
Matematiskt material i den fria leken 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilket matematiskt material 
finns i den fria leken på 
förskola 

– vad väljer pojke respektive flicka 

 

Engelsk titel: Which mathematical materials are available in the free play at 

preschool? - Which materials are selected by boys and which by girls? 

Södertörns högskola | Institutionen för lärarutbildningen/ 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap C | höst 

terminen 2011 

    

Av: Marie Hellberg 

Handledare: Ralph Dick 
 



Matematiskt material i den fria leken 
 
 

2 
 

Abstract 

By: Marie Hellberg 

Teacher Education, University College Södertörn 

Supervisor: Ralph Dick 

Autumn term of 2011 

Title: Which mathematical materials are available in the free play at preschool? - Which 

materials are selected by boys and which by girls? 

This is a qualitative study on which mathematical materials are selected by boys and which by 

girls in the free play at preschool and how visible communication and interaction among 

children with the use of mathematical material. 

Conclusion: 

Age 1-3 years: The choice of materials was not determined by the sex.  

Age 4-5 years: Clear separation of the material, boys choose one kind of material and girls 

another. 

Communication and interaction between the children occurred in over half of the 

observations. 

Björklund (2009) argues that mathematics is a communicative tool to gain knowledge of 

concepts and symbols that helps individuals to understand and describe the world around 

them. 

Keyword: Mathematic, gender, boy and girl, communication and interactive. 

Nyckelord: Matematik, genus, pojke och flicka, kommunikation och samspel. 
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1. Inledning 

Specialpedagogen och projektledaren på NCM (Nationellt Centrum för matematikutbildning) 

Görel Sterner säger i en artikel i tidningen Förskolan (4/2010) att det finns tydliga resultat 

som påvisar om barn får möta matematik tidigt i förskolan på ett lustfyllt och informellt sätt 

har bättre kunskaper inom matematiken i slutet av grundskolan. Hon påpekar om alla barn i 

förskolan ska få samma förutsättningar inom matematik krävs det tydliga mål i läroplanen om 

vad matematik på förskolan är (Nöjd 2010, s22). 

I den nya reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 kan man se de mål man strävar efter 

inom matematiken: 

Förskolan ska sträva efter att alla barn: 

- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld, 

-utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

-utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställning, 

-utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp, 

-utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, (Lpfö 98/10 s.9-10). 

Är dessa mål tillräckligt tydliga om vad barnen på förskolan ska få tillgång till? Under min 

VFU lade jag märke till att matematik oftast kommer in i de styrda momenten på förskolan. 

Jag tänker i min forskning undersöka vilket matematiskt material som finns tillgängligt för 

barnen i den fria leken, eftersom den fria leken ofta förekommer på förskolan. 

I en undersökning av bland andra professorn i kognitiv neurovetenskap Torkel Klingberg 

konstateras att prestationen inom matematik för flickor och pojkar idag i Sverige är lika. 

Flickor och pojkar har samma matematiska förmåga (Linder 2011). 

Det har gjort mig fundersam över hur det ser ut i förskolan, vilket matematiskt material väljer 

flickor respektive pojkar i den fria leken. 
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Läroplanen för förskola Lpfö 98/10 säger detta: 

Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö 98/10 s.5). 

 

2. Bakgrund 

Forskaren och projektledaren på NCM Elisabeth Doverborg och professorn i pedagogik Ingrid 

Pramling Samuelsson tar upp en mängd olika situationer som är styrda av pedagogen på 

förskolan då matematik kommer in, t.ex. i samlingen då man sjunger sånger, gör ramsor och 

räknar. Matematik kommer även in under dukning av bordet då lägesord och räkning ingår 

samt under själva måltiden då jämförelser existerar. Matematik syns vid av- och påklädning 

i hallen, i temaarbetet samt genom att pedagogen är medveten och benämner matematiken i 

vardagen så får barnet en större förståelse om vad matematik är (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 1999).  

Docenten i pedagogik och lektorn i specialpedagogik Ann Ahlberg tar upp att i Holland och 

Frankrike bedrivs skolundervisning i förskolan redan vid 4 års ålder. Barnen skolas in i 

skolans ämnesstruktur, men undervisningen är inte som skolans. Forskningen har kommit 

fram till att en alltför lärarledd skolfärdighetsträning i förskolan inte gagnar barnets framtida 

lärande i skolan. Skolundervisning i förskolan kan ge motsatt effekt för barns utveckling. Hon 

betonar även för att utveckling och lärande ska ske krävs det att det sker i leken på ett lustfyllt 

sätt (Ahlberg 2000 s.14). 

Barnpsykologen Elisabeth Nordin-Hultman hävdar att materialet på förskolan bär på 

föreställningar och normer för vad barnen bör leka med. Ett visst material gör flickor mer 

flickiga, t.ex. sitta vid bordet med finmotoriska övningar medan att bygga med klossar gör 

flickor mindre flickiga (Nordin-Hultman 2004 s.72). 

I Statens offentliga utredning (SOU) 2006:75 fick man fram att desto äldre barnen blev desto 

tydligare blev det att de valde ”rätt” leksaker. Flickorna valde de flickiga och rosa leksakerna 

och pojkarna de blåa och pojkiga. En snabb blick i en leksaksaffär förstärker denna 

uppfattning. På ena sidan brukar ”flickleksakerna” hänga och på den andra hänger 

”pojkleksakerna”. (SOU 2006:75 s.65). 
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3. Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på vilket matematiskt material barn på förskolan 

har tillgång till i den fria leken, då den fria leken kopplas ihop med kommunikation och 

samspel blir lärande ur ett sociokulturellt perspektiv aktuellt. Jag vill synliggöra i min 

undersökning vilket kön det är som väljer vilket material beroende på vilken ålder barnet är i. 

 

4. Frågeställning 
- Vilket matematiskt material finns i den fria leken på förskolorna i min undersökning? 

- Vilket matematiskt material väljer pojkar respektive flickor ur ett genusperspektiv i 

den fria leken beroende på ålder? 

- Hur syns det att kommunikation och samspel förekommer vid användning av ett 

matematiskt material? 

 

5. Teori och forskning 

I följande avsnitt kommer jag att ta upp vad som tidigare forskats kring mitt ämne som är 

matematik på förskolan samt genus i förskolan. Min teoretiska utgångs punkt är lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Sist i denna del kommer mina teoretiska begrepp som är matematik 

på förskolan och genus på förskolan. 

 

5.1 Tidigare forskning 

Publikationen Matematik på förskolan? av Doverborg (1987:05) handlar om vad matematik 

på förskolan uppfattas vara av pedagoger och hur man arbetar kring matematik. Pedagogerna i 

undersökningen tyckte att: skriva siffror, klassificera, sortera, kunna ramsräkna, utveckla 

logiskt tänkande och ha kunskaper om geometriska former är matematik på förskolan. 

Resultatet av vad pedagogerna ansåg vara matematik på förskolan delades in i tre olika 

kategorier. En del pedagoger ansåg att matematik enbart skulle komma in vid de äldsta 

barnens skolträning, ett annat synsätt på hur matematik förekommer på förskolan är att den 

kommer in i alla vardagssituationer t.ex. vid dukning. Det tredje är att matematik inte alls hör 
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hemma i förskolan, utan enbart i skolan. I slutdiskussionen tas det upp att det är viktigt att 

man som pedagog blir medveten om vad matematik på förskolan är. Matematik är enligt 

undersökningen inget som det arbetas aktivt med på förskolan (Doverborg 1987:05). 

Denna undersökning gjordes för 24 år sedan. Jag ska i min undersökning klargöra vilket 

matematiskt material som finns i den fria leken på förskolan idag 2011. 

En annan rapport som handlar om matematik på förskolan är Att möta matematiken i 

förskolan av Ann Ahlberg. Det ingår två rapporter men med olika underrubriker och båda 

handlar om hur sexåringar uppfattar räkning och tal och deras strategier vid problemlösning 

samt hur förskolebarns matematiska kunskaper kan stärkas och förbättras om pedagogerna är 

medvetna och skapar tillfälle till kunskap i barnets vardag. 

Rapporten Att möta matematiken i förskolan – rita, måla och räkna matematik (1994:12), tar 

reda på vilka kunskaper sexåringar har vid övergången till skolans värld. Pedagogerna på 

förskolan arbetade aktivt med matematik samt lät barnen reflektera matematiken som kunde 

knytas till barnens erfarenhetsvärld med att rita och måla lösningar. Resultatet blev: om 

lärarna medvetet skapar situationer för matematisk problemlösning, ges barnen utökade 

möjligheter att upptäcka den matematik som är tillgänglig i deras närmaste omgivning och 

därigenom utveckla sin matematiska kompetens (Ahlberg 1994:12 s.150). 

Att möta matematiken i förskolan – matematik i temaarbetet (1995:14) handlar om hur man 

genom temaarbete på förskola kan stimulera barns matematiska utveckling. Resultatet blev att 

temaarbete i sig själv inte ger upphov till matematik utan det krävs att pedagogen skapar 

tillfällen till matematisk utveckling. Temaarbete kan i sin tur vara ett naturligt sätt att 

upptäcka och tydliggöra matematiken i barnens vardag. I rapporten framkommer det att barn 

som har en medveten pedagog och uppmärksammar matematiken i barnens vardag har en mer 

utvecklad matematisk kunskap (Ahlberg 1995:14). 

Båda rapporterna tar upp matematik i förskolan som är pedagogstyrd. Som nämnts tidigare 

kommer matematik oftast och lättast in i de pedagogstyrda situationerna och jag vill i min 

undersökning ta reda på vilken matematik som finns i den fria leken. 

Pedagogie doktorn Camilla Björklund har skrivit en avhandling Hållpunkter för lärande. 

