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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagoger i förskolans uppfatt-

ningar om lekens betydelse för barns matematiska lärande. Detta har gjorts ge-

nom sex intervjuer med sammanlagt sju pedagoger verksamma i sex olika för-

skolor i tre olika kommuner. Tidigare forskning har visat på hur barnen lär sig i 
och av leken, och att det i leken finns många möjligheter att göra matematiska 

upptäckter. Det finns i lek och vardagliga situationer många möjligheter för bar-

nen att spontant använda sig av matematiska begrepp. Forskare menar också att 

pedagoger behöver finnas med i barnens lek för att stödja dem och kunna rikta 

deras uppmärksamhet mot olika lärandeobjekt. Resultatet i denna studie visar 
precis som tidigare forskning på lekens vikt för barnens lärande och pedago-

gerna som deltagit berättar om hur barnen i vardagliga situationer och lekar kan 

stöta på många tillfällen där de kan lära sig matematik, samt att pedagogerna 

finns där som ett stöd för barnen där de kan utmana barnen i deras matematiska 
tänkande och därmed lärande. Pedagogerna i denna studie anser att matemati-

ken är något som ständigt finns med i barnens vardag och de flesta av dem för-

söker ta tillvara de tillfällen som uppstår att stödja barnen i deras matematiska 

lärande.  

 
Nyckelord: Lek, lärande, matematik, pedagogers uppfattningar, förskola  
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 Inledning  
I förskolans läroplan (Skolverket, 2011) framgår det att leken är viktig för barns 

utveckling och lärande, samt att ett medvetet bruk av leken ska prägla verksam-

heten i förskolan för att främja varje barns utveckling och lärande. Enligt Pram-

ling Samuelsson (2007) är lek och lärande i barnens värld oskiljbara och borde 
därför även vara det i pedagogiken för de tidigare åldrarna. Barn är från livets 

början lekande lärande individer, och i förskolans nya uppdrag betraktas lek 

och lärande därför som varandras förutsättningar.  

 

Att leken är en stor del i barnens lärande är något som jag under utbildningen 
har fått en större förståelse för. Jag har även fått en känsla för att barnen tycker 

att det är roligare att lära sig om det sker under lekfulla former.  

 

Inlärningen av förskolebarn sker enligt Anders och Rossbach (2015) oftast i lek-
situationer. Björklund (2012) menar att lek och lärande inte kan och heller inte 

bör separeras åt i praktiken när det kommer till barnen. Franzén (2015) framhä-

ver hur förskolan inte bara är barnpassning, utan det är också meningen att det 

ska vara en omgivning som stödjer och stimulerar barnens lärande och utveckl-

ing.  
 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2011) framhäver hur förskollärare ska ansvara 

för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i 

sin matematiska utveckling. Enligt Björklund (2013) är barns möten med mate-

matik i tidiga år oerhört betydelsefullt för det fortsatta lärandet. Anders och 
Rossbach (2015) menar att grunden för barns matematiska utveckling etableras 

i de tidigaste åren. Många matematiska begrepp utvecklas redan innan skolan. 

Reis (2015) framhäver hur barn lär tillsammans med andra, att de i samspel mö-

ter olika sätt att uppfatta omvärlden, och i lek och samspel diskuterar matema-
tiska upptäckter med varandra. Barn reflekterar över lösningar, generaliserar 

och drar slutsatser i leken, och utvecklar på så sätt sin förmåga att föra och följa 

matematiska resonemang.    

 

Matematik är ett ämne som alltid har intresserat mig. De senaste åren har jag 
varit särskilt intresserad och undrande över hur barn i förskolan får komma i 

kontakt med matematik.  

 

Matematik är mer än att räkna i ett mattehäfte. Matematik är en del i barns var-

dag och inbegriper allt från att räkna och beräkna antal och mängder till att re-
sonera om rum, form och tid genom olika uttryck. Matematik är något som berör 

barns vardag i allra högsta grad. Barn utvecklar sitt logiska matematiska tän-

kande när de i lek, spel och vardagliga rutiner får möjlighet att pröva sina ma-

tematiska idéer, vilket även hjälper dem att förstå och bemästra formellt uttryckt 

matematik som de möter nu och i framtiden. (Björklund, 2013) 
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Anders och Rossbach (2015) menar att det är en krävande och utmanande upp-
gift för förskollärare att genomföra matematisk undervisning i förskolan. Då det 

kräver ett antal professionella kompetenser och en positiv inställning till mate-

matik. Enligt Björklund (2012) har studier av småbarns självvalda aktiviteter, lek 

och samspel med andra inom förskolan visat på hur barn har möjlighet att stöta 

på många aspekter av matematik. Dessa möjligheter kan användas av lärare för 
att stödja utvecklingen av barns färdigheter och förståelse av matematik. Björk-

lund (2012) menar även att en viktig roll för förskollärare är att stödja barn i att 

få matematiska insikter i lek och att utveckla begreppsförståelse i meningsfulla 

kommunikativa situationer. Matematik är enligt Reis (2015) inte något som finns 

i vardagen, oberoende av de individer som är verksamma där, utan matematik 
är något som kommuniceras, leks och lärs i samspel med andra. Björklund 

(2008) menar att ursprunget till ett matematiskt tänkande redan finns hos det 

nyfödda barnet, färdigt att utvecklas i samspel med omvärlden. Hur barns ma-

tematiska färdigheter och förmågor utvecklas är dock beroende av vilka möjliga 

erfarenheter som de erbjuds i mötet med omvärlden och människorna i den.  
 

Utifrån detta vore det intressant att studera pedagogers uppfattningar om le-

kens betydelse för barns matematiska lärande.  
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 Bakgrund 
 

Lek och barns lärande 

Lek och lärande tycks enligt flera författare vara varandras förutsättningar, och 

de ses som oskiljbara i barnens värld då lärande är något som sker i leken. (Jo-

hansson & Pramling Samuelsson, 2007; Öhman, 2011; Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2006) 

 
Det finns likheter i vad som karaktäriserar lek och lärande samt vilka erfaren-

heter de kan utmana i barns värld. Lust, kreativitet, valmöjligheter, menings-

skapande samt barns möjlighet till kontroll och att sätta mål framgår som viktiga 

och möjliga dimensioner i både lek och lärande. Oftast är det leken som förknip-

pas med dessa positiva aspekter, men dessa dimensioner finns även med som 
viktiga förutsättningar för lärande. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006)  

 

I leken gör barn enligt Öhman (2011) upplevelser som lägger grund för en aktiv, 

personlig och meningsfull erfarenhet, alltså lärande. Barns tidiga erfarenheter 

blandas med nya, vilket i sin tur utgör grunden för framtida erfarenheter. På 
grund av detta är det svårt att separera lek och lärande. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2009) menar att lek och lärande är förenade, och att de förutsätter 

varandra. Det är viktigt att barnen får gemensamma positiva upplevelser, vilket 

gör att leken är en del i lärandet. 
 

Öhman (2011) menar att barn skapar mening genom att leka, och mening skapar 

kunskap. Lärande är något som sker inom det enskilda barnet, samtidigt som 

det är en del av en social process då det sker i ett sammanhang, som här och nu 

i leken. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) framhålls idag ofta 
lust och engagemang som villkor för lärande, och man antar att barn lär sig bäst 

när de fångas av något som upptar deras engagemang och då världen runt om 

kring ”upphör”, då barnen är koncentrerade på något som de vill veta mer om. 

Genom att se på det på detta vis blir även leken och dess värld en källa till lä-

rande.  
 

Förskollärare i Bäckmans (2015) studie menar att lärande är något som ska ske i 

lekfulla former, och att barnen ska tycka att det är roligt. Något som framgår i 

Johansson och Pramling Samuelssons (2007) studie är att lek och lärande hör 
ihop, och hur leken framställs som ett redskap för lärande. Det ges yttranden 

om att lärandet skulle underlättas genom leken. Persson (2006) menar att lek kan 

ha olika syften. Barn använder lek för att lära sig, och vuxna kan använda leken 

som en metod, där de kan lägga in ett lärandeinnehåll. Situationer kan skapas i 

leken och utifrån leken, där ett specifikt innehåll kan bli föremål för utforskande 
och reflektion.  
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Lek och barns matematiska lärande 

I lek och vardagssituationer finns enligt Emanuelsson (2006) rika möjligheter att 

göra matematiska upptäckter. Förskollärare som deltagit i Bäckmans (2015) stu-
die har den uppfattningen att matematiken är något som ständigt finns med i 

barnens egna lekar. I Johansson och Pramling Samuelssons (2006) studie fram-

går det hur barn spontant använder matematiska begrepp och räknande i olika 

situationer, även att lärare tar tillvara de tillfällen som erbjuds att få barnen att 

räkna.  
 

Alla lekar är inte matematiska, utan de blir det när barn upptäcker ett behov av 

att undersöka, beskriva och förklara något samband. Detta innebär att barn träf-

far på en nödvändighet att endera för sig själv eller tillsammans med någon an-

nan lyfta fram ett problem som rör tid, rum eller kvantiteter, eller kanske en 
uppfattning om innebörder som spelar roll för att leken ska kunna fortsätta. I 

tidig ålder handlar ofta matematik om att bli uppmärksam på likheter, skillna-

der och samband som ställer krav på förmågor som att jämföra, bedöma eller 

beskriva. Ett naturligt innehåll i barns lek är därför ofta matematiska resone-
mang. Att få syn på barns matematiska resonemang i leken är utmaningen för 

läraren, samt att upptäcka när barn behöver stöd i att bilda argument och reso-

nemang som håller och därmed utvecklar leken. (Björklund, 2013) 

 

Det råder enligt Björklund (2013) ingen tvekan om att leken är en ypperlig ut-
gångspunkt för matematiklärande hos barn. Det framträder i barns lek naturligt 

problem, i exempelvis spel och pussel, som ställer krav på ett logiskt matema-

tiskt tänkande där barnen kan pröva sina idéer och sin förståelse inom lekens 

trygga ramar. Barn möter, undersöker och urskiljer enligt Bäckman (2015) ma-

tematik i utforskandet av närmiljön och i interaktion med kamrater och vuxna. 
Leksammanhang verkar för barnen vara viktiga, och inte minst samspelet med 

kamrater. Utifrån sina erfaranden möter och skapar barn förståelse av matema-

tik, och när de matematiserar och kommunicerar kan de erfara fler aspekter av 

ett matematiskt innehåll.  
 

När man studerar barns lek och aktiviteter finns det enligt Björklund (2013) 

många möjligheter till matematiska resonemang. När barn lägger pussel, mö-

blerar i dockvrån, bygger bilbanor, klättrar i träd och spelar boll är det lätt att 

urskilja matematik som ett möjligt lärandeobjekt. Vad som tycks fånga barns 
uppmärksamhet hos dessa olika manipulativa material är intressant, då det kan 

ha stor betydelse för hur läraren kan synliggöra och problematisera ett särskilt 

lärandeobjekt. 

 

Enligt Bäckman (2015) utvecklas barns rumsuppfattning under förskoleåren, nå-
got som inkluderar lägesbegrepp och därmed även positionering, vilket innebär 

att barn uppfattar var de själva är i förhållande till föremål eller varandra. Ex-

empelvis kan det handla om att vara nära eller långt bort, att vara under eller 

över något, att vara bredvid, framför eller bakom något, att vara i mitten eller 
på sidan av något. Sterner (2006) menar att små barn utvecklar sin rumsuppfatt-

ning genom att använda hela kroppen och alla sinnen när de leker. De hoppar, 
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springer, kryper och ålar. De smakar, tittar och känner på saker som kommer i 
deras väg. De klättrar ned och upp på stolen, kryper över och under hinder, och 

får erfarenheter som har med höjd att göra. När de kastar boll får de försöka 

avgöra avstånd. Barnet behöver många möjligheter att undersöka och upptäcka 

rummet, både inomhus och utomhus för att utveckla sin rumsuppfattning.  

