
 

 

 

 

 

LEKENS BETYDELSE VID 
MATEMATIKLÄRANDE I 
FÖRSKOLAN 

En kvalitativ studie med åtta förskollärare 

VERONICA ÖSTLUND 

FARAH ALIMAM 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Benita Berg 
 
Examinator: Margareta Sandström 
 
Termin: 7                                 År: 2015 
 

  

 



2 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod: PEA079  15 hp 

  Termin: 7                   År: 2015 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Veronica Östlund och Farah Alimam 

Lekens betydelse vid matematikinlärning i förskolan 

- En kvalitativ studie med 8 förskollärare 

 

The importance of play in mathematical learning in preschool 

- A study of 8 preschool teachers  

 

Årtal: 2015 Antal sidor: 34 

______________________________________________________ 

Syftet med studien var att undersöka och analysera några förskollärares syn på 

hur leken kan främja barns lärande i matematik. Detta är en kvalitativ studie där 

vi har intervjuat åtta förskollärare för att ta reda på förskollärares syn på leken 

som verktyg i relation till matematiklärandet hos barn. Resultatet visar att 

förskollärarna i studien anser att samspel och kommunikation är viktigt både i 

den styrda och fria leken för barns lärande och utveckling i matematik. Slutsatser 

utifrån denna studie är att matematik finns överallt i det vardagliga arbetet. Det 

är viktigt att det finns medvetna förskollärare i verksamheten som synliggör och 

främjar barns lärande och utveckling av matematiken i det livslånga lärandet. 

________________________________________________ 
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1 Inledning 

Barn lär sig bäst genom att leka. När barn leker och har roligt blir de mer motiverade 

att lära sig ny kunskap. Lek är värdefullt i barns utforskande för att stödja barns 

lustfyllda lärande och det är förskolans uppdrag att främja alla barns lärande och 

utveckling (Skolverket, 2010). Lek och lärande är något som uppstår i samspel med 

andra människor genom att kommunicera, reflektera, imitera och engagera 

(Johansson & Sandberg, 2012). Att använda fantasin i lek och skapande gör enligt 

Knutsdotter Olofsson (2003) att det sker ett omedvetet klargörande, experiment-

erande och undersökande som leder till lärande. I läroplan för förskolan står det att 

förskolan bör ha ett medvetet förhållningssätt för att främja barns utveckling och 

lärande (Skolverket, 2010). Barn använder lek till att utvidga sin kunskap och det är en 

pedagogisk utmaning för förskollärare att fånga upp dessa situationer för att skapa 

lärande och göra den synlig för barn. Lillemyr (2002) menar att leken är en metod för 

lärande inom förskolan både när det gäller lärande och socialisation. Det som gör leken 

till ett bra pedagogiskt verktyg i lärandet är att barn inte upplever något krav på 

prestation när de leker utan de känner att de har kontroll över situationen på ett lekfullt 

sätt. 

Barns lärande i matematik har blivit en viktig fråga för politiker, föräldrar och lärare. 

Under senare år har diskussioner väckts då svenska elevers resultat på olika 

internationella tester och betyg i matematik har försämrats. Därför har förskolelärares 

arbete och förskolans verksamhet samt barns tidiga lärande hamnat alltmer i fokus. I 

läroplanen för förskolan tydliggörs till exempel flera viktiga matematiska områden 

som främjar och stimulerar barns utveckling i matematik (Reis, 2015). Matematik är 

ett av de största bidragen till människans utveckling av kultur och samhällen. 

Matematik bör inte enbart ses i termer av att räkna och symboler som man lär sig i 

skolan utan matematik har genom tiderna alltid varit kopplat till mänsklig kultur och 

mänskliga aktiviteter. Matematiskt tänkande handlar om föreställningar om rum, tid 

och om att upptäcka samband och tal. Matematik är ett sätt att tänka och strukturera 

vardagen för att kunna kommunicera med andra och att använda vid problemlösning 

(Björklund, 2012). I förskolan ska barn ges möjlighet till utmaning för att tänka och 

resonera matematik och här läggs grunden för det livslånga lärandet hos barn där 

matematik är ett av de kunskapsområdena. Förskolläraren har en viktig roll i barns 

lärande och utveckling och har i uppdrag att skapa möjligheter för att varje barn i 

förskolan ska utveckla sitt lärande (Skolverket, 2010). Det är viktigt att 

matematiklärande i tidig ålder sker på barns villkor med hänsyn till barns intressen, 

idéer och initiativ. Meningsskapande i lek och samspel med andra är en oerhört 

betydelsefull utgångspunkt för att grundlägga det livslånga lärandet (Björklund, 2012).  