Småbarns möten med matematik (2007) där syftet är att synliggöra barns möten med 
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matematik i daghemsmiljöer i Finland. Hon vill redogöra för på vilka olika sätt matematik 

utformar sig för barn och tolka vilken matematisk betydelse fenomen som de möter i dess 

omgivning kan ha. Hon vill ta reda på vad barn erfar i mötet med matematik, hon kommer 

fram till att barn möter matematik genom matematiska begrepp som beskriver mätbara 

karaktärsdrag hos objekt samt beskriver dimensioner, omfattning, proportioner, positioner och 

sekvenser. Barn får uppleva likheter och skillnader, mängd, delar och helhet som t.ex. kan ses 

i parbildning i mötet med matematik. Sortera och gruppera, att se samband mellan material är 

en kunskap som kan ges genom matematik.  

Matematik bearbetas av barn i syfte att göra ett försök att beskriva fenomen i omvärlden. För 

att uppskatta relationer mellan objekt eller sin egen existens använder barn sin egen kropp för 

att bedöma sin omvärld. Pedagogerna på förskolan måste vara kunniga om hur barn upplever 

och vad matematik för barn är, för att kunna utmana barnens matematiska tänkande 

(Björklund 2007). 

Avhandlingen är gjord i Finland och hur det ser ut i finska förskolor men den delen som jag 

har berört är vilka matematiska färdigheter och på vilket sätt barn kommer i kontakt med 

matematik som även är en del av min undersökning. 

SOU 2006:75 tar upp ämnet. Pojkkodade leksaker innehar större status. De hävdar i 

utredningen efter observationer från förskolor att pojkkodade leksaker har större status än 

flickkodade leksaker och kan kopplas till hierarkin i professor Yvonne Hirdmans 

genusordning. Genusordningen är osynliga normer och regler för på vilket sätt vi ska förhålla 

oss till kvinnligheten och manligheten, utifrån mäns funktion i samhället då mannen ses som 

norm i samhället. Utredningen kom även fram till att det är mer acceptabelt för en flicka att 

leka med pojkkodade leksaker än tvärtom. Förskolans uppdrag blir att höja statusen på 

flickkodade leksaker och motarbeta normen som säger att pojkar inte kan leka med 

flickkodade leksaker. För att motarbeta hierarkin och att det oftast är pojkarna som tar det 

mest populära materialet är det många förskolor enligt utredningen som använder sig av 

valkort i den fria leken, kort med lekmaterial används som barnen i tur och ordning får välja. 

Principen är att alla barn någon gång ska få tillgång till allt material som finns på förskolan 

och att även de barn som är försiktiga har chansen att välja lekmaterial först (SOU 2006:75) 
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Min forskning går ut på att se vilket matematiskt material som respektive kön väljer i den fria 

leken.   

 

5.2 Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenteras det sociokulturella perspektivet som lätt kopplas ihop med den 

fria leken då interaktion mellan individer är i fokus.  

Enligt professorn i pedagogik, kommunikation och lärande Roger Säljö innebär ett 

sociokulturellt perspektiv om hur individer tillägnar sig och gestaltas av deltagande i 

kulturella aktiviteter och hur människan använder sig av de hjälpmedel som kulturen erbjuder. 

För att ett lärande ur ett sociokulturellt perspektiv och ett humant handlande och tänkande ska 

ske krävs att människan som individ och i grupp utnyttjar och tillägnar sig kroppsliga och 

kognitiva resurser. Samspelet mellan grupp och individ är i fokus i ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö 2000 s.18). Han fortsätter med att framställa kommunikationen som 

avgörande i perspektivet, det är via kommunikationen som sociokulturella resurser skapas och 

även förs vidare (Säljö 2000 s. 22). 

 Sociokulturella perspektivet förknippas med Vygotsky och hans syn på att man lär i samspel 

med andra. I Säljös tolkning av Vygotsky skriver han att människan föds in i och utvecklas i 

samspel med andra individer (Säljö 2000 s.66-67). I universitetsadjunkten i pedagogik och 

didaktik Anna Forssells bok påvisar Säljö att innan det lilla barnet kommunicerar genom 

språket sker det genom blickar och kroppskontakt. Men för att det lilla barnet ska kunna 

samspela med andra individer och få sociokulturella erfarenheter krävs den språkliga 

förmågan (Forssell 2005 s.117). Som nämnts tidigare så är kommunikationen centralt i 

perspektivet, även språkanvändningen är väsentligt och det tillsammans utgör länken mellan 

barnet och omvärlden. Genom kommunikationen och interaktionen blir barnen medvetna om 

hur andra individer uppfattar och förklarar fenomen. Barnet tänker genom och med språkliga 

uttryck som de lärt sig i samspel med andra (Säljö 2000 s.66-67).  

Enligt Björklund är samspelet mellan människor otroligt viktigt i det matematiska tänkandet, 

matematik är ett kommunikativt verktyg som hjälper människor att förstå begrepp och 

symboler samt beskriva sin omvärld. När barnet samspelar med andra så får de kunskap om 
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begrepp och symboler som hjälper de att förstå. Matematikförståelsen är viktig för att kunna 

kommunicera med andra människor (Björklund 2009 s.16). Björklund fortsätter med att 

betona att all kunskapstillägnande, såväl kommunikativt, som kognitivt och emotionellt sker i 

relationer med andra individer, där allmängiltig kunskap efter hand blir till personlig 

förståelse (Björklund 2008 s.37). Björklund hävdar att småbarns imitation av andra är en del 

av deras inlärning. När det lilla barnet härmar det äldre strävar det efter ny kunskap 

(Björklund 2008 s.91).  

I Säljös tolkning av Vygotsky påpekar han att vi strävar efter att kontinuerligt erhålla ny 

kunskap om fenomen. Den kunskap vi besitter använder vi i nya situationer för att få nya 

erfarenheter och kunskaper. De används sedan genom interaktion med andra individer för att 

skapa nya kunskaper. Människan är beroende av samspel och stöd från andra individer. 

Genom att individer har kunskaper och behärskar vissa färdigheter, så är det då en del 

kunskaper och färdigheter som vi nästan kan behärska. Dessa kunskaper och färdigheter kan 

fås med hjälp av stöd. Detta är utgångspunkterna för Vygotskys begrepp den närmaste 

utvecklingszonen (Forssell 2005 s.122).   

 

5.3 Teoretiska begrepp 

Under denna flik kommer jag att ta upp centrala begrepp i min undersökning. Forskningen 

utgår ifrån att titta på det matematiska materialet i den fria leken då matematik blir centralt, 

men även genus på förskolan där jag undersöker vilket material respektive kön väljer. 

 

5.3.1 Matematik 

Björklund anser att matematik kan ses på flera olika sätt, antingen som ett kunskapsobjekt, ett 

ämne eller ibland som ett verktyg för problemlösning. Vilka konsekvenser matematiken får är 

beroende på vilken kunskapssyn läraren har. Olika kunskapssyner inom matematiken: 

Björklund tolkar Platon och han antyder att matematik förekommer som objekt och 

framträder i upprepande strukturer och mönster i naturen. Att se matematik som objekt 

innebär att människans upplevelser och uppfattningar inte tas in i lärandet.  

Björklund tar upp en annan kunskapssyn som är den som växte fram på 1700-talet, den 
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empiristiska kunskapssynen, då man ansåg att man föds som ett blankt papper som sedan ska 

fyllas med kunskap utifrån uppfattningar om sin omvärld. Övning som upprepas blir en vana 

och den kunskapen sitter kvar. Matematiken ska kunna kopplas till konkreta erfarenheter och 

blir då en svårighet när matematik innehåller abstraktion.  

En sammanfattning av dess två kunskapssyner blir då en mera humanistisk syn, där individens 

föreställningar och erfarenheter om världen står i centrum och kunskap formas genom logiskt 

tänkande och generaliseringar. Kunskap sker genom interaktion med omvärlden och grundar 

sig på individens handlingskraft. Denna kunskapssyn stödjer även konstruktivismen och 

Piaget.  

Björklund tolkar Husserl och han anser att all kunskap som individen besitter är tolkad av 

tidigare erfarenheter och upplevelser. Ny lärdom läggs inte på den kunskap du har utan 

omformar och utvecklar din befintliga kunskap. Matematiken handlar då om att bli medveten 

om att det finns olika synvinklar på ett begrepp eller en princip. 

En annan kunskapssyn är den som Vygotskij förespråkar, där lärandet sker i alla situationer 

och ny kunskap fås genom interaktion med andra människor. Matematiska begrepp och dess 

innebörd blir uppenbart när de brukas i ett meningsfullt sammanhang, där av kan matematik 

inte ses som något objektivt (Björklund 2009 s.19-27). 

 

5.3.2 Matematik på förskola. 

Författarna Heiberg, Solem & Reikerås tolkar professor Alan Biskop och hans sex 

fundamentala matematikaktiviteter, som han anser utgör grunden för småbarns matematik. 

- Förklaring och argumentation som är förklaringar, resonemang, motiveringar och 

logiska slutsatser. Barn diskuterar och sätter ord på sina tankar.  

- Lokalisering som är orientering i sin omvärld och placering t.ex. längst upp, översta 

hyllan osv.  

- Design som är figurer, former, färger, symmetri, mönster och arkitektur. 

- Räkning som är antalsord, räkning, talsystem och räknesystem. Barn spelar spel och 

räknar med hjälp av fingrarna i låg ålder.  

- Mätning som är jämförelser i längd, tid, volym, vikt och area. Vem är längst och vem 

har mest vatten i glaset. 
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- Lekar och spel som är rollekar, kurragömma, tärningsspel, pussel och fantasilekar. 

(Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.11–13). 