 
Enligt Reis (2015) kryper, hasar, ålar eller går yngre barn för att nå föremål som 

finns bortom det omedelbart nåbara. Med alla sinnen utforskas föremålen, barn 

luktar, smakar, känner, hör och ser. Barnen känner i leken på olika föremål och 

erfar att de är runda eller kantiga, mjuka eller sträva. Vissa föremål är lågt pla-

cerade medan andra är högt placerade. Barn bedömer avstånd och riktning när 
de rullar en boll, så att den som de rullar till ska kunna ta emot bollen och sedan 

rulla den tillbaka. I vardagliga aktiviteter och i lek framhäver Persson (2006) hur 

barn får erfarenheter av läge och riktning, av närhet och avstånd, samt relationer 

som innanför och utanför. Författaren menar vidare att överallt där människor 

vistas och skapar miljöer finns möjligheter att arbeta med rumsuppfattning, in-
omhus i rummet, i bygglek, i skogen och på gården. För nya utmaningar och 

undersökningar som stärker en framväxande rumsuppfattning kan erfarenheter 

från vardagssituationer och lek tas som utgångspunkt.  

 
Sterner och Johansson (2006) hävdar att barn i samspel med andra får tillfällen 

att använda räkneord och att räkna. Orden hör de i samtal, och de använder 

dem i rim och ramsor samt i sånger och lekar eller när de spelar spel. Så små-

ningom utvecklar barnen förståelse för innebörden i uttalanden som att ”du är 

fyra år” eller ”du har tre knappar på din tröja”. Sterner (2006) menar att vad 
barn uppfattar och vad som för dem står i fokus för deras tänkande beror på om 

läraren hjälper dem att rikta uppmärksamheten mot aspekter i leken som har 

med matematik att göra. I situationer där man med material så som en filt byg-

ger en koja kan barns tidiga möten med begrepp som har med area och volym 

att göra speglas. Samtal och reflektion mellan barn och lärare kan bidra till att 
barnen utvecklar en förståelse för proportioner, samt area- och volymbegrepp. 

Hur många barn får det plats i kojan? Får det plats fler eller färre vuxna? Hur 

många leksaker kan få plats?  

 
Dagligen möter barn begrepp, idéer och utmaningar med naturlig matematik-

anknytning. För hur nyfikenheten på och lusten för matematiken utvecklas är 

de första erfarenheterna mycket viktiga. Barn har redan i tidiga år informellt 

kunnande i och om matematik, något som kan tas tillvara i olika situationer och 

fördjupas genom ett medvetet arbete (Doverborg, 2006). Barn förvärvar enligt 
Reikerås, Löge och Knivsberg (2012) många matematiska kompetenser under de 

första åren, vilket betyder att den tidiga matematiska utvecklingen är viktig för 

senare matematisk prestation. Reis (2015) menar att man idag vet att barns lä-

rande i matematik börjar långt före skolåldern.  

 
För att föra och följa resonemang om grundläggande matematiska begrepp, så 

som storlek och olika dimensioner hos föremål som barn hanterar i vardagens 
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lek, behöver de enligt Björklund (2013) få stöd. Genom att de får stöd i att ur-
skilja och benämna likheter och skillnader får de verktyg i att även i andra sam-

manhang urskilja det centrala i matematiska begrepp. För problemlösningsför-

mågan och den fortsatta begreppsbildningen är denna kompetens betydelsefull. 

Barnen har även genom ett ökat ordförråd för att beskriva matematiska egen-

skaper hos föremål en god grund för att tolka och förstå samband inom mate-
matiken. Barn och lärare skapar enligt Doverborg (2006) gemensamt kunskap i 

samspel, genom att lärare utmanar barn och arbetar med att synliggöra den ma-

tematik som finns i lek och vardagsaktiviteter. I förskolan leker, bygger och kon-

struerar barn, och dessa tillfällen kan lärare ta tillvara för att ge barn upptäckter, 

utmaningar och erfarenheter kring tal, rum, form och mönster, samt sortering 
och klassificering. Persson (2006) menar att barn i lek kan få många upplevelser 

av former. De kan stå och gå i ring, och göra den mindre eller större beroende 

på om de står tätt intill varandra eller sträcker ut armarna. De kan vid matbordet 

finna den runda formen på flera föremål, så som tallriken och glasen. Även äpp-

let vid mellanmålet har formen av en cirkel när man vrider och vänder på det.  
 

Reikerås, Löge och Knivsberg (2012) har studerat vilka matematiska kompeten-

ser barn ger uttryck för i leken och dagliga aktiviteter i förskolan. Områden som 

studerades var räkning, geometri och problemlösning, och de fann att barnen 
visade matematiska kompetenser inom alla dessa områden. Deras resultat visar 

på barnens olika grad av kompetens inom de studerade områdena. Något som 

kan vara bra för förskollärarna att ha kunskaper om, för att de vidare ska kunna 

ge barnen möjligheter att utvecklas inom de områdena.  

 

Pedagogers roll i barns lek och matematiska lärande 

Hur vuxna förhåller sig till eller deltar i barns lek är enligt Pramling Samuelsson 
och Asplund Carlsson (2014) viktigt. När en vuxen deltar ökar barns uppmärk-

samhet. De vuxna berikar även barns lekvärld genom att tillhandhålla material, 

idéer och färdigheter som både kan utveckla verksamhetsfältet för barns lek, och 

öka möjligheten till barns lärande. Man kanske skulle kunna påstå att läraren 
har samma roll i leken som i lärandet – alltså att vara den som riktar barns upp-

märksamhet mot olika objekt genom att vara en lyhörd deltagare som skapar 

förutsättningar för det. Förskollärare som deltagit i Bäckmans (2015) studie an-

ser att de behöver vara medvetna om hur de i verksamheten kan göra matema-

tikinnehållet synligt för barnen, och att de efter deltagandet uppfattar sig ha en 
ökad medvetenhet i att tillvarata de matematiksituationer som uppstår i bland 

annat barnens lek. 

 

För att stödja barnens utveckling när det gäller matematiska begrepp så som 

exempelvis storlek, behöver läraren själv ha kunskaper kring matematiska be-
grepp. Läraren behöver också ha en idé om hur barnens intresse kan fångas vid 

en viss tidpunkt och hur det kan ordnas för en situation där lek och lärande kan 

kombineras, så barnen för möjlighet att utforska likheter och skillnader när det 

gäller storlek. (Björklund, 2012) 
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Senare forskning som fokuserar på förskolebarns lärande hävdar enligt Franzén 
(2015) att barn mellan 1 och 3 år ofta använder sin kropp som redskap för lä-

rande. Dessa studier betonar även vikten av vuxna som kan förstå och tolka vad 

barnen uttrycker med sina kroppar, eftersom deras talspråk ännu inte är fullt 

utvecklat. För att spontant kunna använda sig av något, hävdar Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) att det först måste ha erfarits. Författarna menar 
vidare att miljön och människor runt barnet därför har en avgörande roll. Har 

inte barn mött och erfarit matematiska begrepp som intressanta kan de inte 

spontant börja använda sig av dem. Om barn har kompetenta lärare som använ-

der och hjälper barnen att erfara grundläggande matematiska begrepp och gör 

det i ett samspel där de möter det lekande lärande barnet blir de också intresse-
rade.  

 

Björklund (2013) menar att lärares förhållningsätt till matematik har stor bety-

delse för hur barn utvecklar sina matematiska färdigheter. Särskilt då deras at-

tityder till matematik som ett innehåll i barnpedagogisk verksamhet. Enligt 
Franzén (2015) fokuserar studier ofta på hur barn interagerar med andra barn 

och vuxna för att utveckla sitt matematiska tänkande, något som också visar på 

vikten av att utmana barnens matematiska tänkande.  

 
I Bäckmans (2015) studie framhåller förskollärarna hur de uppfattar att barnen 

tillsammans med andra hela tiden lär sig, men att de ändock behöver utmana 

barnen genom frågor där de kan utforska och pröva andra lösningar. Emanuels-

son (2006) framhäver hur forskning och beprövad erfarenhet påvisar lärares in-

flytande över barns lärande, både när det handlar om inställning och val av in-
nehåll. Författaren menar vidare att om lärare är kunniga och positiva till mate-

matik spelar det roll för hur de utmanar barnen och även hur de synliggör 

grundläggande matematikbegrepp i vardagen. Barn möter under sin tid i för-

skolan matematik, och de första erfarenheterna kan bli avgörande för hur deras 

syn på matematik utvecklas. 
 

Anders och Rossbach (2015) studerade förskollärares känslighet mot ett mate-

matiskt innehåll i lekbaserade situationer, förskollärares intressen för matema-

tik, samt hur de såg på vikten av matematik i förskolan. Det framgick ur deras 
resultat att förskollärare ansåg att det var betydligt viktigare med matematik för 

äldre barn, samt att de förskollärare som tidigare hade haft negativa erfaren-

heter av matematik idag inte hade så stort intresse för det. Förskollärare i Bäck-

mans (2015) studie berättar hur de vill fånga barns lärande i spontana situat-

ioner, i sådana situationer de själva inte har planerat för. De vill utgå från bar-
nens intressen och därigenom försöka se möjligheter till målinriktade lärsituat-

ioner i vardagen. Ett exempel på hur detta kan gå till väga är när ett barn kom-

mer fram till en förskollärare och med handen gör en cirkel. Förskolläraren be-

kräftar att det är en cirkel både genom att säga det och med en gest visa för 

barnet hur en cirkel ser ut. Barnet tycks enligt denne förskollärare här erfara den 
runda formen. 
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I förskolan spelar lärarna en nyckelroll, då det är de som planerar och genomför 
verksamheten, samt ställer iordning miljön för de yngsta barnens lärande. Den 

syn på barnet och den kunskap som läraren har styr dennes handlande och mål 

i den pedagogiska verksamheten, och bör vidare lyftas fram och problematise-

ras för att medvetandegöra läraren om dennes ansvar för barnens lärandepro-

cess (Björklund, 2008).  
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 Syfte 
Denna studies syfte är att beskriva några pedagogers uppfattningar om relat-
ionen mellan lek och barns lärande av matematik.  

 

När jag genomför denna studie kommer jag att utgå från följande frågeställ-

ningar: 

 
 Hur uppfattar pedagoger att barnen genom leken kan lära sig matema-

tik? 

 Vilken matematik uppfattar pedagoger att barnen lär sig i leken? 

 Hur ser pedagoger på sin roll i barnens matematiska lärande, och anser 
de sig medvetet använda leken för att stödja barnen i deras matematiska 

lärande?  
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 Metod 
Här nedan presenterar jag först vald forskningsmetod, därefter de urval som 
gjorts, samt hur studien har genomförts. Sedan följer de etiska övervägandena, 

analysmetoden, pilotstudien och slutligen metoddiskussionen.  