Utifrån denna bakgrund anser vi det intressant att undersöka lekens betydelse för 

matematiklärandet utifrån förskollärares perspektiv. 

 



2 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att undersöka och analysera några förskollärares syn på hur 

leken kan främja barns lärande i matematik.  

För att uppnå syftet utgår vi ifrån följande forskningsfrågor: 

 Vilken betydelse framhåller förskollärarna att leken har vid matematiklärandet 

för barn i förskolan? 

 Vilka exempel ger förskollärarna på hur leken kan användas som pedagogiskt 

verktyg vid lärandet av matematik? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens sju kapitel disponeras på följande sätt. Inledningen som är det första 

kapitlet beskriver vad matematik i förskolan är och lekens betydelse i lärandet av 

matematik samt studiens syfte och forskningsfrågor. I andra kapitlet introduceras det 

sociokulturella perspektivet som är studiens utgångspunkt. I tredje kapitlet 

presenteras styrdokument och tidigare forskning om barns lek och matematik i 

förskolan. I det fjärde kapitlet beskrivs datainsamlingsmetod, urval och en tabell av 

studiens informanter. Därefter beskrivs det praktiska genomförandet samt 

analysmetod. Sedan följer en redogörelse av de fyra forskningsetiska kraven och hur 

dessa har beaktas. Därefter beskrivs studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Den 

avslutande delen i kapitel fyra behandlar litteratursökning. I femte kapitlet, redovisas 

resultat från de åtta intervjuerna. Som avslutning av detta kapitel ges en 

sammanfattning av resultatet. I det sjätte kapitlet kopplar vi resultatet från de åtta 

intervjuerna och analyserar resultaten i förhållande till tidigare forskning. I det sjunde 

och sista kapitlet redogörs undersökningens resultatdiskussion av det som är 

intressant och väsentligt i resultatet för studien. Därefter följer en metoddiskussion. 

Vidare i kapitel sju redovisas slutsatser av studien och förslag på fortsatt forskning som 

är relevant för förskolläraryrket. 
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2 Teoretisk utgångspunkt 

I undersökningen utgår vi från Vygotskijs sociokulturella teori. Vi valde det 

sociokulturella perspektivet eftersom vår studie handlar om hur leken främjar barns 

matematiklärande, vilket sker genom kommunikation och samspel med omgivningen. 

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 

Säljö (2011) belyser att det framträdande i den sociokulturella teorin är betydelsen av 

vilken kultur man befinner sig i och den sociala interaktionen som är avgörande för 

människans utveckling och lärande. Vygotskij anser att människan är både en 

biologisk individ och en kulturindivid. Barn utvecklas biologiskt ända från födseln 

genom att till exempel fixera blicken, krypa, gå och springa. Denna utveckling är enligt 

Vygotskij styrd av biologiska faktorer vilket gör att barn runt om i världen utvecklas 

relativt lika de första levnadsåren. Det är när språket utvecklas och barn börjar 

kommunicera med sin omgivning som biologin lämnar över ansvaret till kulturen av 

barns utveckling.  

 

Det centrala i det sociokulturella perspektivet är att det är avgörande för barns 

utveckling hur omgivningen använder språket. Williams (2006) menar att språket har 

en betydande roll i barns lärande och samspelet sker genom kommunikation och 

imitation. Barn ges möjlighet till lärande genom att handledas av mer kunniga 

kamrater eller av vuxna i den så kallade proximala utvecklingszonen. För att lärande 

ska uppstå måste vi kommunicera med varandra och när inte språket räcker till får vi 

använda oss av kroppsspråket för att uppnå utveckling och lärande. Barn lär med och 

av varandra och interaktion är viktigt för barns utveckling annars är det svårt att 

komma vidare i sitt lärande.  

Strandberg (2006) belyser att barn inte gör som vi säger, utan de gör som vi vuxna gör. 