Björklund menar att den mest grundläggande matematiken för de allra yngsta barnen är att 

kunna urskilja och upptäcka likheter och olikheter mellan olika fenomen. Det är så man lär sig 

att uppfatta sin omgivning och miljö. Att kunna avgöra om något är stort eller litet, många 

eller få, men även att kunna läsa av mönster och samband tillhör det mest grundläggande 

inom matematiken (Björklund 2008 s.97). Björklund anser i sin tolkning av Fröbel och han 

påpekar att olikheter och likheter är viktiga infallsvinklar för att kunna förstå sin omgivning 

bättre (Björklund 2008 s.98). Heiberg, Solem & Reikerås instämmer med föregående att 

barnet hittar likheter och olikheter i dess vardag hela tiden och utvecklar det matematiska 

tänkandet (Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.81). För att kunna undersöka och förstå likheter 

och olikheter behövs en referenspunkt, något konstant som inte förändrar sig utan det är 

föremålet de studerar som varierar jämförelsevis med referenspunkten. För små barn är oftast 

referensen deras egen kropp (Björklund 2008:71). 

Form är en av de vanligaste urskiljbara likheterna eller olikheterna hos föremål. Geometriska 

former finns överallt i barns vardagsmiljö (Björklund 2008 s.101). Det finns många leksaker 

både i förskolan och i hemmet som stimulerar barns utveckling av former t.ex. leksaksboxar 

med hål i olika former. Barnets uppdrag är att stoppa ner rätt form i rätt hål. Även pussel 

stimulerar barnets framsteg i kunnandet av former (Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.106). 

Enligt projektledaren vid NCM Annika Persson i Doverborg & Emanuelsson arbetar barn 

både skapande och utforskande när de har bygg och konstruktionslek. I byggandet kommer 

form-, storleks- och avståndsrelationer, mätning, sortering, modeller och avbildning in. 

Klossar har geometriska former som barnen får kunskap om, hur de ser ut och fungerar 

(Doverborg & Emanuelsson 2006 s.96).  

Former och figurer bildar mönster som finns överallt i barnets vardag. Barn kan skapa 

mönster bland annat genom att klippa, rita, måla, vika papper och använda pärlor (Heiberg, 

Solem & Reikerås 2004 s.254). Persson i Doverborg & Emanuelsson menar att mönster finns 

överallt i barnets vardag, både ute i naturen och i sådant som vi människor skapat. Mönster 

skapas av barn genom pärlplattor, halsband, bygglek och pappersklippning Grunden för den 

geometriska kunskapen skapas genom att studera mönster och former men även kunskapen 

om rumsuppfattning utvecklas (Doverborg & Emanuelsson 2006 s.121). Björklund hävdar att 
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barn gärna vill hitta och uppmärksamma mönster men för att det ska ske behövs det att 

pedagogerna skapar en miljö med material som stimulerar mönsterbildning (Björklund 2008 

s.50).  

Storlek är även det en visuell skiljaktighet. Barn uppmärksammar storlek lättast om föremålen 

placeras sida vid sida. I många situationer i barnens vardag uppkommer lägen där 

storleksförståelsen har betydelse t.ex. vid skapande av torn. Barn behöver möta sådana 

situationer i vardagen och göra uppskattningar för att lösa dilemmat. Vid situationer i den fria 

leken och i samspel med andra får barnet kunskap om andras sätt att begripa omgivningen och 

andras ändamål, vilket genererar möjlighet till reflektion och lärande (Björklund 2008 s.105–

106).  

Att upptäcka och se samband handlar om logiskt tänkande, hur saker i ens omvärld är 

relaterade till varandra. Matematik handlar till stor del om det. För att upptäcka samband 

behövs kunskapen att se likheter och olikheter. Sortering är en bra aktivitet för att hitta och se 

samband (Björklund 2009 s.68). 

Även färg är en visuell skillnad som barnet lätt ser likheter och olikheter mellan. Många 

sorteringsaktiviteter och spel syftar till att hitta former med samma färg (Björklund 2008 

s.102). Läraren i pedagogik och didaktik, Margareta Forsbäck i Gottberg & Rundgren menar 

att all matematik handlar om sortering. Genom sortering/klassificering kommer kunskaper 

som logiskt tänkande och kunnandet om att använda regler. Sortering är även att se samband 

mellan olika ting och samband behövs för att förstå matematiska begrepp (Gottberg & 

Rundgren 2006 s.24). Sterner i Gottberg & Rundgren påvisar att det är betydelsefullt att 

pedagogerna på förskolan utvecklar möjlighet för barnen att lära sig att sortera och 

klassificera (Gottberg & Rundgren 2006 s.95). Forsbäck i Doverborg & Emanuelsson påpekar 

att sortering ingår naturligt i barnets vardag t.ex. vid städning och dukning. Sortering hjälper 

barnet att upptäcka objekts kvaliteter och samband till varandra samt att strukturera sin 

verklighet. När barn leker flera tillsammans kan olika strategier av sortering uppstå och 

barnen får då en större förståelse att det kan finnas olika sätt att sortera (Doverborg & 

Emanuelsson 2006 s.59). 

Mätning är något som finns hela tiden i barnets vardag, som handlar först och främst om 

jämförelser (Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.205). 
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Att sammanföra delar från olika mängder till nya par eller nya helheter är en betydande aspekt 

för det matematiska tänkandet. I parbildning får delarna nya innebörder och bildar nya 

helheter. Parbildning för små barn kan fungera som en strategi att jämföra antal. För att barn 

ska tillgodose sig denna kunskap krävs det att barnen utsätts för meningsfulla uppgifter. 

Många leksaker och spel är utformade så att barnet själv kan avgöra hur de vill använda 

materialet. Medan t.ex. pussel är ett material med tydliga mål (Björklund 2008 s.130–131). 

Forsbäck i Doverborg & Emanuelsson menar att i den fria leken finns många situationer som 

innehåller parbildning t.ex. i hemmavrån då tallrikar, bestick och glas kan bilda par 

(Doverborg & Emanuelsson 2006 s.64). 

För att barnet ska kunna skapa struktur och se olika strukturer gäller det för pedagogerna att 

skapa ordning och möblera och ha material tillgängligt för barnet så att de kan utveckla sin 

förståelse för matematik. För att barnet ska kunna utveckla sin förståelse för sortering fordras 

det att materialet är lättöverskådligt för barnen Tydlighet med bilder på vart materialet ska 

vara är en stor hjälp för de allra minsta på förskolan att lära sig att sortera och på så sätt lära 

sig att se likheter och olikheter (Doverborg & Pramling, Samuelsson 1999 s.42).   

Doverborg menar att barn på förskolan inte lär sig matematik genom lärarledda aktiviteter 

utan genom att pedagogen är lyhörd och synliggör matematik i barnets vardag, i den fria leken 

och i rutinsituationerna (Doverborg 2006 s.6). Även Ahlberg menar att barnen lär sig 

matematik genom den fria leken och i de dagliga rutinerna som att sortera (städa). Barnen ska 

själva få upptäcka matematiken. Hon påpekar att det kan finnas en risk med det då inte alla 

barnen får ta del av matematik då den inte är i de lärarledda övningarna. Oftast är det de 

barnen som är framåt och intresserade som tar till sig av matematik om den kommer in i den 

fria leken (Ahlberg 2000 s.17). 
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5.3.3 Genus 

Enligt docenten i pedagogik Ingegerd Tallberg Broman är genus ett begrepp som beskriver 

den sociala relationen i kön. Relationen mellan könen är inte biologiskt utan historiskt och 

socialt konstruerat. Alltså beteenden och egenskaper hos flickor respektive pojkar är 

konstruerade, viktigt att benämna är ett både skolan och pedagogerna är aktörer som bidrar till 

att konstruera flicka och pojke. Vidare benämns genus i dagsläget som dominerande inom ett 

konstuktivistiskt tänkande, där genus ses som något som är konstruerat med hjälp av 

kulturella, historiska, religiösa, sociala, etiska och klass faktorer (Tallberg, Broman 2002 

s.25). Även läromedelsförfattaren Helena Josefsson påpekar att genus är konstruerat och är ett 

begrepp som används för att urskilja och förstå de sociala och kulturella faktorer som gör att 

flickor och pojkar förväntas bete sig på ett visst sätt. Genus handlar om förväntningar, idéer, 

handlingar och föreställningar som ställs på könet. De tankekonstruktionerna om vad som är 

manligt respektive kvinnligt är konstruerat av samhället (Josefsson 2005 s.5–15). 

 

5.3.4 Genus på förskola 

Josefsson menar att redan i förskolan så har man olika förväntningar på flickor respektive 

pojkar. Flickorna förväntas ta ansvar, ställa upp och vara duktiga medan pojkarna förväntas 

vara tuffa, vilda och okänsliga. Flickor visar känslor och förväntas vara hjälpfröknar och hålla 

koll på de bråkiga pojkarna (Josefsson 2005 s.17). Även Tallberg, Broman påvisar att barn lär 

sig i tidig ålder vilket beteende pojke respektive flicka ska ha samt vart gränserna går. Olika 

beteenden, aktiviteter och prestationer bedöms efter olika kriterier beroende på könet 

(Tallberg, Broman 2002 s.87). 

Pojkar visar störst intresse för att leka med klossar, bygg och konstruktion. I bygg och 

konstruktionslek så utvecklas matematiska kunskaper som exempelvis former, mönster, delar 

och helheter, klassificeringar, mätning och olika dimensioner. När man tydliggör vilka 

kunskaper som leken kan skapa måste tillgången vara lika självklar till flickorna som till 

pojkarna (Persson 2008 s.101). Jämställdhetsstrategen och pedagogen Kajsa Svaleryd menar 

att valet av lek och aktivitet är styrt av sociala och kulturella förväntningar. Flicka och pojke 

har samma pedagogik på förskolan, de följer samma rutiner och regler och har möjlighet att 
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utnyttja samma leksaker och material. Leksaker finns tillgängliga i den fria leken då barnen 

har möjlighet att själva välja material och kompis. Studier visar att flickor väljer flickor och 

ett visst material som finns tillgängligt i närheten av de vuxna. Medan pojkar väljer pojkar 

och väljer att leka långt ifrån de vuxna och leken går ut på att jaga, jämföra och tävla. Att barn 

väljer efter sociala stereotyper är problematiskt, då det leder till begränsningar av barnens, 

både flickors och pojkars, erfarenheter och lärande. Ett tidigt könsstereotypt mönster får 

förmodligen stor betydelse för hur flickor och pojkar formar sin framtid. (Svaleryd 2002 

s.16). 