 

Metodval 

Då jag har haft för avsikt att undersöka pedagogers uppfattning på fenomenet 

lekens betydelse för barns matematiska lärande valde jag att samla in data kring 
detta genom att göra intervjuer med verksamma pedagoger. Intervjuer kan 

nämligen vara en bra metod för att frambringa berättelser och redogörelser 

kring det område som ska undersökas (Svensson & Ahrne, 2011). Vid en intervju 

går det enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att frambringa hur de in-

tervjuade gör saker i praktiken samt vilka upplevelser eller erfarenheter de har 
av något fenomen.  

 

Jag har vidare valt att genomföra så kallade kvalitativa intervjuer i denna studie. 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) är syftet med den kvalitativa forskningsinter-

vjun att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget 
perspektiv, forskaren försöker alltså att förstå världen från undersökningsper-

sonens synvinkel. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan forskaren 

vid kvalitativa intervjuer välja att göra på olika sätt, och variera hur många fasta 

frågeformuleringar som ska finnas med samt i vilken grad man vill komplettera 
med mer öppna frågor. I vilken ordning frågorna ställs väljer forskaren också. 

En fördel med att göra kvalitativa intervjuer är att det går att anpassa frågorna 

samt den ordning de ställs beroende på situationen. Utifrån detta valde jag inför 

denna studie att göra några fasta frågor med tänkbara följdfrågor (se bilaga 1), 

vilka inte följdes under alla intervjuer, utan blev olika beroende på hur situat-
ionen såg ut och vad intervjupersonen valde att ta upp och prata om under in-

tervjun.  

 

Urval 

För att få reda på hur pedagoger uppfattar vilken betydelse leken kan ha för 

barns matematiska lärande har jag valt att genomföra intervjuer med pedagoger 
verksamma i förskolan. I mitt sökande efter pedagoger villiga att delta i denna 

studie valde jag att besöka några närliggande kommuners hemsidor för att på 

så vis finna olika förskolor. Det missiv jag formulerat (se bilaga 2) e-postade jag 

sedan till sex olika förskolor. De förskolor jag valde att skicka e-post till har jag 

tidigare inte haft någon kontakt med, ett val jag gjorde medvetet då jag inte ville 
känna till de personer som jag intervjuat. Om jag haft en tidigare kännedom om 

förskolorna eller pedagogerna som arbetar där ansåg jag att det kunde finnas en 

risk att jag vid analysarbetet skulle lägga in mina eventuella fördomar eller för-

förståelse för hur pedagogerna på dessa förskolor arbetar. Nu hade jag ingen 

aning om hur de förskolor där jag genomförde intervjuerna såg ut, eller vilka de 
pedagoger som deltog var. Ett par dagar efter jag skickat ut missivet ringde jag 
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till de sex olika förskolorna för att försäkra mig om att missivet kommit fram, 
fråga om de hade läst igenom missivet och om det fanns någon pedagog på för-

skolan som var intresserad av att delta i studien genom en intervju. Tre av sex 

förskolor tackade nej, varpå jag återigen fick söka mig till kommunernas hem-

sida och leta reda på nya förskolor att e-posta mitt missiv till. När jag kommit i 

kontakt med de pedagoger som var villiga att delta fick var och en bestämma 
tid och plats för genomförandet av intervjun. Totalt har sju stycken pedagoger 

från sex olika förskolor deltagit i studien och detta från tre olika kommuner i 

mellersta Norrland.  

 

Genomförande 

Vid kvalitativa intervjuer behöver forskaren enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) inte i förväg bestämma sig för hur många intervjuer som ska göras. 
En bra strategi är istället att varva intervju och analys. Utifrån detta valde jag att 

till en början genomföra sex stycken intervjuer, analyserade dessa, och bestämde 

mig därefter om jag skulle göra fler intervjuer. Det är bara genom att varva in-

tervjuer med analys som det går att avgöra när man har fått någon form av mätt-
nad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vid kontakten med en förskola ville 

den pedagog som skulle delta att ytterligare en pedagog från den avdelningen  

tillsammans med denne skulle delta i intervjun. Då jag av tre förskolor tidigare 

fått ett nej angående att delta i studien ville jag inte riskera att detta skulle hända 

igen på grund av den tidsbrist jag kände för att få tag på ytterligare förskolor 
med pedagoger villiga att delta. Därför godtogs detta förslag, varpå en av inter-

vjuerna gjordes tillsammans med två intervjupersoner. Det sammanlagda anta-

let intervjuer blev fortfarande sex stycken, men antalet intervjupersoner över-

gick till att vara sju stycken.  

 
Under intervjuerna valde jag att både föra anteckningar och använda mig av 

ljudinspelning. Detta för att kunna gå tillbaka och lyssna och analysera. Inför 

varje intervju meddelades givetvis intervjupersonerna om min avsikt att doku-

mentera genom ljudinspelning för att på så vis få deras tillåtelse till detta. Eriks-
son-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att man genom att även föra anteck-

ningar kan få med sådant som det genom endast ljudinspelning skulle vara lätt 

att gå miste om, exempelvis grimaser, gester och liknande.   

 

Etiska överväganden 

Intervjupersonerna blev inför varje intervju informerade om undersökningens 

allmänna syfte, samt att det var helt frivilligt att delta och att intervjupersonerna 
hade rätt att dra sig ur om de så önskade (Kvale & Brinkman, 2014). Vetenskaps-

rådet (2011) framhäver hur insamlingen av data ska föregås av en utförlig in-

formation och ett efterföljande samtycke. Varje intervjuperson gavs även konfi-

dentialitet, vilket innebär ett skydd mot att obehöriga tar del av de uppgifter 
som framkommit vid insamlingen (Vetenskapsrådet, 2011). Intervjupersonerna 

blev innan varje intervju, först via missiv och sedan även muntligt, informerade 

om att allt skulle behandlas konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt, samt att 
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det för intervjupersonerna var möjligt att avbryta intervjun och därmed sitt del-
tagande när som helst. De blev även informerade om att jag i studien kommer 

att använda mig av fiktiva namn, både när det gäller enskilda personer och för-

skolor eller avdelningar. Efter att varje intervjuperson tagit del av denna inform-

ation fick de välja att ge mig sitt medgivande och därefter delta i intervjun.  

 

Analysmetod 

När jag har analyserat mitt material har jag till en början valt att sortera och 
reducera för att finna fram sådant som är mest väsentligt och stämmer bäst över-

ens med mitt syfte. Redan under insamlingen av materialet samt under transkri-

beringen försökte jag få en viss överblick av det. Jag valde därför att transkribera 

intervjuerna eftersom de var genomförda, dels för att så fort som möjligt få ned 

det på papper då tankar som kommit upp fortfarande var färskt i mitt minne, 
samt för att inte behöva sitta med alldeles för många transkriberingar på en och 

samma gång och därför riskera att det blir övermäktigt. Enligt Rennstam och 

Wästerfors (2011) är det i kvalitativa studier inte mängden data som är viktig, 

utan istället variationen och innebörden. Materialet har lästs igenom ett flertal 
gånger och under tiden försökt ordnas och delas upp i olika teman och mönster 

där jag har kunnat finna likheter och olikheter. När jag i de utskrivna intervju-

erna funnit dessa likheter samt olikheter har det ur detta bildats olika kategorier 

som jag ansåg relevanta för min studie. De delar ur intervjumaterialet som pas-

sade in i dessa kategorier har seden klippts ut och lagts i högar beroende på 
under vilken kategori de passat in. Jag har ur det insamlade materialet fått välja 

och välja bort då allt inte kan visas upp. Rennstam och Wästerfors (2011) menar 

att det mesta som samlas in, sedan i den färdiga texten aldrig kommer till an-

vändning. Genom att sortera menar Rennstam och Wästerfors (2011) att analy-

tikern skapar ordning och genom att reducera skapas koncentration och skärpa. 
Författarna menar vidare att det med svårighet går att berätta om en kvalitativ 

studie utan att fått ordning på materialet, samt att säga något innehållsrikt och 

intressant om det fenomen man utger sig för att studera utan att reducera 

materialet.  
 

Intervjupersonerna har i resultatet fått fiktiva namn, och jag använder mig heller 

inte av någon medverkande förskola eller avdelnings namn, för att inte röja nå-

gons identitet. De citat som under resultatet används har till viss del korrigerats 

för att undvika det talspråk som ibland uppstod samt för att göra det mer läs-
vänligt.  

 

Pilotstudie 

Innan denna undersökning genomförde jag en pilotstudie för att pröva om det 

jag hade för avsikt att undersöka vore möjligt på det vis jag hade planerat. I 

pilotstudien valde jag att använda mig av två övergripande frågor som jag hade 
för avsikt att intervjupersonen tillsammans med mig skulle diskutera och reflek-

tera kring, och att jag på detta vis skulle komma åt så mycket tankar och upp-

fattningar som möjligt hos den intervjuade pedagogen kring mitt valda feno-

men. Väl där upplevde jag det som väldigt svårt att hitta på tänkbara följdfrågor 
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när intervjupersonen inte hade något mer att säga. Jag valde därför att inför 
denna studie göra en intervjuguide med fler huvudfrågor samt tänkbara följd-

frågor, för att öka möjligheten att få så utförliga svar som möjligt. Den intervju-

ade pedagogen blev inför pilotstudien på ett otydligt sätt informerad om vad 

intervjun skulle handla om, något som också kunde ha varit en anledning till att 

intervjupersonen hade svårt att komma med ytterligare uttalanden. Hade inter-
vjupersonen i förväg tydligt känt till syftet med intervjun vars avsikt var att stu-

dera lekens betydelse för barns matematiska lärande, kanske pedagogen haft tid 

att fundera över detta och därmed kunnat ge mer utvecklande svar. På grund 

av detta valde jag att redan i missivet vara tydlig med vilket fenomen jag valt 

att studera. Den pedagog som jag i pilotstudien intervjuade kände jag sedan ti-
digare, vilket fick mig att tydligare inse hur lätt det kan vara att lägga in sin 

förförståelse i intervjupersonens svar under analysen. Detta fick mig att ytterli-

gare vara på det klara med att jag ville intervjua pedagoger som för mig var 

okända. Utifrån dessa förändringar upplevde jag att jag i denna studie fick ut-

förligare svar än i pilotstudien. 
 

Metoddiskussion  

Den valda metoden användes då jag genom intervjuer trodde att jag skulle få ut 

mest av pedagogernas egna tankar och uppfattningar kring mitt valda fenomen. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att det vid en intervju går att få 

fram hur intervjupersonerna gör saker i praktiken, samt vilka upplevelser eller 
erfarenheter de har av något. Den nackdel som kan finnas med att göra inter-

vjuer är att de kan ge en begränsad bild av det som ska undersökas. Då inter-

vjuer är något som sker på en viss plats och vid ett visst tillfälle behöver det som 

kommer fram i intervjun händelsevis inte vara vad intervjuaren har för avsikt 

att undersöka. Det kan vidare även vara så att det som intervjupersonen egent-
ligen menar inte är vad intervjuaren uttolkar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Då det genom intervjuer är intervjupersonernas uppfattningar som kom-

mer fram skulle jag för att få en tydligare bild av hur det verkligen är ha kunnat 

komplettera intervjuerna med observationer av de verksamheter där intervju-
personerna arbetade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Detta var något jag 

dock kände att jag inte skulle få tiden till.  