Enligt Vygotskij är vårt handlande avgörande för hur barn tänker och agerar. Vidare 

belyser Säljö (2011) att inom det sociokulturella perspektivet använder människan 

både fysiska och psykologiska redskap. De fysiska redskapen är verktyg som hjälper 

oss i lärandet som exempelvis papper och penna, mätinstrument och datorer. De 

psykologiska redskapen anser Vygotskij är sådant vi använder för att kommunicera och 

tänka med vilket kan vara bokstäver, siffror och former. Vygotskij menar att 

människan måste ha dessa redskap när vi kommunicerar, tänker och agerar i världen. 

Det viktigaste psykologiska redskapet är språket som ger oss möjlighet att bli delaktiga 

i andras perspektiv och sociala erfarenheter.  

Människors olikheter är en tillgång i lärandet för att förståelsen ska öka av det som ska 

läras. I förskolans värld träffas många olika individer och miljön har stor betydelse för 

lärande. Rummen förmedlar erfarenheter, kunskaper, känslor och förväntningar. 

Vygotskij menar att rummen bör präglas av interaktion, aktivitet, föremål, 

utvecklingshopp och kreativitet vilket görs genom att diskutera olika lösningar med 
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både barn och vuxna av möbleringen för bästa utveckling och lärande situation. Leken 

har även en central roll i det sociokulturella perspektivet och är en viktig del i barns 

utveckling. Genom leken ges barn förmågan att hantera abstrakt tänkande och 

abstrakta symboler och förstå komplexa sammanhang. I leken får barn prova sina olika 

färdigheter och gå in i en låtsasvärld där allt är möjligt för att skapa förståelse av 

omvärlden. Genom det sociokulturella perspektivet utvecklar barn sin sociala 

kompetens i leken genom att de integrerar och kommunicerar med andra barn och 

vuxna (Strandberg, 2006). 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning som belyser barns lek och matematik i 

förskolan. Bakgrunden innehåller följande rubriker: Lek och lärande i förskolan, 

matematik i förskolan, språkets roll vid matematiklärande, förskollärarens roll vid 

matematiklärande och miljö och material. 

3.1 Lek och lärande i förskolan 

Den svenska förskolan har starka rötter i en tradition som skapades av den tyska 

pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) som är anfader till Kindergarten i Tyskland. 

Hans pedagogik betonar vikten av gruppen och den fria lekens betydelse för barns 

lärande. Fröbel skapade ett lekmaterial som utformades av hans intresse för det 

grundläggande i matematikområdet. Lekmaterial skapades i form av lekgåvor och 

utgångspunkter tas i cylinderns, klotets och kubens geometriska egenskaper. Barn 

bygger med klossar och lär sig former, symmetri, fläta, sy mönster, rita, vika och klippa 

papper. Även Maria Montessoris material och metoder har påverkat arbetssätt och 

innehåll i förskolan. Målsättningen för Montessori var att barn tillsammans med 

förskollärare skulle skapa en miljö och atmosfär där självverksamhet, frihet och 

individualisering var självklarheter. Montessori har skapat ett läromaterial som tar 

barns sinnliga erfarenheter som utgångspunkt. Till skillnad från Fröbels pedagogik har 

Montessori inte betonat vikten av den fria leken utan hon betonar vikten av en 

planerad verksamhet med en ordnad miljö, där barn får utforska och prova olika typer 

av material efter eget val eller i grupp. En viss kritik har riktas mot undervisning i 

Montessoriskolorna, detta på grund av att gruppens möjligheter som grundläggande 

för barns lärande inte tas tillvara och inte uppmärksammar den kommunikativa 

aspekten av matematik (Ahlberg, 2000).    

Leken är ett förhållningssätt till verkligheten menar Knutsdotter Olofsson (2003) där 

själva handlingen av vad som sägs och görs i leken inte ska tolkas bokstavligt. När barn 

leker är det ett verktyg för att förhålla sig till verkligheten och skapa ett möte mellan 

den yttre världen och den inre. Innehållet i leken utgörs av upplevelser och 

erfarenheter av omvärlden. Med hjälp av föremål och leksaker väcks associationer som 

stimulerar fantasin till att skapa olika miljöer, händelser och skeenden som barn har 

varit med om och omskapar nya versioner av verkligheten genom leken. Leken bygger 

på barns interaktion, samlärande och delaktighet. Lärande sker i barns lek, genom att 

de diskuterar, argumenterar, frågar, utforskar varandras idéer, tankesätt samt i 

samspel med barn i form av rollek. Barn får möjlighet att använda matematiska 

begrepp i leken. Detta arbetssätt främjar lärandet genom barns lek av vardagliga 

situationer (Pramling-Samuelsson & Asplund-Carlsson, 2003; Edo, Planas & Badillo, 