I SOU 2006:75 angående jämställd förskola tas det upp att individperspektivet där man ser till 

individen och behandlar barnen likvärdigt är väl förankrat i förskolan. Men när man väl 

granskar verksamheten upptäckte man att det finns en benägenhet hos pedagoger på förskolan 

att dela in pojkar och flickor i olika grupper utifrån föreställningar och förväntningar på 

respektive kön. Pedagogernas beskrivning av pojkar blir ofta bråkiga och stökiga medan 

flickors beskrivning blir lugna och tysta (SOU 2006:75 s.59–60).  

 

6. Metod 

Under denna rubrik kommer jag redogöra hur min studie är uppbyggd genom att beskriva mitt 

tillvägagångssätt och val av metod. Jag kommer att beskriva den kvalitativa och den 

kvantitativa metoden och redogöra för - och nackdelar med dessa och förklara vilken metod 

jag har valt för att kunna svara på mina frågeställningar. Då en kvalitativ metod går ut på att 

få en förståelse och kunna tolka sitt material kopplar jag det till hermeneutiken där tolka och 

förstå är grunderna. Jag kommer att redogöra för vad hermeneutiken står för. Efter det så 

beskrivs min intervjumetod och vad den innebär och sedan en vanlig osystematisk 

observation. Sedan beskrivs urvalet av vilka som deltog i undersökningen och hur urvalet gick 

till. De etiska principerna som man som forskare ska ta hänsyn till tas upp och sist reliabilitet 

och validitet. 
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6.1 Val av metod 

Docenten i pedagogik och didaktik Birgitta Kullberg påpekar att inom vetenskapen finns två 

olika undersökningsmetoder, den kvalitativa och den kvantitativa. Den kvantitativa går ut på 

att räkna, mäta och finna orsak, oftast genom enkäter (Kullberg 2004 s.53–54). 

Högskolelektorn i sociologi Ann-Kristin Larsen tar upp fördelar med metoden som är att 

resultatet kan generaliseras och att du som forskare oftast inte besöker personerna som ska 

vara med i din undersökning då du vanligast skickar enkäter som informanten fyller i och 

detta är då tidsbesparande. Nackdelar är att du får en begränsad information, du kan inte ställa 

följdfrågor vid oklara svar (Larsen 2009 s.25–26). Den kvalitativa metoden går ut på att få en 

förståelse och detta görs oftast genom intervjuer och observationer (Kullberg 2004 s. 54). För 

att få svar på mina frågeställningar har jag valt en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer 

och observationer. 

Min vision från början var att bara göra observationer men på grund av tidsramen så bestämde 

jag mig för att även göra intervjuer. Men det visade sig att jag fick ut ett väldigt rikt och 

fylligt material av mina observationer så mina intervjuer blir ett komplement till 

observationerna. Fördelen med den kvalitativa metoden är att du träffar personerna som ska 

vara med i din undersökning, du kan ställa följdfrågor och även reda ut missförstånd. Detta 

ger en godare förståelse av materialet och det blir lättare att tolka resultatet (Larsen 2009 

s.26–27).  

Nackdel med den kvalitativa metoden är att man inte kan generalisera resultatet (Kullberg 

2004 s.52–54), men jag är inte ute efter att kunna generalisera mitt resultat. Däremot vill jag 

få förståelse för vilket matematiskt material som finns i den fria leken och vilket kön det är 

som väljer vilket material beroende på ålder. Den norska professorn i specialpedagogik 

Monica Dalen skriver om ytterligare en nackdel med metoden som är att alla människor bär 

på en förförståelse eller en förståelsehorisont, där uppfattningar och åsikter finns om det 

insamlade materialet (Dalen 2008 s.13). Jag behöver i min analys ha det i åtanken och att jag 

har en förförståelse och en viss uppfattning om materialet. 

Svensson och Starrin genom Birgitta Kullberg påpekar att huvudfrågan i den kvalitativa 

forskningsmetoden är att få en förståelse för verkligheten (Kullberg 2004 s.53). Även Dalen 

är inne på samma spår och påvisar att målet med den kvalitativa forskningsmetoden är att få 
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insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet. 

(Dalen 2008 s.11). Metoden går ut på att få en djupare förståelse för hur individer förhåller sig 

till sin livssituation (livsvärld). Livsvärlden omfattar individers upplevelser av sin omvärld 

och hur de förhåller sig till denna (Dalen 2008 s.11). Även universitets lektor i pedagogik och 

specialpedagogik Staffan Stukát betonar att huvuduppgiften för den kvalitativa metoden är att 

tolka och få en förståelse för resultatet (Stukát 2005 s.32). 

6.2 Hermeneutiken 

Jag har valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och författaren Magdalena Thomassen 

skriver att hermeneutiken betyder ”tolka” eller ”uttolka” och är en kunskapstradition som 

innebär att man vill förstå och tolka fenomen (Thomassen 2007 s.178). Jag vill i min 

undersökning få en förståelse för vilket matematiskt material som pojke respektive flicka 

väljer, samt att jag kommer att tolka det jag ser och det jag hör. Thomassen skriver att den 

tyska filosofen Wilhelm Dilthey (1833-1911) utvecklade hermeneutiken till den 

vetenskapsteori som dominerar inom humanvetenskapen. Inom humanvetenskapen vill man 

få en förståelse för människan medan inom naturvetenskapen vill man förklara naturliga 

fenomen (Thomassen 2007 s.180). 

 

6.3 Intervju 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervju. Den kvalitativa intervjun går ut på att 

personen som bli intervjuad själv formulerar svaren på frågorna. Den kvalitativa intervjun kan 

vara mer eller mindre strukturerad, den strukturerade har klara och tydliga teman/frågor som 

man utgår ifrån medan en mindre strukturerad intervju inte har några frågor som används 

(Larsen 2009 s. 83). Jag har använt mig av en mer strukturerad intervju då jag använder mig 

av ett intervjuformulär till mina intervjuer som finns tillgänglig som bilaga 1. Samma frågor i 

samma följd ställs till intervjuarna. Följdfrågor ställs vid oklara svar, intervjuaren vill få så 

fylligt material som möjligt (Stukát 2005 s.39). Larsen tar upp intervjuguiden och påpekar att 

den ska vara nära förknippad till frågeställningen. Fördelen med att använda en intervjuguide 

eller intervjuformulär är att resultatet blir lättare att efterarbeta. Det blir även lättare att 

jämföra svaren då frågorna sett likadant ut för alla (Larsen 2009 s.84). Jag har gjort tre 

intervjuer på tre olika förskolor. I min analysdel kommer jag att benämna informanterna som 
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förskola 1, 2 och 3. Jag har använt mig av en diktafon vid intervjuerna, detta rekommenderar 

Dalen att man använder för att få med allt intervjuaren säger (Dalen 2008 s.33) 

 

6.4 Observation 

Varför jag har valt att göra både intervju och observation är att ta reda på vad personer 

faktiskt gör, de kan säga en sak i intervjun men göra en annan. Men även att man som 

informant inte talar sanning utan tillrättalägger svaret. Jag har varit på tre olika förskolor och 

gjort heldagsobservationer. Stukát påpekar att observation är en bra metod för man får 

vetskap direkt skaffad från sitt sammanhang. Nackdelen är att det är tidskrävande (Stukát 

2005 s.49). Jag har använt mig av en vanlig osystematisk observation som Stukát menar 

innebär att man är en icke deltagande observatör som sitter i ett hörn och observerar. Han 

påpekar att det är en bra metod om man vill komplettera en annan metod men man måste ha 

ett visst fokus. Man kan inte titta och lyssna på allt (Stukát 2005 s.50–51). Karl Popper anser 

att när vi observerar gör vi det genom ett visst perspektiv. När vi observerar vänder vi blicken 

mot det vi vill veta mer om och utesluter något annat (Thomassen 2007 s.86). I mina 

observationer har jag enbart studerat det matematiska materialet och vilket kön det är som 

väljer vilket material och det innebär att jag kan ha missat annan information. 

6.5 Urval  

I min undersökning så har jag fokuserat på förskolebarns val av material i den fria leken och 

pedagogers tankar om matematik på förskolan. Jag har medvetet valt 3 förskolor i samma 

kommun med så lika förutsättningar som möjligt och med det menar jag att förskolorna har 

lika många avdelningar och har likvärdiga upptagningsområden. Upptagningsområdena här är 

villastad. Förskolorna som valdes ut till min undersökning är förskolor som jag inte har någon 

anknytning till. Hade vi haft mer tid hade jag valt att besöka förskolor i andra kommuner och 

jämföra resultatet för att få ett större underlag och spridning. 
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6.6 Etiska principer  

All vetenskap styrs av övergripande principer som är definierade i lagar och riktlinjer. 

Principerna är krav på samtycke som innebär att pedagogen (i mitt fall) samtycker till 

undersökningen och har information om forskningen. Medverkande i forskningen har rätt att 

bestämma om, på vilka villkor och hur länge de skall delta. Pedagogen har rätt att avbryta sin 

medverkan (Dalen 2008 s.20–21). Vid min första kontakt med förskolorna över telefon 

upplyste jag pedagogen om detta.  

