barnen varandra. De har en pinne som heter mätpinne som man mäter 

andra saker med. Pedagogen berättar vidare att de har olika stenar där barnen känner på 

stenarna för att känna på tyngden. Vilken är tyngst och vilken är lättast och barnen får lägga 

dem i ordning. Pedagogen försöker ofta samarbeta med barnen för då kommer språket, om de 

är två, tre stycken och diskuterar om de ska lägga i tur och ordning och sortera stenarna osv. 

”lek är grundläggande för att där bearbetar barnen väldigt 

mycket utan kunskap, kunskapsinhämtade, de bearbetar det 

sociala, hur man är mot varandra, ge och ta. De provar olika 

kommentar och olika kanske frågor eller problemlösningar…” 

säger pedagog
 A
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Pedagogen tror att det är lättare för barnen att lära sig matematik vid lek med naturliga saker 

och material, och därefter dokumentera allt som de gör. Leken är sammankopplad till 

matematik säger pedagogen A. När barnen brukar leka affär förekommer alltid pengar då 

barnen säger hur mycket saker kostar och sedan räknar pengarna. Pedagogen A anser att 

matematik finns överallt, och det är pedagogens uppgift att se och lyfta barnen och göra dem 

medvetna att de leker matematik. Varje dag upplever och träffar pedagogen A på 

matematikproblem, för henne är det väldigt spännande att se barnen lösa dem och inte avslöja 

lösningen alltför snabbt, utan kanske ställer problemet t.ex. vi är fem stycken och vi har bara 

tre gafflar vad ska vi göra…? Pedagogen A tycker att användandet av läroplanen kanske inte 

blir så ofta, utan man utgår från barnen och deras funderingar. Hon är medvetet om målen 

inom matematik som utgår från läroplan (Lpfö 98) och försöker föra fram detta varje dag 

säger hon. 

4.4 Intervju med pedagog B, förskola B 

Pedagog B blev klar med sin utbildning för 1999 sedan och har hon arbetat förskollärare. 

Innan dess arbetade hon som barnskötare. Hon arbetar med förskolebarn som är 2 - 4 år 

tillsammans med ytterligare tre pedagoger. Enligt pedagogen är hennes avdelning organiserad 

så att alla rum har plats för någon sorts lek. De arbetar mycket med skapande. Barnen har 

tillgång till färger och lera att arbeta med samt det finns också ett byggrum med olika sorter 

av material. 

Pedagogen B berättar att de inte arbetar efter något specifik pedagogik. De har tagit en del 

inspiration av Reggio Emilia som mest handlar om vår syn på kunskap säger hon. 

Pedagogerna delar in barnen i mindre grupper till de olika stationerna där de kan utforska och 

arbeta tillsammans. Pedagog B och de pedagoger som hon arbetar med tänker på sociala 

uppbyggnadsteorier kring lärande som Vygotskij berättar hon.  Pedagog B är ofta med barnen 

i leken och har medvetet en uppgift till barnen. De kanske ska gå till torget för att arbeta med 

sina projekt, kanske går de till skogen eller så har pedagogen en särskild uppgift som hon har 

planerat för barnen. Pedagog B säger att leken är viktigt och den ska vara meningsfull. Leken 

är barnens sätt att utforska verkligheten, att lära sig hur man är som människa.          

”Barn som inte kanske har fått erfarenheterna, då blir 

kunskapen väldigt ytlig. Så det otroligt viktigt att de får leka, 

reflektera, tänka, känna och argumentera för att få en djup 

kunskap om begreppet vad som händer”, säger pedagog 
A
 

och argumentera 

 

 

äväldig 
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Vidare säger pedagogen att leken möjliggör för barnen att prova på andra roller och utvecklas 

som människa, de behöver leken för den sociala utvecklingen. Pedagog B tycker att barn 

behöver lära sig grundläggande matematik. Hon tycker att för barn är det viktigt att barnen 

själva främst får tänka och komma med idéer och hitta på saker utan att någon annan talar om 

det för dem. Hon anser att matematik är en viktig del i barns kunskapsutveckling, men de 

behöver även lära sig att behärska andra saker i livet. Pedagog B har gått en fördjupningskurs 

i matematik på universitetet under våren. Hon sa att efter den utbildningen försöker hon 

uppmärksamma matematiken mer i vardagen, i olika spel och lekar.  