2009). Rosenqvist (2011) har forskat om barns lek som verktyg för lärande. Hon skiljer 

på två slags lekar, det vill säga fri lek och styrd lek. Den fria leken är till exempel när 

barn bygger en koja och vill ha hjälp. Då kan förskollärare visa och instruera barn med 

hjälp av olika matematiska begrepp för att sätta in dem i den fria leken i ett naturligt 
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sammanhang för barn. Förskollärare kan även observera barn i den fria leken för att 

bilda sig en uppfattning om vad barn är intresserade av som underlag till den styrda 

undervisningen i exempelvis samlingar. Den styrda leken innebär enligt Rosenqvist 

(2011) när förskollärare ordnar en lek som har som syfte att undervisa barn om 

exempelvis geometriska former. Lärandesituationen kan vändas och vridas på och 

lekas på olika sätt så att alla får ökad förståelse genom variation. Författaren kunde 

genom sina observationer se att barn i den fria leken lekte det som förskollärare 

initierat i den styrda leken. 

Lärande är en process som ständigt pågår och bidrar till förändring av åsikter, 

beteende och värderingar hos en människa beskriver Kragh-Müller (2012). När 

lärande har skett kan en person förhålla sig till situationer på ett nytt sätt. Om detta 

inte har hänt menar författaren att ett lärande inte har skett. Barn lär sig hela tiden 

men skillnaden på undervisning och lärande kan vara två typer av lärande: det som 

inte har något direkt syfte och man glömmer det fort i motsats till det omättliga och 

uppslukande lärandet där människan själv får upptäcka kunskapen. Det kan beskrivas 

som att det är lättare att ta till sig kunskap genom att till exempel leka med klossar och 

upptäcka att två plus två är fyra istället för att någon enbart talar om det för dem. 

Genom att barn får gå på ”upptäcktsfärd” och själv utöva kunskapen praktiskt har 

människan lättare att ta till sig kunskap och kunskapen är lättare att minnas eftersom 

den blir meningsfull för barn.  

3.2 Matematik i förskolan 

Matematik uppstår när barn upptäcker ett behov av att beskriva, undersöka och 

förklara samband. Det vill säga barn upptäcker behov av att för sig själv eller 

tillsammans med någon annan lyfta fram problem som berör rum, tid eller kvantiteter 

och begrepp som spelar roll för att kunna utforska omvärlden. Syftet med matematik i 

förskolan är att fördjupa resonemang om grundläggande matematik hos barn. 

Grundläggande matematik bygger på mer än sifferkunskap och det är en process som 

kan tolkas i termer av såväl kognition som samspelet med omgivningen där 

förskolläraren har en central roll. Det är betydelsefullt att möta matematik i tidig ålder 

för det fortsatta lärandet av matematik hos barn. Att lära sig matematik handlar ofta i 

tidig ålder om att bli uppmärksam på skillnader och likheter och samband som ställer 

krav på färdigheter liksom att jämföra, beskriva och bedöma. Matematik blir därmed 

ett naturligt innehåll i barns lek (Björklund, 2013). 

När förskollärare utformar den matematiska undervisningen är lek en viktig del i 

verksamheten. Genom leken kan barn prova sig fram och diskutera i samspel med 

andra. I leken får barn tillfälle att utöva sina erfarenheter och omskapa dem till 

förståeliga och meningsfulla aktiviteter menar Bäckman (2015). Matematik blir 

därmed ett naturligt innehåll i barns lek (Björklund, 2013). Om förskollärare erbjuder 

en flexibel och kreativ miljö som ger möjlighet till att barn får agera och tänka i olika 

lekmiljöer och sammanhang skapas en variation som passar olika lärstilar. Människor 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AGrethe%20Kragh-M%C3%BCller
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uppfattar saker på olika sätt. Därför är det viktigt att förskollärare utformar lärandet 

med variation (Bäckman, 2015).  