Sedan har vi krav på information där forskaren informerar personen som ska vara med i 

undersökningen om syftet, vilken metod som skall användas och resultatpresentation samt att 

den som blir intervjuad har rätt att avbryta sin medverkan och att den är frivillig (Dalen 2008 

s.22). Detta informerade jag pedagogen om vid intervjun.  

Krav på konfidentialitet är nästa princip, som innebär att personer som deltar i 

undersökningen inte kan bli identifierbara (Dalen 2008 s.23). Detta informerades om vid 

första kontaken samt att det krävs att all information behandlas med största försiktighet. Nästa 

princip är krav på skydd för barn, där barn under 18 år inte får förekomma i undersökningar 

om inte samtycke från vårdnadshavare finns. Om barnet som är under 15 motsätter sig att vara 

med i forskningen, får inte forskningen genomföras trots samtycke från vårdnadshavare 

(Dalen 2008 s.24–25). I min undersökning har jag valt att inte intervjua barnen på förskolan 

utan fokuserat på förskolläraren. Jag tolkar denna princip att detta inte gäller vid observation, 

då detta är något jag har gjort i min undersökning. 

Sista principen är hänsyn till svaga och utsatta grupper, där sekretessen av personer som 

förekommer i forskningen återkommer och nu speciellt individer eller grupper som är utsatta 

eller har lätta, typiska igenkännande särdrag (Dalen 2008 s.26). Denna princip är inte något 

som jag anser förekommer i min undersökning men viktig att veta om.  

 

6.7 Reliabilitet och validitet 

Larsen påpekar att reliabiliteten är exaktheten och precisionen i undersökningen. Hon 

fortsätter med att betona vikten av noggrannheten vid behandlingen av materialet (Larsen 

2008 s.81). I min undersökning har jag spelat in intervjuerna och använt fiktiva namn under 
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arbetets gång, döpt förskolan och intervjupersonen till samma namn t.ex. förskola 1,2 och 3. 

En hög reliabilitet är svår att uppnå vid en kvalitativ undersökning då tolkningar görs vid 

observationer och att allt inte kan bli observerat samt att informanten påverkas av situationen 

och eventuellt av dig som intervjuare (Larsen 2008 s.81). Jag är medveten om att reliabiliteten 

kan bli låg i och med att man tolkar materialet, mina observationer och intervjusvar är tolkade 

utefter min förförståelse. Även att reliabiliteten kan påverkas utav att jag har valt att fokusera 

på det matematiska materialet i den fria leken och på så sätt vänder ryggen mot annan 

information. 

Validitet är relevansen och giltigheten i undersökningen, om man samlat in relevant data för 

att svara på frågeställningen (Larsen 2008 s.80). Jag anser att mitt underlag från både mina 

observationer och intervjuer är så pass breda och fylliga så att jag kommer att kunna svara på 

mina frågeställningar. Genom en kvalitativ undersökningsmetod är det lättare att uppnå god 

validitet (Larsen 2009 s.27). 

 

7. Resultat och Analys 

Den kvalitativa analysen innebär bearbetning av en större mängd text, intervjuerna 

transkriberas till text och observationerna är nedskrivna iakttagelser. Det gäller att 

komprimera texterna och ta ut det mest relevanta för undersökningen (Larsen 2009 s.101). Jag 

har använt mig av en innehållsanalys för att komprimera mitt material. Enligt Larsen är en 

innehållsanalys den mest använda och går ut på att hitta mönster eller samband i texterna och 

klassificeras efter teman eller kategorier (Larsen 2009 s.101–102). Mitt material från mina 

observationer och intervjuer har jag tematiserat efter ålder och material. Då mina 

observationer gav mig ett rikt material och intervjuerna ett komplement, kommer jag att utgå 

ifrån mina observationer i analysen. Materialet är analyserat ur ett genus och sociokulturellt 

perspektiv. Jag kommer att benämna leksaker som flick – och pojkleksak. Då flickleksaker 

kopplas till hemmavrån, pärlplattor och halsband och pojkleksak till bygg och konstruktion av 

olika slag. 
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7.1 Åldern 1-3  

I följande avsnitt kommer en presentation om vilket material i den fria leken som pojke 

respektive flicka väljer i åldern 1-3. Samt hur kommunikationen och samspelet – det 

sociokulturella perspektivet syns.  

4 flickor är i det stora rummet där bland annat en hemmavrå finns men även 

en stor matta som flickorna hoppar på. De hoppar runt och runt och i olika 

formationer, en flicka prövar om man kan hoppa på rumpan, knäna och med 

fötterna. De andra flickorna härmar efter. Flickorna inser snart att det går bäst 

att hoppa med fötterna. De studsar och hoppar runt länge och tittar upp i taket 

medan de snurrar och hoppar för att se vad som händer (Förskola 2). 

Björklund hävdar att det mest huvudsakliga i små barns matematik är att urskilja likheter och 

olikheter och på så sätt få redskap för att förstå och tolka sin omvärld (Björklund 2008 s.97) 

Även Fröbel genom Björklund (Björklund 2008 s.98) och Heiberg, Solen och Reikerås 

påpekar att grunden för matematik är att kunna urskilja likheter och olikheter (Heiberg, Solem 

& Reikerås 2004 s.81). När barn gör det så behöver de en referenspunkt och oftast använder 

barn sin egen kropp som referenspunkt för att upptäcka likheterna och olikheterna i sin 

omvärld (Björklund 2008 s.71). Här använder flickorna sin egen kropp för att få kunskap om 

rumsuppfattning och sin omvärld. Lokalisering är en av Alan Bishops matematikaktivitet som 

han anser är grunden för matematik för små barn (Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.11-13). 

I ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan individer och grupp i fokus (Säljö 2000 

s.18). I exemplet kan man se att det är ett samspel mellan de hoppande flickorna. Björklund 

hävdar att när barn härmar efter så söker de efter ny kunskap (Björklund 2008 s.91). I 

observationen prövar en av flickorna att hoppa på olika sätt och de andra flickorna härmar 

efter. 

Vad jag kunde avläsa av mina observationer med barn i åldern 1-3 så utgick det mesta ifrån 

att utforska omvärlden och få matematiska kunskapen rumsuppfattning. Både pedagog 2 och 

3 håller med om det. Pedagog 3 påpekar att rumsuppfattning även innefattar många 

matematiska kunskaper, så som former, likheter och olikheter (Förskola 3).  

Många teoretiker bland annat Forsbäck i Gottberg & Rundgren anser att all matematik på 

förskolan utgår från sortering(Gottberg & Rundgren 2006 s.24). Doverborg & Pramling, 
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Samuelsson hävdar att sortering kräver att materialet är tillgängligt och det finns tydliga 

markeringar vart materialet ska vara (Doverborg & Pramling, Samuelsson 1999 s.42). 

 Jag sitter precis vid boklådan och gör mina observationer då en pojke 

kommer och tar upp 2 böcker från lådan och lägger på mattan, han kommer 

tillbaka och tar 2 böcker till och lägger på de andra två och håller på så tills 

det att pedagogen ser vad han gör och säger att böckerna ska ligga i lådan 

men han säger - nä två kvar. Han kommer och tar de två sista böckerna och 

lägger på toppen av bokberget. Pedagogen uppmärksammar att han har byggt 

med böckerna och ber honom sedan att lägga tillbaka böckerna där de ska 

vara. Pojken börjar bära tillbaka bok för bok till boklådan (Förskola 2).  

I detta exempel med pojken som först bygger med böckerna och sedan sorterar tillbaka 

böckerna, kan man se att han vet precis vart böckerna ska vara på grund av tydliga 

markeringar och boklådan lätt tillgänglig. I intervju med pedagog 2 framkom det att även hon 

anser att sortering är grunden för matematik. Men påpekade även att matematik är något som 

kan komma in i alla situationer under dagen. Att det är pedagogens uppgift att synliggöra och 

tydliggöra matematiken i vardagen (Förskola 2). Medan pedagogen på förskola 1 påpekar att 

matematik är något som lättast kommer in i de pedagogstyrda momenten som samling, 

dukning och tema (Förskola 1).  

1 pojke och 1 flicka är i hemmavrån och leker. De har kastruller och lock, 

tallrikar, glas och bestick i olika färgglada färger. De tar en kastrull och 

prövar olika lock tills de hittar locket som hör till. Barnen kommunicerar med 

varandra om hur de ska duka bordet. Barnen dukar bordet med tallrikar, glas 

och bestick, pojken dukar en blå tallrik med blått glas och blåa bestick. 

Medan flickan dukar ett blått glas till en grön tallrik och med röda bestick 

(Förskola 3).  

Björklund skriver att parbildning är ett sätt för barn att jämföra antal, men även att bilda nya 

par och helheter med hjälp av olika delar (Björklund 2008 s.130-131). Forsbäck i Doverborg 

& Emanuelsson hävdar att hemmavrån är en bra miljö för att träna och hitta olika strategier 

för parbildning (Doverborg & Emanuelsson 2006 s.64). Även pedagog 3 tar upp vad 

hemmavrån kan ge barnen och hennes svar påminner om vad Forsbäck anser. Pojken och 
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flickan i observationen hittar olika strategier för parbildning. Även sortering tränas i 

exemplet, pojken väljer att sortera bara blå saker vid dukningen medan flickan dukar med en 

av varje färg. Forsbäck i Doverborg & Emanuelsson fortsätter med att ta upp att genom att 

sortering förekommer i den fria leken i samvaro med andra barn synliggörs olika strategier för 

sortering (Doverborg & Emanuelsson 2006 s.59). Sterner i Gottberg & Rundgren påpekar att 

det är viktigt att pedagogerna i förskolan hittar möjligheter för barnen att utveckla sin förmåga 

och kunskap att sortera och klassificera (Gottberg & Rundgren 2006 s.95). Även pedagog 2 

anser att det är viktigt att man som pedagog möblerar och hittar tillfällen för barnen att 

utveckla sin kunskap om sortering och klassificering. (Förskola 2)  

 Det sociokulturella perspektivet går ut på kommunikation och interaktion. Genom det så 

uppfattar individen andra sätt att tolka och förstå fenomen (Säljö 2000 s.66-67). Samt att det 

är genom kommunikationen som kunskap förs vidare (Säljö 2000 s 22). I observationen blir 

barnen genom kommunikation och interaktion medvetna om att det finns olika sätt att sortera 

på och kunskap förs vidare. Ännu en observation från hemmavrån med parbildning med två 

andra barn. 