De arbetar mycket med rumsuppfattning och rumsbegrepp som bakom, framför, över, under, 

bredvid och vid sidan osv. Hon använder matematik i olika sammanhang och jobbar utifrån 

barns intresse och försöker för det mesta att lära ut matematik genom lek. Matematik är 

sammankopplad till leken, säger hon. Häromdagen byggde barnen hus i legofigurer, det var 

en lek och pedagogen satt bredvid barnen och fångade upp matematik i leken hon ställde 

frågan: vilket av de två huset är högre? Barnen började jämföra. De mätte med ett snöre och 

med andra mätinstrument. För pedagog B ska matematik ska vara lite mer organiserad.  

 

 

 

 

Hon menar att barn behöver öva matematik i olika sammanhang. Den ska vara på ett lekfullt 

sätt för att lära sig att t.ex. se vad som är bilar, två äpplen, två knappar, två klossar och så 

vidare. Vid varje samling brukar pedagogen på något sätt lyfta fram matematiken. Hon har 

läst den nya läroplanen och tycker att det är positivt att man är tydligare när det gäller 

matematik. Pedagogerna måste själva bli säkra och trygga och våga ta upp och synliggöra 

matematik för barnen. Ibland känner sig pedagogerna osäkra och tittar på barnen som ofta 

bygger höga torn med klossar. Man ska bara uppmärksamma barnen och räkna hur många 

klossar de har använt. 

”Barn leker, arbetar och forskar alltså det ju sker med 

lek. Allt sker med lek och lek får lätt. Om de inte får 

leka de får inte lära sig någonting”. Säger pedagogen 
B 

 

”Jag tycker att matematik är en viktig del i barnens kunskapsutveckling. De 

behöver även på många saker i matematik redan nu när de är små för att de 

ska behärska skolmatematik senare”. Säger pedagogen 
B 
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4.5 Intervju med pedagog C, förskola B 

Pedagogen C har studerat tre och halv år i Stockholm och är utbildad som förskollärare till 

årskurs tre. Hon har läst matematik och svenska som inriktning. Hon jobbar med 22 barn 

tillsammans med ytterligare två pedagoger. De jobbar stationsvis, byggstationer, skapande 

stationer och en hemvrå/ dockvrå.  De har också ett stort lekrum, där barn leker frilek. Alltså 

Reggio Emilia- inspirerad pedagogik och pedagogerna arbetar väldigt mycket med 

projektarbete säger hon. Pedagog C berättar att hon är ofta med barnen i leken. Hon tycker att 

leken är viktig för barns fantasi och kreativitet.  

Hon ser ofta barnens lek t.ex. ”mamma, pappa, barn”, dvs. sådana lekar som utvecklar 

barnens fria tänkande. För pedagogen är det självklart att barnen ska lära sig läsa, skriva och 

räkna – det är pedagogens uppdrag. Hon fångar upp matematiken i olika sammanhang och 

ställer medvetet frågor t.ex. att barn ska räkna hur många är nio, hur många dockor de har, hur 

många koppar kaffe de har serverat, eller hur många gånger pappa åkte till jobbet osv. Det 

hålls på en väldigt enkel nivå och sedan pratar man om geometriska former. 

 Pedagog C jobbar med matematik utifrån verkligheten. Hon tycker att det blir för abstrakt för 

barnen annars. Hon fångar barnens intresse när de t.ex. spelar spel och där sammankopplas 

matematik genom att räkna prickar på tärningen och hur långt man ska flytta på sig. Man kan 

fånga barnens intresse genom sagor ibland. Hon tycker att matematik finns överallt och att det 

är upp till pedagogen att synliggöra detta säger hon. När man är ute i skogen kanske man ska 

räkna kottar eller lägga 5 kottar bredvid varandra, eller om man tar några pinnar och sedan 

mäter man dessa. 