 

Under urvalet av intervjupersoner sökte jag via tre kommuners hemsidor rätt 

på olika förskolor för att e-posta mitt missiv till. När jag sedan ringde runt till 
dessa förskolor för att bekräfta att missivet kommit fram och höra om det fanns 

någon pedagog villig att delta, hade de tillsammans haft tid på sig att diskutera 

och avgöra vem som skulle delta. På så vis gjorde inte jag urvalet utifrån peda-

gogernas eventuella kunskap på området, utan det styrdes av vilka pedagoger 

som på de tillfrågade förskolorna tackade ja. Dock kan inte jag med säkerhet 
veta om de pedagoger som valde att delta var de som på dessa förskolor hade 

mest kunskap på området eller inte. Men min avsikt var inte att välja ut peda-

goger på grund av deras kunskaper.  I övrigt skulle jag vilja säga att jag gjorde 

ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då de kommuner jag sökte mig till för 
mig var närliggande, och på så vis kunde minska avståndet för mig att åka vid 
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genomförandet av intervjuerna. Då pedagogerna själva valde att delta i studien 
skulle det kunna visa på deras engagemang och intresse att dela med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser. Något som dock framgick av intervjuerna var att 

ungefär hälften av intervjupersonerna själva inte hade ett uttalat intresse för ma-

tematik i förskolan, vilket ledde till att de sällan hade reflekterat över detta ämne 

och därför menade att de inte riktigt visste vad de skulle svara och prata om.  
 

Som jag i urvalet nämnde tog jag kontakt med förskolor där jag tidigare aldrig 

varit eller visste vilka pedagogerna som där arbetade var. Detta för att under 

analysen kunna vara någorlunda objektiv och inte påverkas av min eventuella 

förförståelse eller fördomar. Hade jag istället valt att även kontakta förskolor där 
jag tidigare var känd kanske det skulle gått snabbare att få pedagoger villiga att 

delta, då de innan haft en kännedom om vem jag var. Och att jag därigenom 

även hunnit med fler intervjuer vilket skulle kunna bidra till studiens generali-

serbarhet (Svensson & Ahrne, 2011). De sex intervjuer jag genomfört anser jag 

ändå gav mig en mättnad där jag kunde börja känna igen svaren och de svars-
mönster som uppkom (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).   

 

Med en studies tillförlitlighet menas att det resultat som framkommit i studien 

ska kunna framställas av andra forskare samt vid andra tidpunkter. Det handlar 
alltså om ifall intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en inter-

vju, samt om de kommer ge olika svar till olika intervjuare. (Kvale & Brinkman, 

2014). Då min studie hade för avsikt att undersöka pedagogers uppfattningar 

om lekens betydelse för barns matematiska lärande skulle det kunna hända att 

dessa pedagoger har ändrat sin uppfattning till ett annat tillfälle. Skulle denna 
studie genomföras med en annan grupp intervjupersoner skulle resultatet också 

kunnat se annorlunda ut, då det är intervjupersonernas enskilda uppfattningar 

som ligger till grund för resultatet.  

 

Då en av intervjuerna genomfördes med två stycken intervjupersoner som del-
tog tillsammans kan deras svar eventuellt ha påverkats av varandra. Detta har 

jag fått tagit hänsyn till under min analys, där jag har försökt att undvika att 

använda mig av deras respektive uttalande inom samma kategorier. En av dessa 

två pedagoger var inte lika pratglad som den andra, varpå jag i resultatet har ett 
mindre antal citat från denne. Ytterligare en pedagog har jag i resultatet färre 

citat från på grund av att denna inte tog upp lika många olika exempel på lekar 

samt den matematik pedagogen uppfattade att barnen i leken kan lära sig.  
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 Resultat  
Här presenteras resultatet av min studie, vars syfte var att undersöka vilka upp-
fattningar som fanns hos en grupp pedagoger angående lekens betydelse för 

barns matematiska lärande. Under analysen har jag kunnat urskilja olika möns-

ter och kategorier som framkommit ur pedagogernas svar. Dessa har försökts 

sorteras och delats in i mer övergripande rubriker samt underrubriker för att de 

mönster som funnits ska bli mer överskådliga och tydliga.  
 

Lek och barns lärande 

Att leken är viktig för barnens lärande var något som framkom hos samtliga av 

de pedagoger som deltagit i studien. De menar att mycket av det som barnen lär 

sig sker i leken. Att lära sig genom leken anses av pedagogerna vara roligare för 

barnen, vilket i sin tur leder till att de lättare tar till sig och får ut någonting av 
det de lär.  

 
Leken har betydelse för allt lärande! Barnen måste leka för att kunna lära 

sig något överhuvudtaget. (Sanna) 

 

Det är ju genom leken som barnen lär sig. Om vi till exempel berättar något 

så kan de ta med sig det in i leken för att testa och upprepa. (Kim) 

 

Barnen kan utgå från sina egna erfarenheter och sådant som de exempelvis har 
hört av pedagogerna, hemma eller av varandra. När de tar med sig sådant in i 

leken menar Kim att de lär sig ytterligare. Det framkommer ur Kims uttalande 

hur barnen lär sig mer när de får repetera och pröva på någonting om och om 

igen.  

 
Leken är jätteviktig! Det är så barnen lär sig att samspela med varandra och 

interagera, de lär sociala regler , ja det lär sig ju allt. […] de lär sig ju hela 

tiden genom att leka! (Tea) 

 

Enligt Tea lär sig barnen i leken även sociala regler. Det här med interakt-

ion, att samverka med varandra och hur man ska vara mot varandra.  

 
Barnen lär ju hela tiden i leken, och med kroppen. […] leken är av stor be-

tydelse, helt och hållet, för att få dem att tycka att det är roligt och få dem 

att tänka vidare. […]  den är nog det viktigaste man gör på en förskola 

tycker jag! Barn lär sig genom att leka och utforska! (Nora) 

 

Nora menar att även kroppen har betydelse för barnens lärande, genom att bar-

nen använder sig av sin kropp för att utforska omgivningen när de bland annat 

leker sker också ett lärande hos barnen. De känner, ser och tar på saker i sin 

omgivning för att få en uppfattning om dem och därmed lär de sig.  
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Tillfällen då barn i leken lär sig matematik 

Pedagogerna nämnde under intervjuerna ett flertal lekar och aktiviteter där bar-

nen dagligen kunde lära sig matematik. Utifrån min analys har jag funnit några 
likheter i de aktiviteter där pedagogerna uppfattar att barnen kan lära sig mate-

matik under dagen på förskolan. Här nedan följer några av dessa.  

Samling 
I samlingar uppstår det enligt pedagogerna flera olika matematiska lärande till-
fällen. Det som tycks vara mest vanligt under samlingar är att det uppstår situ-

ationer där de tillsammans med barnen räknar, och främst då hur många barn 

och/eller vuxna som är där.  

 
När vi sitter vid samling så får barnen vara med och räkna hur många vi är 

idag. (Linn) 

 

Vi kan räkna hur många vi är till exempel när vi sitter i en samling. (Jamie) 

 

När man har en samling brukar vi alltid räkna barnen, även om de inte kan 

räkna så blir det ju någonting som sätter sig här inne, i huvudet. (Nora) 

 

Nora berättar hur alla barn som sitter med vid samlingen ännu inte har kommit 

dithän då de har börjat räkna. Räkningen anses ändå som en viktig sak att göra 

tillsammans för att barnen ska få höra räkneramsan upprepade gånger och se-

dan så småningom när de själva känner sig mogen och redo kunna hänga med 
och räkna tillsammans med de andra.  

 
När vi har samling lägger vi ut prickar i tyg som de ska sitta på, då får 

barnen para ihop sig med en prick och blir det någon prick över pratar vi 

om varför, jo det är ju för att det fattas ett barn. (Alex) 

 

Det framkommer ur Alex uttalande hur de vid samlingen försöker ta tillvara 
tillfällen att få barnen att fundera och tänka vidare. Det tycks ibland kunna 

hända att det vid samlingen finns en eller flera platser lediga, varpå pedago-

gerna ställer frågor till barnen för att utmana deras matematiska tänkande. De 

kan tillsammans diskutera och reflektera över varför det finns fler platser än 

personer i samlingen.  

Dukning 
När det är dags att duka inför lunchen kan barnen enligt pedagogerna som del-

tagit i denna studie få vara med och hjälpa till, då det ses som ett bra tillfälle att 
få in bland annat räkning.  

 
Vi har matvärdar, då får barnen hjälpa till och räkna hur många som ska 

äta, hur många tallrikar behöver vi då, hur många glas, hur många bestick 

och så vidare. (Tea) 
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Om barnen vill hjälpa till och duka då får de räkna hur många glas det ska 

vara. […] hur många glas behövs vid samma bord, de får räkna hur många 

man är. (Jamie) 

 
Det framgår ur både Tea och Jamies uttalanden hur barnen när de är med och 

dukar får räkna antalet barn och vuxna som ska äta, och därigenom även räkna 

ut hur många redskap var och en behöver för att äta. Alla behöver en tallrik att 

äta på, ett glas att dricka ur, och en kniv och gaffel att äta med. En del barn 

kanske även behöver en sked, varpå barnen får räkna dessa barn och para ihop 
dem med rätt antal skedar. Barnen får i och med detta även in lite av ett logiskt 

tänkande. 

 
När barnen ska duka på och laga mat får de räkna gafflar så det räcker till 

alla tallrikar. (Kim) 

 

När de leker mamma pappa barn, då om de ska duka så får de räkna, hur 

många är det som ska äta och hur många ska ha kaffe. (Sanna) 

 
Att duka tycks enligt Kim och Sanna även vara något som barnen gör i sina le-

kar. De kan i dockvrån eller lägenheten laga mat och duka upp för varandra, för 

de vuxna eller för dockor. Barnen får genom dessa lekar också räkna hur många 

de är som ska äta och därigenom para ihop antalet personer med tallrikar, kni-

var, gafflar osv. Efter maten är det dags för kaffe, något som kanske inte alla i 
leken är särskilt sugna på, varpå barnen på nytt får räkna och upptäcka att det 

kan bli ett mindre antal kaffekoppar än vad det var tallrikar och glas.  

Spel och pussel 
Vid spel och pusselläggning anser pedagogerna att barnen får komma i kontakt 
med matematiken. Främst genom att i spel räkna antalet prickar som tärningen 

visar och därefter med spelpjäsen ta rätt antal steg.  

 
I spel och pussel och sådant har vi ju mycket matematiskt lärande. (Linn) 

 

De får ju också lära sig litegrann när de spelar spel, att slå tärningen och 

försöka, ja gå. (Nora) 

 

När barnen sitter och spelar någonting och jag sitter med, ja då kan jag ju 

ställa dem någon fråga och hur många prickar tärningen visar och hur 

många steg de då ska flytta. (Kim) 

 

Kim menar att genom att sitta ner tillsammans med barnen när de spelar spel 
kan de som pedagoger utmana barnen och få dem att tänka och fundera vidare 

när de spelar. De kan även stödja barnen om det skulle vara någonting de fastar 

på och behöver hjälp med.  
 

När barnen spelar spel kommer det ju in turtagning och att räkna på tär-

ningen och att koppla ihop prickarna med siffran. (Alex) 
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Det framkommer ur Alex uttalande att barnen när de spelar spel även får lära 
sig turtagning. Barnen får vänta på att de ska bli deras tur medan den eller de 

andra som är med och spelar slår tärningen och så vidare. Både Nora, Kim och 

Alex nämner hur barnen när de spelar spel får försöka para ihop antalet prickar 

som tärningen visar med rätt antal steg de med sin spelpjäs ska ta. Genom detta 

får barnen utveckla sin taluppfattning och ett till ett-principen där ett föremål 
ska bilda par med ett annat.  