2 pojkar är i hemmavrån och prövar skor. Den ena pojken tar två skor och 

sätter på sig, den andra säger – nä, och pekar på skorna. Han menar att det är 

fel skor, de passar inte ihop. Pojken med skorna på sig tar av sig den ena skon 

och får den rätta skon av det andra barnet som hör ihop med den skon som 

sitter på foten (Förskola 1).  

Vygotsky i Säljö påpekar att man lär i sampel med andra (Säljö 2000 s.66-67). I exemplet ser 

man ett tydligt samspelt och att pojken som blir informerad angående fel sko får kunskap om 

parbildning. Pedagogen från förskola 3 påpekar att materialet i hemmavrån stimulerar 

matematiska kunskaper som parbildning, sortering och ger barnen en tillfällighet att räkna och 

få kunskap om antal. Men även att materialet skapar tillfällen att kommunicera med varandra 

(Förskola 3).  

Material som stimulerar färg och form existerar på många olika sätt i förskolan. Här kommer 

två observationer där barn använder material som ger kunskap om färg och form. 

1 flicka sitter med en låda med olika hål och former som ska in i rätt hål. Hon 

tar upp en cirkelformad och prövar i olika hål tills hon hittar rätt hål, där 
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formen åker in i lådan. En annan flicka blir inspirerad av vad hon gör och 

sätter sig och tittar på, när flickan lämnar lådan tar den andra över (Förskola 

2). 

Björklund påvisar att form är en visuell likhet eller olikhet som barn har lättast att urskilja. 

(Björklund 2008 s.101) Heiberg, Solem & Reikerås hävdar att det finns mycket material både 

i hemmet och på förskolan som stimulerar form och geometriska former t.ex. lådorna i 

exemplet (Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.106). Design då färg, form och figurer ingår är 

en annan matematikaktivitet som stimulera matematik enligt Alan Biskop (Heiberg, Solem & 

Reikerås 2004 s.11-13). Pedagog 3 tar upp i intervjun att hon anser att form är något som barn 

kommer i kontakt med hela tiden, liksom Heiberg, Solem & Reikerås så anser hon att på 

förskolan finns det mycket material som kan kopplas till former och geometri (Förskola 3) 

Ytterligare en observation där färg och form ingår. 

Tempo spel, det är färgglada sniglar och en tärning med tillhörande färger. 

Slå med tärningen och flytta snigeln som innehar samma färg som tärningen 

visar. Detta var ett initiativ från 3 flickor och 1 pojke som sätter sig vid 

bordet och börjar spela spelet. Barnen blir fort osams om vem tur det är och 

hur spelet ska fortlöpa. För att barnen ska ta sig igenom spelet får barnen stöd 

från en pedagog (Förskola 3).  

I detta spel tränar barnen sin färgkunskap genom att de väljer en snigel och när de slår på 

tärningen och den visar snigelns färg får de flytta snigeln framåt i spelet. Björklund påpekar 

att även färg är en visuell likhet och olikhet som barn har lätt att urskilja (Björklund 2008 

s.102). I Säljö tolkning av Vygotsky påpekar han att man lär och utvecklas i samspel med 

andra. Samt att språket är länken mellan barnet och omvärlden (Säljö 2000 s.66-67). Den 

kommunikativa förmågan tränas vid spelanvändning då man kommunicerar och samspelar 

med varandra. Pedagogen i observationen ger barnen det stöd de behöver för att spela färdigt. 

Detta kan kopplas till Vygotskys närmaste utvecklingszon. Det barnet klarar av med stöd från 

andra individer (Forssell 2005 s.122). Pedagog 3 säger i intervjun att de försöker att arbeta 

utifrån Vygotskys tankar, alltså närmaste utvecklingszonen med stöd och att människor lär i 

samspel med andra. Hon berättar att hon har planer för att möblera om på avdelningen så att 

barnen inspireras till interaktion (Förskola 3). 
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Figurer och former bildar mönster (Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.254), även Persson i 

Doverborg & Emanuelsson styrker detta, hon menar att mönster finns överallt i vår omvärld. 

Barn skapar mönster bland annat genom pärlplattor och bygglek (Doverborg & Emanuelsson 

2006 s.121). 

1 flicka och 1 pojke nyss uppkomna från sovvilan väljer att ta fram 

pärlplattor (stora pärlor och plattor). Formerna som finns tillgängliga är 

geometriska former. Pojken väljer en kvadrat och flickan en cirkel. Pärlorna 

ligger färgsorterade i glasburkar. Till dessa pärlplattor finns mönster som 

läggs under plattan och som syns igen den transparanta plattan. Det är lätt för 

barnen att välja från de färgsorterade burkarna den färgen som de ska ha till 

sitt mönster (Förskola 3). 

Björklund hävdar att för att barnen ska tillgodose sig kunskap om mönsterbildning så krävs 

det att pedagogerna utformar miljön och har material som stimulerar barnens utveckling kring 

mönster (Björklund 2008 s.50). I exemplet syns ett material som stimulerar kunskap om 

mönsterbildning.   

1 pojke och 2 flickor går in i rummet där duplo förvaras, de tar fram lådan 

och häller ut allt på golvet. Bitar i färgerna blå, grön, gul och röd ligger huller 

om buller över hela golvet. 1 flicka börjar bygga ett torn, det blir högre och 

högre men så ramlar det ihop. Hon bygger upp det igen men så ramlar det, nu 

bygger hon det bredare, hon använder 4 rektangulära stora bitar i botten 

istället för 1 kvadratisk bit. Nu blir tornet högre och högre. De andra barnen 

fascineras och kommenterar hennes bygge och börjar härma efter (Förskola 

3). 

Persson i Doverborg & Emanuelsson hävdar att bygg och konstruktions lek utvecklas barnens 

kunskaper om form, storlek, mätning, sortering, modell och avbildning (Doverborg & 

Emanuelsson 2006 s.96). I exemplet blir det så att flickans höga torn blir modell för de andra 

som ska bygga. De två andra barnen avbildar hennes höga torn. Björklund hävdar att när vi 

avbildning eller härmning så söks en ny kunskap (Björklund 2008 s.91). Klossarna innehar 

olika former som barnen kommer i kontakt med och lär sig hur man ska använda sig av dessa 

olika former för att tornet ska bli så högt som möjligt. Björklund påpekar att bygglek 
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stimulerar barnens utveckling kring storlek. Vid torn bygge behöver barnen kunskap om 

storlek. Hon påvisar även att om barn får genom den fria leken komma i kontakt med material 

som kräver att man gör beräkningar utvecklas den matematiska förmågan, samt att barn i den 

fria leken får en förståelse för hur andra tänker (Björklund 2008 s105-106). Persson i 

Doverborg & Emanuelsson påpekar att det största intresset för bygg och konstruktions lek 

visar pojkarna (Doverborg & Emanuelsson 2006 s.101) medan i exemplet så var båda könen i 

leken.  

 

 7.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så väljer barnen i åldrarna 1-3 år det matematiska materialet helt utan att 

ha vetskap om de normer och förväntningar som finns på respektive kön. Svaleryd däremot 

påvisar att flickors och pojkars lek och val av material är påverkade av sociala och kulturella 

förväntningar och att flickor väljer en sorts material medan pojkar väljer ett annat (Svaleryd 

2002 s.15-17). Detta är inget som syns i observationerna för barn i åldern 1-3 år. Pedagog från 

förskola 2 påpekar i intervjun att hon inte märker några tydliga könsroller hos de yngre 

barnen. Alla barn i åldern 1-3 år leker med allt material och påverkas inte av normerna som 

finns runt om kring. Men hon påpekar även att hon tror att det har att göra med hur medveten 

man är som pedagog om sitt bemötande till barnen utifrån ett genusperspektiv. 

Det sociokulturella perspektivet har kommunikation och interaktion som fokus (Säljö 2000 

s.66-67). Perspektivet kan kopplas till drygt hälften av observationerna där barn i åldern 1-3 

år förekommer.  
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7.3 Ålder 4-5  

I följande stycke kommer en redogörelse för vilket material i den fria leken som pojke 

respektive flicka väljer i åldern 4-5 år. 

5 stycken barn sitter vid bordet och klipper och klistrar, av dessa 5 barn är 2 

pojkar. Medan flickorna sitter och rita och klipper så viker pojkarna flygplan 

– mitt flygplan är en Airbus säger den ena pojken. Snart är de i full fart för att 

testa om flygplanen kan flyga. Vissa flygplan flyger bättre hur kommer det 

sig? Pojkarna viker många, många flygplan för att testa sig fram till vilken 

modell som flyger bäst. 1 flicka som sitter vid bordet har ritat en 

fågelmamma som hon klippt ut och klistrat på nytt papper och så en 

bebisfågel som hon klistrar bredvid mamman. Bebisen har samma mönster 

som mamman så man förstår att de hör ihop, hon förklara hur hon tänkt när 

hon visar fåglarna för pedagogen (Förskola 1). 