 

 

 

 

 

Pedagog C sa att matematik ska lyftas fram och synliggöras i olika sammanhang och anpassas 

efter barnens kunskapsnivå. Hon tycker att allting är matematik och använder ofta matematik 

i barngrupp t.ex. ”jag har två vantar, hur många har du?”  Hon försöker att använda matematik 

”Jag försöker att benämner olika begrepp i vardagssituationer, räknar 

saker i vår omgivning, använder olika räknesätt och ger barnen 

matematiska uppdrag i våra diskurser och lek t.ex. sortering, 

räkneramsor, rumsuppfattning, siffror, antal, sifferskrivning, 

tidsuppfattning osv.”. Säger Pedagog
C
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så ofta så hon kan. Pedagog C försöker att jobba efter läroplanens mål och tycker att det är 

viktigt att förbereda barnens kunskap redan på förskolenivå till skolan samt att man har en 

riktning för hur och vad man ska göra. Läroplanen påverkar mig på ett positiv sätt jag blir 

medveten om hur och varför jag ska arbeta säger pedagog
C
. 

5. Diskussion och analys 

Alla tre intervjuer som jag har genomfört grundar sig på ovan nämnda teorier (Vygotskij, 

Piaget och Fröbel). Under intervjuerna berättade pedagogerna att de försöker att fånga och 

använda matematiken i olika sammanhang under vardagsverksamheten. De menar vidare att 

deras arbetsuppgift är att arbeta aktivt med att synliggöra matematiska problem för barnen på 

ett lustfyllt och roligt sätt. I min studie ser jag tydligt att genom lek underlättas inlärningen av 

matematik. Leken kan främja barns matematikinlärning och begreppsbildning. Studien visar 

även att leken kan ge barnen erfarenheter av matematik. Jag har blivit medveten om att 

uppmärksamheten måste riktas mot matematik i lek. Målet med min analys av 

matematikinlärning genom lek var att jag ville öka min kännedom kring vad man kan finna 

för matematik i en lek. Leken kan användas i det pedagogiska arbetet för att lära matematik på 

olika sätt. Det är som viktigt är att man måste vara medveten om vad man vill komma fram 

till för matematiskt kunnande oavsett viket metod man använder.   

Fröbel betonar att lek ger barnet möjlighet att arbeta med sina tankar och känslor samt genom 

lek får barnet förståelse om sin om värld. Fröbel understryker att människan gör sina inre 

handlingar genom yttre handlingar och de inre handlingarna kan också förverkligas i det yttre 

(Gedin & Sjöblom, 1995, s:11-12). Fröbel har en klar uppfattning när det gäller förskolebarn. 

Med hjälp av material sysselsätter sig barn själva och är klara över sin matematiska struktur 

(Samuelsson & Carlsson, 2003, s: 22-23). Jag tycker pedagogerna kan utgå ifrån vilken lek 

som helst när de ska arbeta med matematik. Lek kan användas som utgångspunkt. Det viktiga 

är att pedagogerna eller lärarna har kunskap och är medveten om vilken matematik de vill 

lyfta fram och vad de vill göra. Min uppfattning är att pedagogens medvetenhet, kunskap och 

engagemang är viktigt i matematikinlärningen hos barn. Emanuelsson (2006) anser att 

pedagogens egen kunskap och medvetenhet om matematik är avgörande för barnens 

framgång(Emanuelsson & Doverborg, 2006,s:18-51) 

Lindqvist betonar även att Vygotskij anser att alla människor är kreativa, även barnen. 

Kreativa aktiviteter gör att tänkandet sätts i gång för att skapa något nytt (Lindqvist, 1996, s: 
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68-70). Bråten betonar att Vygotskij hävdar att barnets utveckling beror på två viktiga linjer. 

Den generella utvecklingslagen som går från ett socialt samspel till inre funktion och den 

andra är de sociala villkoren. Han menar att utvecklingslinjen går från socialstruktur till en 

psykologisk utveckling. Det vill säga att barn själv bygger upp sin fantasi och utvecklar 

strukturer i sitt psyke av den sociala (Bråten, 1998, s: 33-34). 

Enligt Piaget kan människor inte bygga upp och strukturera tankar om sin omvärld direkt 

genom sinnena, utan genom våra handlingar och vårt tänkande kommer en mängd 

förändringar (Ahlberg, 1995, s: 25). Vygotskij och Piaget fokuserar båda på 

utvecklingspsykologi – Piaget försöker förklara att tänkandet föregår språket medan 

Vygotskij försöker förklara motsatsen. Båda teoretikerna är överens om att barn utvecklas 

språkligt, kognitivt och kommunikativt. Vygotskij fokuserar på det sociala samspelet som 

utvecklande medan Piaget har en funktionell inställning till barnets kognitiva utveckling. 