Rim och ramsor 
Att använda sig av rim, ramsor och sånger verkar hos pedagogerna vara vanligt 

förekommande. Där kan barnen också komma i kontakt med sådant som har 
med matematik att göra. Vanligast verkar det vara genom att ”ramsa” om antal 

och olika föremål som ökar eller minskar.  

 
I mycket rim och ramsor där kommer ju matematiken in också, exempelvis 

en liten snöflinga faller, två snöflingor. (Tea) 

 

Räknesagor och ramsor, vi har ramsor varje dag och, ja fem små apor, det 

där att det minskar. (Alex) 

 

Tea och Alex nämner olika ramsor där barnen får räkna ett antal av något. Det 
framkommer även hur barnen får erfarenheter av hur ett antal av någonting 

minskar eller ökar, vilket skulle kunna vara några av de första tillfällen de får 

komma i kontakt med fenomenen subtraktion och addition. Barnen får genom 

att exempelvis räkna antalet apor under ramsans gång erfara vad som händer 

när ett antal ur en mängd försvinner.  
 

Vi sjunger om lägen och ramsar, eller om lägen, om matte och begrepp 

överhuvudtaget. Fem fina fåglar till exempel. (Nora) 

 

Rim och ramsor är matematik. Och det finns mycket av det som man inte 

tänker på. Var bor du lilla råtta till exempel, där har du ju matematik. I en 

hatt, vad gör du klockan åtta. […]  det finns matematik i så mycket annat 

som man inte tror, som rim och ramsor. (Linn) 

 

Enligt Nora och Linn får barnen genom rim och ramsor inte bara kunskaper om 

antal, utan även om lägesord. Det blir ur deras uttalanden tydligt hur barnen 

genom bland annat ramsor/sångerna ”fem fina fåglar” och ”var bor du lilla 

råtta” får komma i kontakt med ett antal olika lägesord. Fåglarna som sitter på 
grenen och råttan som bor i hatten.  
 

Vilken matematik barnen i leken lär sig 

Vilken matematik som barnen lär sig under leken och de dagliga aktiviteterna 

på förskolan har under intervjuerna också framkommit. Dessa har jag valt att 

indela i de fem olika kategorier som följer nedan. Dessa kategorier är: Geome-
tri, Bråk, Mätning, Räkning och Rumsuppfattning. 
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Geometri 
Enligt pedagogerna i studien förekommer på förskolorna dagligen olika sam-

manhang då barnen får komma i kontakt med geometriska former. De talar om 
olika former så som cirklar och trianglar vid olika tillfällen. 

 
Former håller vi på med dagligen, de sitter på väggarna. […]  just nu tycker 

de det är roligt att bygga med magneter, och då har man formerna där 

också, det är trianglar och kvadrater som de bygger med. […] kan du gå 

och hämta den runda bollen, och ser du vilken form den har, ja det är en 

cirkel. (Nora) 

 

De olika geometriska formerna är något som Nora berättar att de har uppsatta 

på en vägg i anslutning till där de har samling. Barnen får därför ofta på sam-

lingen samtala om de olika formerna, och även se om de kan hitta dessa former 
i olika föremål som finns på förskolan. Nora menar att barnen genom att bygga 

med magneter som har olika geometriska former får ta och känna på dem och 

därigenom med sin kropp uppleva dem.  

 
Former och sånt det kan ju vara kul också, som logiska block och sånt det 

är kul. […] när de leker med lera som de formar, med trolldeg och sånt, där 

de bygger upp sina egna geometriska former. Oftast är det cylindrar de 

formar, som får bli bajskorvar, eller maskar eller ormar. (Kim)  

Kim berättar hur barnen tycker att det är roligt att arbeta med former och att de 

har logiska block som barnen brukar använda, där de får se på de olika geomet-
riska formerna och bygga med dem. Logiska block är geometriska former, så 

som trianglar, rektanglar och cirklar, som finns i olika färger och storlekar. De 

används ofta för att sortera och klassificera efter färg och form. Ur Kims utta-

lande blir det tydligt hur barnen också får komma i kontakt med olika geomet-
riska former när de leker med lera. Där får de själva försöka forma leran till de 

geometriska former de är intresserad av. 

Just nu älskar barnen geometriska former, vi har ett spel, ett bingo, där det 

är geometriska former. Cirkel, kvadrat, triangel, rektangel. Och där tränar 

vi ju även färg och form. (Linn) 

 

Ur Linns uttalande blir det tydligt hur barnen genom ett spel de brukar spela 

har blivit väldigt intresserade och tycker att det är roligt med former.  
 

På mellis till exempel om de ska ha en smörgås, då får de säga om de vill 

ha en mjuk cirkel, beroende på vilket  bröd de vill ha. Om det ska vara en 

cirkel, en triangel eller en kvadrat. (Sanna) 

 

Enligt Sanna kommer det vid måltider ofta upp tillfällen då barnen får komma 
i kontakt med geometrin. Det framgår ur Sannas uttalande att de vid måltider 

talar om de olika geometriska formerna som mackorna kan ha, och att barnen 

får berätta vilken macka de vill ha genom att säga den form som mackan har, 

exempelvis en cirkel eller kvadrat. 
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Bråk 
Att samtala om hel och delar tycks hos de deltagande pedagogerna vara något 

som under måltider är vanligt förekommande. De pratar då tillsammans om 
bland annat frukter som de delar, och hur en hel är lika mycket som två halvor.  

 
Om du har ett äpple också delar du det då blir det två halvor. Sätter man 

ihop det igen och frågar, ja då är det ju ett helt äpple, fast det är i två delar. 

(Tea) 

 

Det framgår ur Teas berättelse att även de på förskolan använder sig av hel och 

delar när de samtalar om frukter. De utmanar också barnen och ställer frågor för 

att få dem att förstå att en hel frukt är lika mycket som två halvor. Barnen får så 
småningom grepp om detta och kan själva använda sig av hel och halv.  

 
När vi delar frukten, nu får du en fjärdedel. Vet du att om vi sätter ihop de 

här då blir det en hel frukt, men nu får du en halv. (Linn) 

 

Det här med halv frukt och fjärdedels frukt. (Sanna) 

 

Ur Linn och Sannas uttalande framgår det hur de kan prata om hel och delar när 

de ska äta frukt och diskutera att två halva äpplen är lika mycket som ett helt 
äpple. Eller att fyra fjärdedelar av ett äpple är lika mycket som ett helt, eller att 

två fjärdedelar är lika mycket som ett halvt. 
 

Vid maten kommer det in mycket matematik, det här med att två halva 

smörgåsar faktiskt är en hel. Och att man kan få fyra delar eller två hela 

mackor till mellis. Eller att man delar på frukt. (Alex) 

 

Alex pratar om att barnen vid mellis som mest får välja två mackor som de vill 

äta. Barnen får också berätta hur de vill ha dessa mackor, om de vill ha dem som 

två hela, eller kanske fyra delar. De får på så vis även på ett konkret sätt se hur 
en hel kan bli två delar och att dess två delar tillsammans blir lika stor som en 

hel. Alex nämner precis som Tea, Linn och Sanna även hur det blir samtal om 

delar när de ska äta frukt på förskolan. 

Mätning 
Att mäta och prata om längder uppstår rätt så ofta enligt pedagogerna, och då 

främst barnens längd. De finns många tillfällen när de kan diskutera längderna 

och använda sig av dem för att barnens ska få tänka och fundera.  

 
Barnens längd, vi mäter barnen. Vi mäter händer och fötter. Vem är längst 

och sådär. (Linn)  

 

I toakön, att de ska gå och ställa sig, och ibland ställer vi ut dem i längd 

eller så. Och om man ska gå på led, det blir ju också matematik, vem som 

är längst och så vidare. (Tea) 

 

Att ställa upp barnen utifrån deras längd tycks enligt Tea vara något som på den 

förskolan där Tea arbetar vara vanligt förekommande. Och detta kan göras när 
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de ska stå i kö eller gå på led under promenaden. Barnen får mäta sig med 
varandra för att lista ut vart i ledet de ska stå, vilket kan bli klurigt om det är 

många barn och de måste tänka till så de ställer sig på rätt plats.  

 
Stor och större än, att mäta sig med varandra, det  gör de ju, vem som är 

längre. […] att sätta upp längden på väggen, barnen får mäta sig och sätta 

upp på väggen, då kan de titta och se att de är olika lång och vem som är 

längst och så. (Alex) 

 

Förut så mätte vi hur mycket barnen hade vuxit över sommaren. De fick 

ligga ner och vi mätte upp med garn och visade på att såhär lång är du nu. 

Och sen efter sommaren att såhär lång är du nu. […]  så fick de se hur 

mycket längre de hade blivit. (Kim) 

 

Både Alex och Kim pratar om hur de har mätt barnen för att sedan hänga upp 
deras längder på väggen. Barnen kan sedan när som helst tillsammans eller var 

för sig fundera och reflektera över de olika längderna. Enligt Kim mätte de även 

barnen vid två olika tillfällen för att de skulle få se hur mycket de själva hade 

vuxit under den tiden. Det tyckte barnen var väldigt spännande, att verkligen få 
se hur mycket längre de har blivit. Även att kunna jämföra sina längder med 

varandra och hur de har förändrats. Att ett barn som tidigare var längst inte 

längre var det, barnen får på så vis diskutera om hur det kan komma sig att 

deras längder har förändrats.  

Räkning 
Det tycks enligt pedagogerna kunna bli en hel del räknande på förskolorna där 

de arbetar. Barnen är nyfikna på att räkna i många olika situationer. Och räkning 

tycks vara vad som hos barnen är vanligast förekommande.  

 
Precis som att lära sig läsa och skriva så är det ju roligt att lära sig räkna. 

Till en början är det ramsräkning, hur långt de kan räkna, alla barn tycker 

att det är roligt. […] ramsräkning är som sagt kul, räkna hur många bilar 

man har och sådant. (Kim) 

 

Kim menar att barnen till en början använder sig mycket av ramsräkning, att 

rabbla upp tal i den ordning som de förekommer och försöker att göra detta så 

långt som de kan. Räkna olika föremål brukar barnen också göra. Dels för att det 
är roligt och de bara vill konstatera hur många av något föremål de har. Eller för 

att jämföra mot det antal någon annan har, så att ingen har fler föremål än någon 

annan. Barnen får i så fall byta sinsemellan så att alla får samma antal.   

 
Matematiken är ju det här med att räkna, de kan få räkna hur många man 

är och sådant. […] man räknar hur många år de är, räknar på fingrarna och 

så. […] barnen kan ju fråga vem som är äldst, är det du eller jag. Också 

frågar jag hur många år är du, ja men jag är fem år och visar med fingrarna. 

Hur många år tror ni att jag är, också visar jag alla fingrar och de får räkna. 

(Jamie) 
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Vem är äldre och vem är yngre. […]  igår satt de och pratade och frågade 

hur gammal är han när jag är tio. Ja då fick vi räkna ut att han som är två 

år nu är så gammal när du är tio. (Sanna) 

 
Enligt Jamie och Sanna tycker barnen om att räkna deras ålder. Ibland tycks de 

även vara nyfikna på pedagogernas ålder, vilket enligt Jamie kan resultera i rätt 

så många fingrar som måste visas upp och räknas. Det kan ibland bli ganska så 

avancerad räkning menar Sanna, då barnen funderar över hur gammal en kam-

rat är när de själva är en viss ålder. Sanna menade att det även för dem ibland 
kunde bli klurigt att hjälpa barnen att räkna ut detta, och att de genom detta 

själva fick sig en utmaning. 