Som Josefsson påpekar så har flickor och pojkar olika förväntningar på hur de ska agera och 

normer hur de ska bete sig. Flickorna ska vara duktiga och hålla koll på pojkarna, som har en 

förväntan att de ska vara bråkiga och vilda (Josefsson 2005 s.17). I exemplet så sitter 

flickorna och småpratar vid bordet medan pojkarna springer runt och låter med sina flygplan. 

Hon påpekar ytterligare att dessa normer och förväntningar vi har på flicka respektive pojke 

är konstruerat av samhället (Josefsson 2005 s.15).    

I observationen ser man samspel mellan pojkarna när de kommunicerar om vilket flygplan 

som flyger bäst. I det sociokulturella perspektivet är kommunikationen och interaktionen 

avgörande för att kunskap om fenomen fås och förs vidare (Säljö 2000 s.66-67). 

 Ur en matematisk synpunkt hävdar Persson i Doverborg & Emanuelsson att pappersklippning 

stimulerar barnens matematiska utveckling om mönsterbildning (Doverborg & Emanuelsson 

2006 s.121). Även Heiberg, Solem & Reikerås styrker att både pappersklippning och 

pappersvikning ger kunskap om mönsterbildning (Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.254). 

Flickan i exemplet visar kunskap om mönsterbildning när hon gör samma mönster på 

mamman som på bebisen. 
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Efter maten är det fri lek för 11 barn, då 4 flickor väljer att sätta sig vid 

bordet i köket på avdelningen och göra pärlplattor efter mönster, flickorna 

väljer clownmönster. 2 pojkar och 1 flicka sätter sig vid ett annat bord och 

ritar medan 4 pojkar väljer att vara i hallen/hemmavrån med sina flygplan. Då 

pojkarna vid bordet har ritat färdigt blir de ombedda att gå och bygga lite 

(Förskola 1). 

I detta exempel så väljer 4 flickor att sitta vid bordet i köket medan pojkarna går ut i 

hallen/hemmavrån och springer runt med sina flygplan, enligt Svaleryd så väljer pojkar att 

leka med pojkar och väljer att leka långt ifrån den vuxne medan flickor väljer flickor att leka 

med och material i närhet till den vuxne (Svaleryd 2002 s.15-17). I SOU 2006:75 kommer det 

fram att pedagoger på förskolan har en tendens att dela in flicka respektive pojke i olika 

grupper utifrån föreställningar och förväntningar som finns på de olika könen (SOU 2006:75 

s.59-60). I exemplet kan man se att pedagogen gör en tydlig indelning av kön utefter hennes 

föreställningar, när hon säger till pojkarna att gå och bygga lite.  

Pojkarna som blev ombedda att gå och bygga lite, är i full gång att bygga 

med lego när ytterligare en pojke blir uppmanad att gå och bygga. Pojkarna 

bygger en liten stund men tröttnar snart och påbörjar ett kojbygge istället. De 

pratar och diskuterar, fram och tillbaka om olika strategier för hur de ska 

bygga sin koja för att alla ska få plats och vilket material som de ska använda 

(Förskola 1). 

I exemplet ser man att pedagogen hänvisar det ena könet till bygg och konstruktionslek. 

Persson i Doverborg & Emanuelsson påvisar att det är pojkarna som visar största intresset för 

bygg och konstruktion. I bygg och konstruktionsleken utvecklas barnens matematiska 

kunskaper om delar och helheter, mönster, former, mätning och klassificering. Hon påpekar 

att när man tydliggjort vad bygg och konstruktionslek ger barnen är det uppenbart att 

tillgången måste vara lika självklar för flickor som för pojkar (Doverborg & Emanuelsson 

2006 s.101). Pedagog 3 håller med föregående om att bygg och konstruktion måste vara till 

för båda könen. Men påpekar att det kan vara svårt att få flickorna att sätta sig med lego eller 

duplo. Hon säger att de har prövat att ta in rosa lego för att se om det skulle locka flickorna 

men ingen markant skillnad märktes förutom att pojkarna valde bort det rosa (Förskola 3).   
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Björklund påpekar att all kunskapstillägnande, kognitiv, emotionell och kommunikativ 

kunskap sker i samspel med andra (Björklund 2008 s.37). Kommunikationen är centralt i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö 2000 s.22). Pojkarna i observationen samtalar om hur de 

ska bygga kojan. Kommer fram till en strategi och börjar bygga.    

Pedagog på förskola 1 upplever att det är skillnad på vad flickor och pojkar väljer i den fria 

leken, att pojkarna oftast väljer bygg och konstruktion och flickor väljer att sitta vid borden 

och rita och klippa eller pärlor (Förskola 1).  

 4 flickor leker i hemmavrån, de dukar bordet med glas, bestick och tallrikar i 

färgglada färger. Flickorna ser till att röd tallrik får ett rött glas och röda 

bestick osv. En flicka kontrollerar att det är rätt antal tallrikar på bordet med 

antal personer som ska äta, det stämmer. – Nu ska vi äta (Förskola 3).  

Barn behöver få kunskap om att hitta och se samband. Björklund hävdar att för att kunna hitta 

samband behövs kunskapen om att hitta likheter och olikheter, sortering är en bra aktivitet för 

att synliggöra likheter och olikheter och på så sätt även samband (Björklund 2009 s.68) I 

exemplet med de 4 flickorna i hemmavrån så sorterar de tallrikar, glas och bestick efter färg. 

Lekar och spel t.ex. rollekar är en av Alan Bishops aktiviteter för att stimulera matematik 

(Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.11-13). I exemplet ser vi flickorna i en rollek. De utövar 

matematik i den fria leken på ett lustfyllt sätt. Doverborg förespråkar att barn ska lära sig 

matematik i den fria leken (Doverborg & Emanuelsson 2006 s.6) Även Ahlberg håller med att 

barnen själva ska få upptäcka matematik. Hon betonar även att det finns en risk med att 

matematiken tas in under den fria leken, då de barn som inte är framåt eller inte är socialt 

deltagande i den fria leken inte får ta del av matematiken (Ahlberg 2000 s.17). I exemplet ser 

vi 4 flickor som leker i hemmavrån och kommunicerar med varandra. I det sociokulturella 

perspektivet är kommunikationen i fokus (Säljö 2000 s.22).  

3 flickor sitter vid ett bord, 2 av dem sitter och gör pärlplattor och en gör 

halsband. I fönstret framför flickorna hänger en rad olika påbörjade halsband 

med olika mönster. Flickan har valt ut ett mönster och härmar efter. Flickorna 

som gör pärlplattor har en hel pärm framför sig med olika mönster och 

figurer. Pärlorna som flickorna använder till pärlplattorna ligger i olika 

glasburkar sorterade i färg (Förskola 3). 



Matematiskt material i den fria leken 
 
 

31 
 

Barn i förskolan behöver ha ordning och reda för att själva skapa struktur, det ska vara 

lättillgängligt material och bra markerat vart materialet ska vara (Doverborg & Pramling, 

Samuelsson 1999 s.42). Detta hävdar även pedagog från förskola 2 då hon säger att materialet 

ska vara lättillgängligt och vara placerat i barnens höjd så att de lätt ser vilket materiel som 

finns. I observationen med flickorna som sitter och pärlar är alla pärlor sorterade efter färg 

och på så sätt får barnen en tydlig struktur. Även i kommande exempel så syns den 

pedagogiska sorteringen. 

3 pojkar sitter i byggrummet och bygger med lego, legobitarna är sorterat i 

olika lådor, blått lego i en låda och gult i en osv. Pojkarna börjar tävla med 

varandra om vem som kan bygga högst torn. Det blir många krascher men 

snart så kommer pojkarna underfund efter många försök och diskussioner om 

hur man ska bygga, främst hur grunden ska utformas för att tornet ska bli 

högt (Förskola 3). 

Svaleryd påpekar att pojkars lek oftast går ut på att jämföra och att tävla (Svaleryd 2002 s.15-

17) Även i exemplet så tävlar pojkarna om vem som kan bygga högst och jämför med 

varandra. Enligt Heiberg, Solem & Reikerås är mätning och jämförelser något som finns i 

barnens omgivning hela tiden (Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.205) Pojkarna i 

observationen jämför tornen med varandra för att se vem som vunnit. Pojkarna samspelar och 

kommunicerar med varandra för att tillsammans lösa hur man ska bygga för att tornet ska bli 

så högt som möjligt. I Säljös tolkning av Vygotsky påstår han att man lär i samspel med andra 

(Säljö 2000 s.66-67).  

4 barn sitter vid ett bord, 2 pojkar och 2 flickor, barnen lägger pussel. Den 

ena pojken och en av flickorna lägger ett stort golvpussel tillsammans. Den 

andra pojken lägger ett pussel med Alfons motiv och flickan ett pussel med 

motiv av Askungen (Förskola 3).    

Pussel är en aktivitet som enligt Alan Bishop bidrar till att utveckla barnets matematiska 

kunskap (Heiberg, Solem & Reikerås 2004 s.11-13). Även Björklund hävdar att pussel är ett 

bra material när det kommer till utveckling av kunskap om parbildning. Pussel har tydliga mål 

i passformen (Björklund 2008 s.130-131). Pussel finns i flera olika varianter, dels finns det 

knopp pussel där du lyfter på bitarna och då blir det hål, som du sedan ska para ihop med rätta 
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biten. Sedan finns det pussel med ram eller som i exemplet ett golvpussel och där behöver 

barnen en kunskap om likheter och olikheter för att se vilken bit som passar vart. Pojken och 

flickan i exemplet som lägger golvpusslet samarbetar för att lösa uppgiften. I det 

sociokulturella perspektivet är samspelet och kommunikationen centralt. Genom 

kommunikationen får man kunskap om hur den andra individen tänker och förstår olika 

fenomen (Säljö 2000 s.66-67). 

 

7.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det tydliga skillnader i åldern 4-5 vilket material respektive kön väljer. 