Båda forskarna är emellertid eniga om att utvecklingen äger rum genom att ”yttre handlingar 

övergår till att bli inre”( Malmer, 1990, s: 39).  

Alla tre undersökningar jag genomförde är uppbyggd av Vygotskij, Piaget och Fröbels tre 

teorier. Fröbel betonar att leken är en av viktiga utgångspunkterna i barnets lärande. Detta 

bekräftas också av pedagog A, om att barn får lära sig matematiken via leken. Vissa har 

erfarenheter från tidigare lek och kommer därför ihåg de lekarna. De väntade på sin tur och 

hade samspel med andra. I intervju med pedagog A syns tydligt Vygotskijs tankar. Hon 

försöker att fånga och använda matematiken i olika sammanhang. Detta intygas också av 

Lillemor Emanuelsson som bekräftar pedagogernas stora inverkan på barns lärande och hur 

pedagogen gör för att utmana och synliggöra matematiken i vardagen (Doverborg & 

Emanuelson, 2006, s: 129). 

Min uppfattning att det är viktigt att pedagogerna synliggör och erbjuder matematik med hjälp 

av lek. Jag menar att man måste själv göra sig medveten om vad man tänker och vad man kan 

och hur man kan lära matematiken i vardagen. Det vill jag säga att göra matematiken synlig 

för barnen och stimulera och väcka samt fånga barnen intresse genom lek och erbjuda dem 

matematiken i vardagen. I intervjuerna syns tydligt Vygotskij tankar om barns lek. Pedagog B 

anger att leken möjliggör för barnen att prova på andra roller vilket behövs för den sociala 

utvecklingen.  Både pedagog A och B är eniga om hur viktigt det är att synliggöra 

matematiken i vardagen. Pedagog
 
B fångar in barns matematiktankar och sammankopplar 

leken till matematik och frågar vilket av de två husen som är högre berättar medan barnen 
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byggde hus med legofigurer . Pedagogen fångar upp matematiken i vardagen utan att ha något 

särskild planering eller situation. I intervjun säger pedagog C att hon tycker att arbetet blir 

roligare, och barn lär sig bättre om de själva är delaktiga i aktiviteten. Hon försöker koppla 

matematik till vardagen. Hon är ofta med barnen i deras fria lek. För henne är det en 

självklarhet att barn ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Hon menar att det är lättare och 

enklare om man arbetar med matematik som är relevant och helst genom lek. 

 Pedagog C kopplar mamma, pappa, barns lek direkt till matematik och ställer frågor såsom: 

hur många gånger går pappa till jobbet? Hur många koppar kaffe har ni serverat? Hon ser att 

allting är matematik, vid skogspromenader med barnen räknar de kottar eller några pinnar. 

Det syns tydligt att hon jobbar efter målen som finns i läroplanen för förskolan Lpfö 98. 

Ahlberg betonar också att Vygotskij använder begreppet närmaste utvecklingszon. Han menar 

att barn kan arbeta och utföra uppgifter på egen hand till en viss nivå men med hjälp av en 

vuxen kan barnen uppnå ännu högre nivå (Ahlberg, 1995, s: 42 ). Jag tycker att pedagog C har 

en bra inställning till matematik, hon tycker att barn lär sig matematik lättare genom lek. Jag 

håller med henne om att även vi vuxna har lättare att lära något nytt när vi har roligt.  

I min observation tyckte barnen också att det var roligt med matematiklekar men de visste inte 

pedagogens syfte med leken. Barn är inte vana att reflektera om vad de har lärt sig av en 

matematiklek. När pedagog C i observationen ställer frågan ”vad gör man när man gör 

matematik?” svarade pojke A att ”man spelar ett spel eller man får vänta på sin tur på data” 

och pedagogen tror inte att barnen haft någon uppfattning av matematikleken. För att göra 

barnen medvetna om leken ställer hon mer frågor tills hon kopplar syftet med leken. Lindqvist 

betonar att Vygotskij anger att leken är den viktigaste källan till utvecklingen. Leken är ett 

aktivt möte mellan den inre och den yttre verkligheten (Lindqvist, 1996, s:70).  