 
Vi har jobbat med kroppen, och där finns det ju jätte mycket matte! Vi har 

till exempel tittat på hur många fingrar vi har. (Nora) 

 

Nora berättar hur de vid deras tema arbete om kroppen har fått komma i kon-
takt med matematiken, och då främst genom att räkna. De har räknat sina olika 

antal kroppsdelar, två händer med fem fingrar vardera blir sammanlagt tio fing-

rar och så vidare.  

Rumsuppfattning 
Ur pedagogernas uttalanden tycks lägesord vara något som dagligen används i 

förskolan. Pedagogerna pratar tillsammans med barnen om olika ting som be-

finner sig på olika platser, så som framför och bakom. 

 
Bakom och framför, ja men titta på fågeln där  borta den sitter på grenen, 

eller ekorren som tittar fram bakom trädet. (Tea) 

 

Vi säger ju till barnen, kan du hämta koppen som står på bordet, eller kan 

du ställa den i kylskåpet eller på bänken. För man säger ju och använder 

såna formler hela tiden, i sitt vardagliga språk med barnen. (Linn) 

 

Det framgår ur Tea och Linns yttrande att de tillsammans med barnen kan prata 

om olika föremål, men också djur som befinner sig på olika positioner. Linn me-

nar även på hur de kan ge barnen uppmaningar att hämta och ställa undan sa-

ker, för att barnen ska få erfara olika lägesord. 
 

Det är ju mycket rumsuppfattning, just det här med placeringar och lägen 

i rummet. När man är ute finns det ju också mycket rumsuppfattning, att 

springa till olika hörn och hämta och sådär. […]  att man ger dem uppma-

ningar att hämta saker och ting, det som ligger på hyllan i det rummet. […] 

när vi ställer oss i kö, då är det framför och kan du ställa dig bakom osv. 

(Nora) 

 

Enligt Nora kan barnen när de ska stå i kö bli tillsagda att ställa sig framför re-

spektive bakom någon annan. De får på så vis konkret uppleva vad det innebär 
att vara framför eller bakom. Barnen tycks kunna få uppmaningar av pedago-

gerna att hämta saker och ting som befinner sig på olika positioner, så som även 
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Linn talade om. Det framkommer även hur barnen bland annat utomhus kan få 
erfarenheter av positionering och avstånd. 

 
Ute på gården blir det mycket begrepp, som att vi klättrar över och kryper 

under. […] när vi är i skogen så får de mycket såna här begrepp som över 

och under, bakom och allt som hör till det. (Alex) 

 

Alex berättar också om hur barnen utomhus kan få erfarenheter av lägesord, och 

att de, genom att använda sig av sin kropp erfar och utforskar dessa begrepp 
och deras betydelse. Så som att krypa under och klättra över saker och ting.  

 

Matematiken finns i vardagen 

Pedagogerna menar att matematiken är något som finns i vardagen och nödvän-

digtvis inte är något som de alltid tänker på och planerar för. Den finns bara där, 

varje dag.  
 

Det blir ju automatik! Mycket av det här med matte det är ju vardagssys-

selsättning. […] för oss är det en självklarhet att man gör det. (Jamie) 

 
Vi använder väldigt mycket former och matematik i vardagen. Vi sitter inte 

och har typiska matematiska lektioner utan det är ju i leken. […] hela tiden, 

det man håller på med, det finns så mycket matematik i vardagen. (Linn) 

 

Enligt Linns uttalande har de på förskolan matematik varje dag, men inte så som 

det är på skolan där de sätter sig vid bänkar för att ha matematik lektioner, utan 

barnen kan i leken stöta på många olika situationer där de får komma i kontakt 
och lära sig matematik.  

 

Matematik är ju något som finns runt oss hela tiden. Allt egentligen är väl 

matematik. […] matematik är ju som allt annat något som ska finnas hela 

tiden i verksamheten, och det gör det ju fast man kanske inte tror det. (Tea) 

 

Tea menar att matematiken är något som ständigt finns runt i kring dem på för-

skolan. Och att matematik är någonting, så som även Linn talade om, som bar-

nen kan möta i många olika sammanhang under dagen. Det går ur Tea uttalande 
också att urskilja hur matematiken som så mycket annat är något som står om-

nämnt i läroplanen, och därför ska finnas med i verksamheten. 
 

Det är ju matte varje dag och hela tiden. […]  det finns ju med hela tiden. 

När man tittar i läroplanen så kan man känna att nej vi gör inte det och inte 

det. Men tänker man efter så finns det med, både det och det. (Kim) 

 

Ur Kims uttalande framkommer det hur de på förskolan ibland kan få en känsla 

av att de inte jobbar något med matematiken, men menar att de, när de faktiskt 

tänker efter, gör en hel del där matematiken kommer in. Barnen får vid många 
olika tillfällen kunskap om matematik.  
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Pedagogers roll i barns matematiska lärande 

Vilken roll pedagogerna såg att de själva hade när det gällde barnens matema-

tiska lärande varierade. Den sågs som väldigt viktigt hos större delen av de del-
tagande pedagogerna. Att finnas där och stötta och stödja barnen för att få dem 

att utvecklas inom matematiken. Medan en av pedagogerna inte alls såg sin 

egen roll som särskilt stor.  

 
Vår roll är att stötta dem och hjälpa dem att utvecklas, något som jag tror 

att man gör mycket utan att tänka på det. (Alex) 

 

Min roll är ju att vara där. Och jag måste ju ta initiativet till att jobba med 

det här. Så att se till att man gör det och vara ett stöd. Det är ju jag som ska 

hjälpa dem att lära. (Tea) 

 

Att stödja barnen, ja men att hjälpa dem att räkna vid samlingen och så. 

(Jamie) 

 

Både Alex, Tea och Jamie menar att deras roll i barnens matematiska lärande är 

att stödja barnen. Att hjälpa dem på vägen i sin utveckling och i sitt lärande.  
 

Min roll är inte så stor! Alltså vi har haft sånt stort fokus på språk och em-

pati, så när det kommer till matte så har jag ärligt talat inte jobbat med det 

så mycket. […] när de sitter och bygger någonting eller spelar ett spel är det 

klart jag sitter med, och då kan man ju ställa dem någon fråga, hur många 

prickar är det där och hur många steg ska du då flytta. Sådana saker, så att 

man är ett stöd på sidan. (Kim)  

 

Kim anser inte sin roll i barnens matematiska lärande som särskilt stor. Och det 

framgår ur Kims uttalande hur det kan bero på det tema eller den inriktning de 
på förskolan har haft och arbetat med. Det framkommer däremot ändå hur Kim 

menar att det är vanligt att de på förskolan sitter med barnen för att vara ett stöd 

där de kan hjälpa barnen om något skulle bli svårt, exempelvis när de spelar 

spel. Kim menar även hur de ibland försöker utmana barnen och ställa frågor 
till dem, för att de ska komma längre i sitt matematiska lärande.  

Pedagogers medvetna användande av lek för att stödja barnens ma-

tematiska lärande 
Under intervjuerna blev pedagogerna tillfrågade om de på ett medvetet sätt an-

vände sig av leken för att stödja barnen i deras matematiska lärande. Något som 

pedagogerna hade lite olika syn på. Fyra av pedagogerna ansåg inte att de 
gjorde det, då de inte planerade för lekar eller aktiviteter där det skulle finnas 

med ett matematiskt lärande för barnen. Tre pedagoger ansåg att de medvetet 

använde leken för att stödja barnen i deras matematiska lärande genom att pla-

nera lekar och aktiviteter med syftet att barnen genom detta ska lära sig mate-
matik. 
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Nej det kan jag väl inte säga att jag gör, inte medvetet. Ja det är väl om man 

snappar upp att de är intresserade av något, och att man då försöker an-

vända det i leken. Men det kan ju mycket nu vara för att vi har skriv och 

språk som tema. (Alex) 

 

Nej vi har ju temasamlingar, och just nu handlar vårt tema om djur, så vi 

har inte bestämt att vi ska ha en leksamling och leka den leken med mate-

matik. […] det blir ju mycket efter barnens egen vilja, det de kommer och 

visar intresse för. (Jamie) 

 

Alex och Jamie menar att de lyssnar in och tar till sig sådant som intresserar 
barnen, för att sedan kunna utgå från det när de planerar in lärandetillfällen. På 

så vis blir det för barnen lekfullt att lära sig och de tar lärandet lättare till sig om 

det är något de själva är intresserade av. 
 

Nej det måste jag ärligt säga att jag inte gör. Men jag tror att man har det i 

sig redan, så jag kan inte säga att jag planerar en samling och tänker att vi 

nu ska jobba med matematik. Men däremot så vet jag ju att om jag har den 

här specifika samlingen där vi ska räkna eller sjunga ramsor, så vet jag ju 

att det de lär sig av det här bland annat är matematik. (Tea) 

 

Ur Teas svar framkommer det hur de på förskolan ändå har en medvetenhet när 
de planerar, då de vet vilket lärande barnen i olika lekar och aktiviteter kan få.  

 

Nej det kan jag väl inte säga att jag gör. Eller till en vis del. Om jag ser att 

de håller på leker kan jag kliva in och stödja, men på min planeringstid 

sitter jag inte och planerar in matematiktillfällen. Men ifall de håller på le-

ker någonting så är det klart att man kan vara med och styra upp den biten. 

(Kim) 

 

Det blir ur Kims uttalande tydligt hur de på förskolan delvis använder sig av 

leken för att stödja barnen i deras lärande, men att det inte är något som de sätter 

sig ner och planerar för. Det är istället något som sker av ett sammanträffade om 

barnen leker någonting och där kan behöva hjälp och stöd för att komma vidare 
i sina tankegångar och funderingar.  

 

Alex, Jamie, Tea och Kim ansåg själva att de inte på ett medvetet sätt använde 

sig av leken för att stödja barnen i deras matematiska lärande. Men det framgick 
ändå ur deras uttalanden att de faktiskt till viss del gjorde det.  

 

Ja men inte direkt så att vi tänker att nu ska vi ha matematik, utan det är ju, 

allt lärande är ju i leken. Är det styrt då har vi exempelvis bingo, då är det 

en styrd lek. Och vi diskuterar väldigt ofta klockan, vad visaren ska stå på 

när de går hem. (Sanna) 

 

Enligt Sanna använder de sig på förskolan av leken på ett medvetet sätt för att 

barnen ska lära sig matematik, men inte så som på skolan att de planerar en 

matematiklektion, utan anser att barnen kan lära sig allt genom leken. Sanna 

pratar om styrda lekar och att det är genom dem som de har en medveten plan 
att barnen ska lära sig någonting specifikt. 
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Ja vi brukar baka, och den är ju planerad för att ha matematik. Där räknar 

vi antal, deciliter, den är ju planerad att jobba med matematik, fast på ett 

lite annat sätt. (Linn) 

 
Linn menar att de planerar olika aktiviteter, däribland bakning, där avsikten är 

att barnen ska lära sig matematik. De planerar sådana aktiviteter som barnen 

tycker är rolig, för att de på ett annorlunda och lekfullare vis ska få lära sig ma-

tematik.  