Den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) lyfter fram matematik som 

ett viktigt kunskapsområde på ett mera synligt sätt än tidigare. I läroplanen för 

förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska:  

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

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

 utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar, 

 utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, 

 utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Skolverket, 2010, S. 10). 

Enligt Bäckman (2015) grundar den svenska förskolans läroplan sina tankar om 

matematik bland annat på Alan Bishops forskning. Han studerade olika kulturers 

användande av matematik vilket resulterade i sex grundläggande idéer och tankar om 

matematik. Bishop (1988) menar att oavsett kultur och var människan befinner sig 

geografiskt är matematiken nästan den samma runt om i världen. Bishops tankar går 

ut på att lokalisera, designa/konstruera, räkna, mäta, leka och förklara. Genom dessa 

sex aktiviteter beskriver Bishop när människan i olika situationer använder sig av 

matematik. Skolverket (2015) menar att leken kan ses som en matematisk aktivitet 

eftersom leken innehåller att kunna föreställa sig något, att modellera – abstrahera 

saker från verkligheten, att formalisera regler, att förutsäga och gissa vad som kan ske 

och att utforska mått, former, tal, lägen och argumentation.    

Barn möter matematik i olika vardagssituationer under sin vistelse i förskolan både 

formellt och informellt. Barn uttrycker sitt matematiktänkande och kunnande i bild, 

handling samt ord med olika symboler. Förskollärare kan observera detta i barns lek, 

vid måltiden, av- och påklädning och i andra vardagssituationer. Genom samarbete 

och samtal får alla tillgång till flera och mer utmanande sätt att utrycka sig där 

perspektiv och tankar avanceras och utvidgas. Förskollärare bör se varje barns 

möjligheter och deras tidigare erfarenheter och ta barn på allvar och möta dem med 

respekt för deras idéer och tankar för att de ska känna sig trygga och ha tilltro i 

gruppen. Barns nyfikenhet och tankar ska vara utgångspunkt för förskollärare för att 

kunna utmana och utveckla barns lärande och tänkande i och om matematik 

(Doverborg & Emanuelsson, 2006). Reis (2011) hävdar att förskollärare måste tro på 

det kompetenta barnet och utgå från barns perspektiv i lärandet. Det är barns 

rättigheter att få känna sig delaktiga i verksamheten och sitt eget lärande för att 

vardagen ska bli meningsfull.   

3.3 Språkets roll vid matematiklärande 

Sterner (2006) anser att språket genom samspel och kommunikation med barn är 

betydelsefullt för barns matematiklärande. Barn lär sig nya ord varje dag och utvecklar 
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sitt ordförråd där språket innehåller både det generella ordförrådet och de 

matematiska orden så som triangel och kvadrat och så vidare. I förskolebarns vardag 

förekommer en mängd jämförelseord såsom lätt-tung, fler-färre, lång-kort och hög-

låg. Barn lär sig ord som liten och stor i vardagen samt lägesord såsom bakom, framför, 

under, på och mellan. Vygotskijs teori belyser betydelsen av att vuxna i samspel och 

kommunikation med barn utmanar både barns språk och tänkande. Det är viktigt 

enligt Palmer (2010) och Rudd, Satterwhite och Lambert (2010) att förskollärare 

använder sig av ett expansivt språk när de kommunicerar med barn istället för ett 

lokalt språk.  Vuxna ska våga och inte vara rädda för att använda ett korrekt språk i 

samspel med barn. Det vill säga att man som vuxen ska säga triangel, cirkel, kvadrat 

istället för orden ”den” eller ”det”, vilket gör att barn efter upprepande möten med 

begreppen och orden i meningsfulla och varierande situationer kommer att lära sig 

innebörden och fastna i deras ordförråd. Rudd, Satterwhite och Lambert (2010) har 

studerat hur förskollärare gör matematik synlig för barn. Det kan de göra genom 

vardagliga händelser. Författarna upptäckte genom observationer att barn pratade 

matematik under hela dagen med varandra men att det saknades förskollärare som 

fångade upp dessa tillfällen av lärande. För att utveckla detta kan förskollärare 

använda sig av ett expansivt språk. Det kan förbättra barns lärande genom att prata 

om matematiska begrepp i barns lek som till exempel färg, former när de bland annat 

bygger med klossar. Man kan även diskutera exempelvis längd och tjocklek vid lek med 

lekdeg. En skicklig förskollärare använder språket som verktyg i matematiklärandet 

för att främja barns lärande av matematiska begrepp.   