Jag vill också koppla mitt syfte med undersökningen för att undersöka vilken påverkan 

matematiklek har på barns matematikinlärning. Lek påverkar inte bara inlärning utan ökar 

även barns fantasi som skapar nya betydelser. Ingen av de tre pedagogerna i intervjuerna 

använder sig av något särskild bok utan använder vardagsmatematik genom olika aktiviteter 

som problematiserar olika matematiska problem. Pedagogen är en nyckelfigur när det gäller 

att stimulera barns intresse för matematik.  

Pedagogen har ansvar för att berika barnens uppfattningar och erfarenheter i 

matematikinlärning och relatera dem till skolans mål. Ahlberg refererar till Eriksen, 1993: 

skolverket, 1997 Bergius och Emanuelsson att pedagogens roll är att uppmuntra och förklara 
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samt utmana med frågor och diskutera kring olika lösningar, att se till barns olika 

kunskapsnivå och stimulera barns matematik (Ahlberg, 2000, s: 146). Att vara medveten om 

vad man vill lära ut när det gäller matematik är oerhört viktigt. Pedagogerna som jag har 

observerat i de två förskolorna hade som mål att få med alla barn oavsett tidigare kunskap om 

matematik. Jag såg att pedagogerna planerade olika organiserade matematiklekar på ett 

lustfyllt sätt.  

 Min uppfattning av observationerna var att pedagogerna hade förkunskapen om barnen därför 

det var lättare att arbeta och hjälpa barnen med matematik genom lek. Doverborg & 

Emanuelson refererar till Doverberg och Pramling (1995) som är överens om att pedagogerna 

spelar en central roll i barns matematiktänkande och lärande genom olika problemlösningar. 

Pedagoger bör skapa lärandesituationer och arbeta efter barns perspektiv samt möjliggöra 

miljöer för reflektion och dialog (Doverborg & Emanuelson, 2006, s: 18). Detta har pedagog 

C arbetat med, hon samlar kottar eller pinnar under skogpromenader med barnen.  

De räknar och mäter materialet och matematiken naturligt in i barns tänkande, likaså när de 

spelar spel och räknar prickarna på tärningen. Detta är ett bra sätt att stimulera barns 

matematiktänkande i vardagen. Lindqvist beskriver att i Fröbels pedagogik är leken en av 

kärnpunkterna. Han menar att det är det enda sättet för barnen att uttrycka sig naturligt. 

Genom lek utvecklas barnen både fysiskt och moraliskt (Lindqvist, 1996, s: 51). Lindqvist 

menar att ”Leken är ett dynamiskt möte mellan barnets inre (känslor och tankar) och den yttre 

verkligheten. I leken skapas en fiktiv situation och i leken gestaltas handlingar. Det är fantasi 

i handling, en fantasiprocess, som skapar nya betydelser genom att en verklig situation får en 

ny och främmande innebörd” (Lindqvist, 1996, s:70). 

 I observationerna syns det att barn leker och spelar spel med varandra. I intervjun med 

pedagog B betonade hon att det är det viktigt för barnen att tänka och komma på idéer själva 

utan att bli påtalad av någon annan. Barnen kommer så småningom att behärska leken. 

Barnets inlärningsförmåga påverkas mycket av den sociala samvaron. Birgitta Knutsdotter 

Olofsson jämför orden konst och skapande mot lek och lekande och beskriver så här: i lek 

fylls begrepp med innehåll och erfarenheter klargörs. Genom reflektion i leken och i konstens 

form åstadkommer barnet ordning och överblick. Barnet skaffar sig kunskap och får struktur 

på sitt liv (Olofsson, 2003, s, 80-96).  Birgitta Knutsdotter Olofson beskriver leken i sin bok ” 

I lekens värld” att i lek utvecklas barns tankar och där övar de på sin påhittlighet och 

kreativitet. Känslan utvecklas, man uttrycker sina känslor och barn lär sig att i leken behärska 



 
 

 31 

och ha kontroll över sina handlingar och känslor. Språket utvecklas, eftersom barn ofta talar 

om vad de gör. I leken jobbar de med sina erfarenheter på ett verkligt sätt. Sociala samvaron 

och den sociala kompetensen ökar hos barnen. Detta lär sig barn gratis genom lek i sin 

omgivning. Detta är dokumenterat inom forskningen (Olofsson, 2003, s, 130-135).   