 
Ja det gör jag! Att man benämner saker och att man tittar på det med mat-

teögon om man säger så. […]  det skulle inte bli så roligt för barnen om man 

plockade in dem till bordet och sa att vi ska ha matte och sätta oss ner och 

räkna. De lär sig ju av det de tycker är roligt, och det är i leken, man kan 

leka fram saker och ting. […]  jag planerar ju att matte ska finnas med i näs-

tan allt jag gör, begrepp och antal och så. (Nora) 

 

Ur Noras uttalande framgår det att det är viktigt att barnen tycker att det är 

roligt för att de lättare ska lära sig. Nora tyckte personligen att matematik var 

någonting kul, och planerar därför ofta att det ska finnas med ett matematiskt 
lärande i lekar och aktiviteter för barnen. Att använda sig av olika matematiska 

begrepp så att barnen får höra dem och få en förståelse för hur och var de kan 

användas framkom också som viktigt.  

 

Sanna, Linn och Nora ansåg alla tre att de på ett medvetet vis använde sig av 
leken för att stödja barnen sitt matematiska lärande, och gav några olika förslag 

på hur de då går tillväga och tänker kring planerandet av detta.   

 

Sammanfattning 

De pedagoger som deltagit i studien är överens om att leken är viktig för bar-

nens lärande. Det finns mycket barnen kan lära sig i leken, och då bland annat 
matematik. Det matematiska lärandet gör sig dagligen gällande under flera 

olika tillfällen på förskolan. Att räkna framgår av pedagogerna vara den sortens 

matematik som till störst del förekommer i de lekar och aktiviteter som äger rum 

i förskolan. Matematiken tycks hos pedagogerna vara något som de inte alltid 

reflekterar över utan det är något som dagligen finns med i verksamheten. De 
menar att användandet av matematik ofta sker omedvetet då det är något som 

händer av ren rutin och att mycket av det ständigt finns i deras bakhuvud, vilket 

gör att det kan vara svårt att försöka gå djupare in och berätta om matematiken, 

hur den framträder i förskolan och hur de arbetar med den.  
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 Diskussion 
Här kommer jag att jämföra tidigare forskning på området med denna studies 
resultat. Problemställningen jag hade för avsikt att undersöka berörde pedago-

gers uppfattningar om vilken betydelse leken kan ha för barns lärande av mate-

matik. Diskussionen avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

Lekens betydelse för barns lärande 

Under studiens gång har det blivit tydligt hur pedagogerna tycker att leken är 
av stor betydelse för barnens lärande. De menar att barnen lär sig väldigt mycket 

i leken och den har framkommit som det viktigaste man gör på en förskola. Pe-

dagogerna menar även att det är roligare för barnen att lära sig genom leken, 

och därigenom även lättare att lära. I Johansson och Pramling Samuelssons 

(2006) studie framgår det hur lärare där kan se att en utveckling och ett lärande 
sker i leken, att barnen i och av leken lär sig. Enligt Öhman (2011) skapar barn 

mening genom att leka, vilket i sin tur skapar kunskap. I enlighet med detta 

ansågs det även av pedagogerna i denna studie som att det är genom leken som 

barnen lär sig. Utifrån pedagogernas uttalande lär sig barnen hela tiden i leken.  

Lek är något som i Johansson och Pramling Samuelssons (2007) studie framgår 

höra ihop med lärande. Leken framställs som ett redskap för lärande, och läran-

det skulle därför underlättas genom leken. Pedagogerna i denna studie tryckte 

mycket på lekens vikt för barnens lärande och en pedagog ansåg att barnen 
måste leka för att kunna lära sig något överhuvudtaget. I och med pedagogernas 

uttalande kring hur det för barnen skulle vara roligare, och därmed lättare att 

lära sig genom leken kan jag tänka mig att leken ses som ett redskap för barnens 

lärande. Är barnen intresserade av någonting, tycker att det är roligt och visar 
ett engagemang för något kan det säkert vara lättare att ta det till sig. Och då 

leken är en stor del i barnens värld finns det säkert många möjligheter för barnen 

att lära sig en hel del i leken. Ser jag till till mig själv så blir jag mer engagerad 

och vill lära mig mer om sådant jag är intresserad av, men även om det till viss 

del sker på ett lustfyllt sätt.   

 

När barnen i leken lär sig matematik 

Emanuelsson (2006) menar att det i lek och vardagssituationer finns rika möjlig-
heter att göra matematiska upptäckter. Det framgår i Johansson och Pramling 

Samuelssons (2006) studie hur barn spontant använder matematiska begrepp 

och räknande i olika situationer. Att lärare tar tillvara de tillfällen som erbjuds 

att få barnen att räkna framgår också i deras studie. De pedagoger som deltagit 

i denna studie tar upp ett par olika lekar och vardagliga situationer där barnen 
i förskolan enligt deras uppfattning kan lära sig matematik. De har talat om sam-

lingar där pedagoger och barn tillsammans räknar hur många de på förskolan 

är. På förskolorna ska det dagligen dukas på bord för att äta lunch. Pedagogerna 

i denna studie menar att barnen där får hjälpa till och genom detta blir tillägnade 

tillfällen att räkna. Barnen räknar hur många glas, tallrikar och bestick som ska 
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dukas fram för att det ska räcka till alla som ska äta. Duka är någonting som 
barnen även gör i många av de lekar de på förskolan har. Det blir där samma 

princip i och med att de får räkna hur många de är som i leken ska äta, och hur 

många tallrikar och så vidare de då behöver duka fram. Barnen får på så vis 

spontant använda sig av bland annat räknande i olika situationer under dagen 

på förskolan, precis som det framgår att barnen i Johansson och Pramling Samu-
elssons (2006) studie gör.  

 

Pedagogerna som deltagit i denna studie berättar också hur de, när det uppstår 

situationer där det finns tillfällen för barnen att lära sig matematik, drar nytta 

av dessa för att utmana barnen och få dem att använda sig av olika matematiska 
begrepp och att räkna. De har bland annat bett barnen att hämta föremål som 

varit placerade på en bänk för att sedan ställa detta föremål i ett kylskåp. De har 

med barnen pratat om djur som tittat fram bakom träd eller suttit på en gren. 

När barnen ska stå i kö har de även fått tillsägelser om att ställa sig framför eller 

bakom någon annan. Barnen har på så vis fått komma i kontakt med begrepp 
som har med rumsuppfattning att göra. Pedagogerna har talat om ålder, både 

barnen och de vuxnas ålder, så att barnen har fått räkna med bland annat hjälp 

av fingrarna för att se skillnaden på åldrarna som finns. På så vis har barnen fått 

många olika erfarenheter av bland annat lägesord och räkning i vardagliga situ-
ationer. Detta visar på hur viktigt det faktiskt kan vara att det på förskolan finns 

medvetna pedagoger som tar tillvara de tillfällen som uppstår för att hjälpa bar-

nen i deras matematiska utveckling och lärande. Tar sig pedagogerna tid till att 

samspela med barnen under vardagliga rutinsituationer tycks det bidra till att 

barnen får tillägna sig många olika matematiska upplevelser.  
 

I samspel med andra får barn, enligt Sterner och Johansson (2006), många till-

fällen att använda sig av räkneord. De får tillfällen att höra räkneorden i samtal, 

när de leker och spelar spel, samt när de används i rim, ramsor och sånger. Att 

barn i samband med spel fick komma i kontakt med matematik och då främst 
att räkna framgick ur pedagogerna i denna studies svar. De menade att barnen 

när de spelade spel, genom att kasta träningen fick räkna antalet prickar och 

därefter koppla ihop dessa med antalet steg de med spelpjäsen fick flytta. I och 

med detta kan jag tycka att barnen också får erfarenhet och kunskap av talupp-
fattning och då främst ett till ett-principen, vilket innebär att ett föremål ska 

bilda par med ett annat. När barnen spelar spel  och kastar träningen får de för-

söka para ihop varje prick som tärningen visar med de steg spelpjäsen får flytta, 

där en prick ska bilda par med ett steg och så vidare. I rim, ramsor och sånger 

förekom det enligt pedagogerna också matematik, i exempelvis sången” fem 
fina fåglar” eller ramsan ”fem små apor”. Barnen får i dessa räkna antalet fåglar 

eller apor som sitter på grenen eller hoppar i sängen, där även lägesord kommer 

in. När en av dessa djur sedan flyger iväg eller ramlar ner har ju en av dem 

försvunnit. Barnen får på nytt räkna och upptäcka att de istället för fem nu är 

fyra. Genom detta kommer barnen i kontakt med fenomenet subtraktion, att ett 
antal av någonting minskar. Det här med subtraktion skulle jag vilja påstå är 

typiskt för matematiken under skolåren, men att barnen genom bland annat 

dessa ramsor och sånger redan i förskolan kan få en viss förståelse för detta. Har 
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barnen i förskolan fått lära sig lite av grunden kan det kanske underlätta för dem 
när de kommer till skolan. Reikerås, Löge och Knivsberg (2012) tog upp hur bar-

nens tidiga matematiska utveckling är viktig för deras senare matematiska pre-

station. All den matematik barnen i förskolan får möjlighet att komma i kontakt 

med borde därför vara bra för dem och deras fortsatta lärande i skolan.  

 
Björklund (2013) menar att leken är en ypperlig utgångspunkt för barns mate-

matiska lärande. I leken framträder det naturligt problem som ställer krav på ett 

logiskt matematiskt tänkande där barnen kan pröva sina idéer samt sin förstå-

else inom lekens trygga ramar. Det framkommer ur pedagogerna i denna stu-

dies svar att matematiken finns hela tiden i leken och i vardagen på förskolan. 
De menar att allt egentligen är matematik, och att barnen därför ständigt får 

komma i kontakt med matematiken där de i leken kan resonera, fundera och 

diskutera sig fram till hur saker och ting hänger ihop vilket därmed utvecklar 

ett logiskt tänkande hos barnen.  

 

Matematik som framkommer i leken 

I lek kan barn få många upplevelser av former enligt Persson (2006). Även vid 

matbordet och måltider där de kan finna flera föremål som har olika former. En 

tallrik och ett glas har ytterkanten i form av en cirkel, de är runda. Ett äpple är 

det också runt när man vrider och vänder på det. Pedagogerna i denna studie 

har talat om hur barnen vid bland annat måltider kan få upplevelser av geome-
tri, då de får tala om vilken form på brödet de vill ha. Om de vill ha en cirkel, en 

kvadrat eller en triangel. Barnen får därigenom redan tidigt erfarenheter av olika 

geometriska former. Det framkom också olika geometriska former i spel och 

bygglekar. Två av pedagogerna uttalade hur de inte berättade för barnen att det 

de höll på med när de diskuterade formerna och så vidare kallas för geometri. 
De trodde istället att det förmodligen bara var ett onödigt vetande för barnen 

och att de så småningom i skolan skulle få veta att det heter geometri. Att bara 

nämna det för barnen borde ju egentligen inte skada utan kanske istället väcka 

någon slags nyfikenhet hos dem, där de i andra situationer kanske ställer frågor 
om geometri och därför får en större kunskap kring just det. Har de även tidigt 

hört det kan barnen när de kommer till skolan och får höra det igen säkert känna 

igen det och få en känsla av att de redan har en kunskap av geometrin, vilket 

skulle kunna stärka deras självkänsla. Barns tidiga matematiska utveckling 

framgår, enligt Reikerås, Löge och Knivsberg (2012), vara viktig för deras senare 
matematiska prestation.  