I observationerna ovan ser man pojkarna i den fria leken välja material som bygg och 

konstruktion, vika flygplan som de sedan kastar omkring med, rita och lägga pussel. Medan 

flickorna i den fria leken klipper, klistrar och ritar, leker i hemmavrån, lägger pussel och gör 

pärlplattor och halsband. Svaleryd påpekar att valet av lek och leksak är styrt av sociala och 

kulturella förväntningar (Svaleryd 2002 s.15-17). Tallberg, Broman påpekar att beteenden och 

egenskaper hos respektive kön är konstruerat med hjälp av historiska, kulturella, religiösa, 

etiska, klass och sociala faktorer (Tallberg, Broman 2002 s.25). Hon påpekar även att flickor 

och pojkar i tidig ålder vet vilket beteende som är acceptabelt för respektive kön (Tallberg, 

Broman 2002 s.87). Pedagog 1 anser att det är skillnad på vad flickor och pojkar väljer i den 

fria leken men tänker inte på att hon senare uppmanar pojkarna att gå och bygga lite (Förskola 

1) Det klart att det blir skillnad i valet av materialet då pedagogen uppmanar barnen att välja 

ett visst material. 

I många observationer sker en kommunikation eller ett samspel mellan barnen. Björklund 

påpekar att interaktion mellan individer är viktigt i det matematiska tänkandet, matematik är 

ett kommunikativt redskap för att kunna förklara sin omvärld och tolka symboler och begrepp 

(Björklund 2009 s.16). Även ur ett sociokulturellt perspektiv är interaktionen viktig (Säljö 

2000 s.18). Matematik på förskolan finns överallt i barnens vardag och den matematiska 

kunskapen fås genom interaktion med andra.  

Björklund talar om olika kunskapssyner på matematik dels att matematik framträder i naturen 

som strukturer och mönster, till att matematik är kopplat till konkreta situationer och blir en 

svårighet då matematik innehåller abstraktion (Björklund 2009 s.19-27) Utifrån mina 
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observationer och intervjuer kan den matematik som finns på förskolan kopplas till den som 

Vygotsky förespråkar. Där matematik blir uppenbart vid meningsfulla sammanhang och fås i 

interaktion med andra individer (Björklund 2009 s.19-27). 

 

8. Diskussion och slutsats 

I min undersökning ville jag få svar på: 

- Vilket matematiskt material finns i den fria leken på förskolorna i min undersökning? 

- Vilket matematiskt material väljer pojkar respektive flickor ur ett genusperspektiv i 

den fria leken beroende på ålder? 

- Hur syns det att kommunikation och samspel förekommer vid användning av ett 

matematiskt material? 

I följande avsnitt kommer jag att diskutera mitt slutresultat av frågeställningarna. 

Vilket matematiskt material finns i den fria leken på förskolorna i min undersökning? 

Utifrån mina observationer och intervjuer så finns det matematiska materialet överallt på 

förskolorna, man ser det bland annat i hemmavrån, spel och pussel, bygg och konstruktion 

och pärlor. Pedagogen på förskola 2 påpekar att det är viktigt att pedagogerna på förskolan är 

medvetna om vad som är matematik på förskolan för att kunna stimulera och på ett medvetet 

sätt lyfta fram matematiken (Förskola 2). Doverborg instämmer med att pedagogerna ska vara 

lyhörda och göra matematiken synlig för barnen i den fria leken och i rutinsituationer 

(Doverborg & Emanuelsson 2006 s.6). Även i Ahlbergs två rapporter Att möta matematik i 

förskolan – rita, måla och räkna matematik och matematik i temaarbete (1994, 1995) blev 

resultatet att barn som har en medveten pedagog och som skapar tillfällen till matematik och 

tydliggör matematiken i vardagen har en mer utvecklad matematisk kunskap (Ahlberg 1994, 

1995).  

Om man jämför med Doverborgs undersökning 1987 Matematik på förskola? som kom fram 

till att pedagogerna tycker att matematik på förskola är att skriva siffror, sortera, klassificera, 

ramsräkna och ha kunskaper om geometriska former. Vissa pedagoger tycker inte att 

matematik ska förekomma på förskola överhuvudtaget medan vissa anser att matematik finns 
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överallt till att det bara är 6 åringarna som ska matematiktränas inför skolan (Doverborg 

1987). Mitt resultat skiljer sig markant från Doverborgs då mitt resultat blev att matematik 

finns överallt i barnens vardag. Doverborgs undersökning gjordes för 24 år sedan och nu är 

det 2011 och förskolan har precis fått en reviderad läroplan där det finns många mål som 

strävar mot matematikkunskaper. 

Mitt resultat har många likheter med Björklunds avhandling Hållpunkter för lärandet. 

Småbarns möten med matematik (2007) som fick fram svaret att barn möter matematik genom 

matematiska begrepp. Barnen upplever matematik genom likheter och olikheter, mängd, del 

och helhet som barnen kan få syn på genom parbildning och sortering (Björklund 2007)  

 

Vilket matematiskt material väljer pojkar respektive flickor ur ett genusperspektiv i den 

fria leken beroende på ålder? 

Resultatet av mina observationer blev att pojkar och flickor i åldern 1-3 år inte är uppdelade 

utifrån material utan leker med allt. Både flicka och pojke leker i hemmavrån, spelar spel, 

lägger pärlplattor och bygger med duplo. Medan barnen i åldern 4-5 år visar stora 

uppdelningar mellan könen i valet av material. Tallberg Broman påvisar att barn i tidig ålder 

vet vilket beteende och aktivitet som är acceptabelt för respektive kön (Tallberg, Broman 

2002 s. 87). Mitt reslutat blev att barnen blir medvetna om de normer och förväntningar som 

finns på respektive kön när de är någonstans mellan 3 och 4 år.  

Svaleryd påpekar att barn väljer efter sociala stereotyper är problematiskt, då det leder till 

begränsningar av barnens, både flickors och pojkars, erfarenheter och lärande. Ett tidigt 

könsstereotypt mönster får förmodligen stor betydelse för hur flickor och pojkar formar sin 

framtid (Svaleryd 2002 s.16). 

I SOU 2006:75 framkom det att pojkleksaker har större status än flickleksaker och det kan 

kopplas till Yvonne Hirdmans genusordning, som är regler och normer för hur vi ska förhålla 

oss till manligt och kvinnligt, utifrån normen som är det manliga i samhället. Utredningen 

kom fram till att det är mer acceptabelt för flickor att leka med pojkleksaker än tvärtom (SOU 

2006:75). I mina observationer ser man inte detta, i åldern 1-3 år så leker pojkar med 

flickleksaker och tvärtom. Medan i åldern 4-5 så leker pojkarna med så kallade pojkleksaker 
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och flickorna med leksaker som kan förknippas med flickor. I SOU 2006:75 framkom det 

även att pedagoger har en tendens att dela in pojkar och flickor i olika grupper utefter normer 

och förväntningar som finns på respektive kön (SOU 2006:75). Pedagog 1 upplever att det är 

skillnad på vad flickor och pojkar väljer för material i den fria leken men samtidigt uppmanar 

hon pojkarna att gå och bygga lite. För att pojkar och flickor ska få tillgång till allt material så 

behöver pedagogerna på förskolorna bli medvetna om sitt bemötande. 

Ett arbetssätt för att alla barn ska få tillgång till allt material tas upp i SOU 2006:75 valstund. 

Det är en aktivitet där barnen väljer lek utifrån kort med olika lekmaterial. Barnen får i tur och 

ordning välja och det gör så att någon gång är det du som väljer först och kan välja just det du 

vill. På så sätt blir material någon gång tillgängligt (SOU 2006:75). Enligt undersökningen är 

det många förskolor som arbetar efter valstund. Det kan vara ett bra arbetssätt för att göra 

materialet tillgängligt för alla barn. Är det frilek eller styrd aktivitet? Barnet får välja material 

inom en ram.    

 

Hur syns det att kommunikation och samspel förekommer vid användning av ett 

matematiskt material? 

Björklund hävdar att matematik är ett kommunikativt verktyg för att få kunskap om begrepp 

och symboler som hjälper individen att förstå och beskriva sin omvärld. Samspelet blir då 

viktigt mellan individer i det matematiska tänkandet (Björklund 2009 s.16). Resultatet av 

observationerna blev att i drygt hälften så förekommer samspel eller kommunikation. I Säljös 

tolkning av Vygotsky menar han att vi lär i samspel med andra (Säljö 2000 s.66-67).      

 

9. Fortsatt forskning 

Då mitt resultat blev att barn blir medvetna om de normer och förväntningar som finns på 

respektive kön någonstans vid åldern 3-4 så vore det intressant att forska vidare och se vad det 

är som gör att barnen blir medvetna om dessa normer och förväntningar?   

Det vore även intressant att göra denna undersökning fast med ett större och bredare material 

och att även jämföra olika kommuner och förskolor med varandra. 
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11.  Bilaga 1- intervjuformulär 

Intervjuformulär 

- Ålder? 

- Titel/utbildning? 

- Antal år på förskolan? 

- Vad är matematik på förskolan för dig? 

- Hur arbetar ni kring matematik? 

- Hur tänker ni kring innemiljön, placering av material? 

- Hur upplever du pojkar respektive flickors fria lek? 

- Hur är fördelningen av materialet ur ett genusperspektiv?  

- Hur tänker ni och hur agerar ni kring att ge barn stöd så att barnet 

utvecklas? (Den närmaste utvecklingszonen)  

- Hur upplever du att kommunikation och samspel förekommer i den fria 

leken? 

 

Följdfrågor vid oklara svar 

- Vad menar du med det? 

- Kan du berätta mer? 

- Hur tänker du kring svaret? 

- Hur arbetar ni kring det? 

- Hur har ni arbetet för att nå dit/ så att det blev så?  