6.  Sammanfattning och slutsats 

Jag har intresserat mig för hur lek påverkar barns matematikinlärning samt hur pedagoger kan 

underlätta barnens matematikinlärning genom lek. Syftet med undersökningen var att 

undersöka, reflektera och diskutera hur lek kan underlätta för barnets matematikinlärning. 

Litteraturgenomgångens grund byggs av tre huvudteoretiker: Fröbels, Vygotskij samt Piaget. 

Lek frigör barnen från situationsbunden handling och förståelse, lek presenterar och ökar 

medvetenheten av den miljön som man växer upp i, lek utvecklar förmågan till 

självbehärskning i samspel med kreativitet och därför bör lek ta större plats i förskolan.  

Leken utvecklar förmågan att bedöma handlingar utifrån regler som finns inbyggda i spelet. 

Leken är regelbaserad även om en lek inte är formulerad på förhand (Bråten, 1998, s: 51). 

Undersökningen genomfördes i två olika förskolor med tjugotal barn samt tre pedagoger. Jag 

ville ta reda på hur pedagogerna arbetade med matematikinlärning samt hur matematiken 

synliggörs genom leken. Enligt Anthony Furness är matematik inte något isolerat 

kunskapsämne utan det är ett språk och ett sätt att tänka. Han menar att den väg som man 

använder till matematik är viktig för barnets matematiktänkande, t.ex. genom aktiviteter. 

(Furness, 1998, s: 10).  

Läroplanen Lpfö 98 talar tydligt om barnets utveckling och lärande samt hur verksamheten 

skall formas. Verksamheten skall vara innehållsrik och den ska utmana samt stimulera barnets 

utveckling och lärande. Verksamheten skall gynna kreativiteten, leken och göra lärandet 

lustfylld. I min undersökning syns det tydligt att matematik i vardagen är ett bra sätt att lära 

barnet matematik. Pedagogerna försöker lyfta fram matematiken i vardagen. Pedagog A 

berättar i intervjun att hon ofta försöker arbeta tillsammans med barnet, dels för att synliggöra 

matematiken dels för att göra barnet medveten om att de leker matematik.  

Min uppfattning är att jag har uppnått mitt syfte med undersökningen som var att undersöka 

lekens betydelse i barnet matematikinlärning. Lek och inlärning går hand i hand och barnet 

använder leken som en metod för att bredda sina kunskaper.  
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Grunden för skapandet av kunskap är leken. I leken tolkar barn sina upplevelser och ger liv 

till dem (Vygotskij, 1995 s:9). Slutsatsen som jag drar är att matematiken måste börja formas 

redan i förskoleåldern genom lek och den ska vara roligt. Den ska vara en del av barnets 

vardag. Vardagsmatematik är ett lärande och utvecklande sätt som gör att barnet får en 

förståelse för sig själv och sin omvärld.  
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Hej alla föräldrar! 

Jag är en lärarestudent från södertörns högskola i Huddinge.  Jag läser sista termin på 

lärarehögskolan. Jag ska skriva mitt examensarbete. Mitt syfte är att undersöka barnens 

matematikinlärning genom lek. För att genomföra min undersökning kommer jag på er 

förskolan under vecka 41. Jag vill med detta brev be er föräldrar om tillåtelse att ert barn 

deltar i mina videoinspelningar och observationer i olika situationer för att se hur barn reagera 

och bemöter matematiken genom lek. Barnet kommer att vara helt anonymt samt förskolan 

kommer att inte nämnas vid namn. Enligt de etiska reglerna är deltagandet är helt frivilligt. 

Barnet har rätten till när som helst att avbryta deltagandet. Materialet kommer inte att vara 

tillgängligt för annan forskning eller arbete. Jag hoppas att detta är okej för er föräldrar. Vad 

jag behöver från er föräldrar är att skriva under detta brev och sätta att kryss i den ruta som 

jag får er tillstånd för undersökningen. Har ni några funderingar och frågor över detta hör av 

er jättegärna till mig. 

 

Tack på förhand! 

Khosravani-Nazi 

 

                                            Tel:      

                                      E-post:    

 

    Ja, mitt barn får tillstånd                              
     
     Nej, mitt barn får ej tillstånd 
 
 
 

Barnets namn: …………………………………………………………. 

 
______________________________________________________________________ 

 
 

Föräldrarnas underskrift:  ………………………………………………. 

Bilaga 1 