Bäckman (2015) menar att barns rumsuppfattning utvecklas under förskoleåren, 

något som innefattar lägesbegrepp och positionering. Vilket innebär att barnen 
exempelvis uppfattar var de själva är i förhållande till föremål eller varandra, så 

som att vara framför eller bakom. I lek och vardagliga aktiviteter hävdar Persson 

(2006) att barn får erfarenheter av läge och riktning, närhet och avstånd, samt 

relationer så som innanför och utanför. Det finns möjlighet att arbeta med rums-

uppfattning överallt där människor vistas och skapar miljöer, inomhus, i bygg-
lek, i skogen och på gården. Pedagogerna i denna studie ansåg i enlighet med 

detta att rumsuppfattning var något som barnen dagligen i förskolan fick 
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komma i kontakt med. Barnen fick bland annat utomhus komma i kontakt med 
begrepp som över och under när de klättrade och kröp. Pedagogerna kunde till-

sammans med barnen samtala om olika föremål och ibland djur som befann sig 

på olika positioner, exempelvis en ekorre som tittar fram bakom ett träd, eller 

en fågel som sitter på en gren. Barnen får erfarenheter av positionering och av-

stånd när de ute på gården springer från ett hörn till ett annat. På så vis får bar-
nen dagligen möta sådant som har med rumsuppfattning att göra.  

Sterner (2006) nämnde hur barnen när de exempelvis bygger en koja kan komma 

i kontakt med begrepp som har med area och volym att göra, där de kan disku-
tera hur många som får plats i kojan och så vidare. Area och volym var något 

som framkom hos endast en av de deltagande pedagogerna som ett matema-

tiska lärande barnen i leken kunde förvärva. Den pedagogen menade att barnen 

när de leker utomhus med vatten, hinkar och spadar kan diskutera hur många 

spadar fyllda med vatten det ryms i en hink. Att area och volym hos de övriga 
pedagogerna inte tycks vara något som barnen i leken kunde lära sig tycker jag 

går att fundera över. Om det bara är så att de inte har reflekterat över detta som 

ett matematiskt lärande, eller om de helt enkelt inte uppfattar att area och volym 

är något som barnen i leken kan lära sig? 

Något som jag inte lyckats finna i den tidigare forskningen jag använt mig av är 

fenomenet bråk. Pedagogerna i denna studie har däremot nämnt hur barnen vid 

främst måltider kan lära sig detta. De pratar med barnen om hela, halva och 

fjärdedels frukter, samt hela och halva mackor. Det framkommer hur pedago-
gerna uppfattar att barnen har fått en förståelse för vad det innebär, och att två 

halvor av en frukt är lika mycket som en hel, eller att fyra fjärdedelar är lika 

mycket som en hel. Detta känns som en bra början för barnen i deras matema-

tiska lärande att ha med sig när de sedan kommer till skolan.  

 

Pedagogers roll i barns matematiska lärande 

Björklund (2012) menar att lärare behöver ha en idé om hur de kan fånga upp 

barnens intresse och hur de därigenom kan organisera för en situation där lek 
och lärande kombineras. Utifrån de pedagoger som deltagit i denna studie fram-

går det hur de försöker fånga upp det barnen är intresserad av, sådant barnen 

tycker är roligt utgår de från för att sedan jobba vidare med. Genom pedagoger-

nas svar blir det uppenbart hur det för barnen är lättare att lära sig något om de 
tycker att det är roligt. På så vis underlättar det att lyssna in vad barnen är in-

tresserade av och utgå från just det när pedagogerna tänker sig att barnen ska 

lära. I Bäckmans (2015) studie framgick det hur förskollärare ville fånga barnens 

lärande i spontana situationer, och utgå från barnens intressen och genom dessa 

försöka se möjligheter till lärsituationer i vardagen. Pedagoger i denna studie 
anser jag uttrycker i princip samma sak. Där de, utifrån vad barnen visar ett 

intresse för, skapar situationer där barnen kan lära. Att utgå från sådant barnen 

är intresserad av kan jag tänka mig underlättar för både barn och pedagoger.  

Barn behöver enligt Björklund (2013) få stöd i att urskilja och benämna likheter 

och skillnader samt föra och följa resonemang om grundläggande matematiska 
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begrepp de hanterar i den vardagliga leken. På så vis kan de senare i andra sam-
manhang urskilja det centrala i olika matematiska begrepp. Jag anser att peda-

gogerna som deltagit i denna studie har berättat om och gett exempel på hur de 

i barnens lek och vardagliga situationer stödjer och stöttar barnen för att få dem 

att komma vidare och utvecklas. De flesta av pedagogerna såg på sin roll som 

ett stöd för barnen, att finnas där och hjälpa dem. En av pedagogerna uttalade 
dock hur denne inte alls såg på sin egen roll i barnens matematiska lärande som 

särskilt stor, och menade att de på förskolan inte hade arbetat speciellt mycket 

med matematik. Hur detta kan påverka barnen i deras matematiska lärande 

hade varit intressant att veta, då denne pedagog inte ser sin egen roll i detta som 

särskilt stor, samt att de, enligt dennes uttalande, på förskolan inte direkt har 
jobbat med matematik. Får barnen trots detta möjligheter och tillfällen där de 

kan tillägna sig matematik? Eller är detta något som hamnar i skymundan och 

inte prioriteras, varpå barnen blir berövad vissa chanser till sin matematikut-

veckling? En stund in i intervjun framgick det däremot hur även denna pedagog 

kunde sitta tillsammans med barnen när de spelade spel eller i bygglekar för att 
finnas där som ett stöd för barnen. Pedagogen fanns även där för att utmana 

dem och få dem att fundera vidare och stötta dem i deras egna tankegångar där 

det fanns matematiska inslag. Detta går även att jämföra med det Doverborg 

(2006) nämner, där barn och lärare i samspel gemensamt skapar kunskap, och 
detta genom att lärare utmanar barnen och arbetar med att synliggöra den ma-

tematik som finns i lek och vardagssituationer.  

Det framgick ur de deltagande pedagogernas uttalanden en variation i hur de 
såg på att de medvetet använda sig av leken för att stödja barnen i deras mate-

matiska lärande. Tre av pedagogerna ansåg sig själva medvetet använda sig av 

leken för att stödja barnen i deras matematiska lärande genom planerade leker 

och aktiviteter som på ett lekfullt sätt skulle locka barnen till att lära sig mate-

matik. De resterande fyra pedagogerna ansåg istället inte att de använde sig av 
leken medvetet för att stödja barnens matematiska lärande, något som bland an-

nat berodde på pågående temaarbeten vilket bidrog till att matematiken med 

mera kom lite i skymundan. Detta uttalande kan jag tycka är lite märkligt, då 

temaarbeten som de på förskolorna har tycks få stå i vägen för annat lärande. 

Det vore väl rimligt om de i dessa temaarbeten tog in flera olika lärandemål, så 
att barnen genom dessa temaarbeten kan få tillägna sig, då bland annat mate-

matik. Inte borde väl alla andra lärandemål få stå tillbaka under en termin eller 

två, på grund av ett temaarbete? Dessa fyra pedagoger, som inte ansåg att de 

medvetet använde sig av leken för att stödja barnen i deras matematiska lä-

rande, tycks ändå visa en viss medvetenhet i och med att de berättade hur de 
tog till vara det barnen var intresserade av, var medvetna om vilken matematik 

barnen genom olika aktiviteter kunde lära sig, samt fanns där som ett stöd för 

barnen i leken för att främja deras matematiska lärande. Emanuelsson (2006) 

menar att om lärare är kunniga och positiva till matematik har det betydelse för 
hur de utmanar barnen och synliggör matematiken i vardagen. Det framkom ur 

tre av dessa fyra pedagogers uttalanden hur de själva inte var särskilt intresse-

rade av matematik och att det inte var något som de aktivt valde att arbete med 

i förskolan, vilket därmed skulle kunna bidra till deras syn på sig själva när det 

gäller barnens matematiska lärande. Detta skulle kunna vara en anledning till 
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att några pedagoger inte medvetet ansåg sig använda leken för att stödja barnen 
i deras matematiska lärande, då deras intresse för matematik inte var särskilt 

stort. 

 

Vidare forskning 

I min metoddiskussion nämnde jag hur ungefär hälften av de pedagoger som 
deltagit i denna studie själva inte hade ett uttalat intresse för matematiken och 

därför menade att de under intervjuerna hade lite svårt att veta vad de skulle 

prata om. Matematiken ansågs ändå som viktig för barnen och som något som 

självklart fanns med i verksamheten, men att deras egna intressen, samt olika 

teman som de arbetade med på förskolorna, till viss del var avgörande för hur 
matematiken fick ta plats i verksamheten. Jag nämnde även här ovan i diskuss-

ionen just detta. Anders och Rossbach (2015) studerade bland annat förskollära-

res intressen för matematik, och det framgick i deras resultat hur de som tidigare 

hade haft negativa erfarenheter av matematik senare visade ett mindre intresse 

för det. Jag tycker vidare att det utifrån detta skulle vara intressant att göra nå-
gon form av jämförande studie för att se på den eventuella skillnaden i hur de 

på olika förskolor arbetar med matematik beroende på pedagogernas egna in-

tressen för ämnet. Spelar pedagogernas egna intressen roll för vilka erfarenheter 

och upplevelser barnen får av matematiken?  
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BILAGA 1: Intervjuguide 
 

 
Vad har du för tankar om lek i förskolan? 

- Vad tror du att leken har för betydelse för barnen? 

- Hur tänker du om lekens betydelse för barnens lärande? 

 

Vad har du för tankar om matematik i förskolan? 

- Vad tror du att matematiken har för betydelse för barnen? 

 

Kan du berätta om hur du ser på lekens betydelse för barns matematiska lä-

rande? 

- Hur kan barn genom leken lära sig matematik? 

- I vilka situationer? 

- På vilka sätt? 

- Kan du ge fler exempel? 

 

Vilken matematik tror du att barnen lär sig i leken? 

 

Hur ser du på din roll i barnens matematiska lärande? 

 

Använder du dig medvetet av leken för att stödja barnen i deras matema-

tiska lärande? 

- I så fall på vilket/vilka sätt? 

- I vilka situationer? 

- Hur går du då till väga? 

 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Missiv  

 

 
Hej!  

Mitt namn är Maria Orrell och jag går sista terminen på förskollärarutbild-

ningen via Mittuniversitetet i Härnösand. Det är nu dags för mig att skriva 

mitt examensarbete. Min studie kommer att behandla lekens betydelse för 

barns matematiska lärande, och min önskan är därför att komma i kontakt 

med en eller två pedagoger på er förskola som känner sig villig att delta i en 

intervju kring detta. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. 

Jag har för avsikt att använda mig av ljudupptagning under intervjun för att på 

så vis lättare kunna ta del av allt material. Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer kommer att följas, vilket innebär att allt kommer att behandlas konfi-

dentiellt. Deltagandet är frivilligt och det är för intervjupersonerna möjligt att 

avbryta intervjun och därmed sitt deltagande om så önskas. Jag kommer i stu-

dien att använda mig av fiktiva namn, både när det gäller enskilda personer, 

samt förskolor och avdelningar. 

Allt intervjumaterial kommer endast att användas till denna studie, och efter 

att arbetet blivit godkänt förstöras.  

Svara gärna på detta meddelande om ni är villiga att delta eller inte så jag vet 

att det har nått fram. Jag kommer sedan att kontakta er vidare för mer inform-

ation där vi kan komma överens om tid och plats för genomförandet av inter-

vjun.   

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare!  

Med vänliga hälsningar, 

Maria Orrell  

xxxxxxxx@student.miun.se el. 070-xxxxxxx 

Handledare:  

Malin Norberg  

xxxxxxxxxxxxx@miun.se 
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