I en studie av Franzén (2015) belyser hon vikten av att barn mellan 1-3 år lär sig bäst 

genom att använda kroppen som verktyg för att förstå matematik eftersom deras 

verbala språk inte är utvecklat ännu. Matematik måste läras med hela kroppen med 

exempelvis hjälp av musik, konst, drama, dans och rörelse. Barn använder kroppen 

genom att till exempel uppleva rummet, former, storlek, vikt, längd och avstånd och 

får därmed matematiska kunskaper. Förskollärare har en viktig roll i barns lärande och 

de bör använda språket i barns meningsskapande.   

3.4 Förskollärarens roll vid matematiklärande 

Björklund (2012) hävdar att lärande handlar om de förutsättningar som barn möter i 

förskolans vardag där förskollärare spelar en viktig roll eftersom det är de som planerar 

och genomför förskolans verksamhet och skapar miljön för barns lärande. 

Förskollärarens syn på barn och kunskap styr hennes eller hans beteende och mål i den 

pedagogiska verksamheten därför är det viktigt att deras syn lyfts fram och 

problematiseras för att göra dem medvetna om att det är hennes eller hans ansvar för 

barns lärandeprocess. Författaren anser att det finns olika sätt att se på lärande där 

kunskapssynen har stor betydelse för hur en förskollärare förhåller sig till barns 

lärande. Hur förskollärare ser på kunskap är avgörande för hur de tolkar och förklarar 

lärande och vilken betydelse han eller hon anser att miljön och erfarenheter har för att 

lärandet ska ske. Både Björklund (2013) och Kärre (2013) skriver om hur stor betydelse 
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förskollärarens förhållningsätt och attityder till matematik har för hur barn utvecklar 

och skapar sina matematikfärdigheter. Förskollärare bör ha ett förhållningssätt som 

stimulerar och utmanar barn att tänka och resonera matematik. Detta kan ske genom 

att de fångar matematik i vardagliga situationer samt att synliggöra olika sätt att tänka. 

Förskollärare ska genom sina ”matematikglasögon” vara lyhörd för barns tankar och 

försöka fånga de ögonblick av funderingar kring matematikens innehåll som dyker upp 

i barns vardagssituationer. De bör uppmärksamma, lyssna och hjälpa barn att sätta ord 

på matematiken och att använda barns upplevelser för att utmana och ge barn 

möjligheter att problematisera matematik.  

 

Även om förskollärare ser matematik i barns lek så är det inte självklart att barn 

uppfattar matematik. Därför bör förskollärare lyfta fram och synliggöra matematik för 

barn. Detta kan ske genom att de riktar barns uppmärksamhet mot den matematik 

som finns runt omkring dem. Förskollärare har stort inflytande över barns lärande 

både när det gäller inställning och val av innehåll. Förskollärares kunskap om 

matematik har stor betydelse för hur han eller hon utmanar barn för att synliggöra 

grundläggande matematikbegrepp i vardagen. De bör lyssna på barns matematiska 

resonemang i deras lek och försöka att upptäcka när barn behöver stöd och hjälp för 

att utveckla hållbara resonemang och argument som kan utveckla barns lek.  

Förskollärare bör locka barns intresse i matematik genom att organisera miljö och 

material till utforskande och lek (Björklund, 2013; Kärre, 2013).    

 

3.5 Miljö och material 
 

Miljön bör erbjuda barn att använda sin fantasi och kreativitet. Både utomhusmiljön 

och inomhusmiljön har stor betydelse för barns lärande av matematik. Miljön i 

förskolan ska inspirera barn att undersöka och utforska omvärlden. Hela miljön i 

förskolan kan locka barns intresse för matematik genom till exempel ett specifikt hörn 

för matematik som kan skapas för att komplettera matematik som sker genom övriga 

aktiviteter och lek i vardagen i förskolan (Doverborg & Pramling, 1999; Franzen, 2015). 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) skriver att förskolans uppdrag är att erbjuda 

barn en trygg miljö som utmanar, stimulerar och lockar barn till lek och aktiviteter. 

Edo, Planas och Badillo (2009) beskriver vikten av att skapa lekhörnor för matematiskt 

tänkande genom verkliga situationer som att bygga upp en affär på förskolan och leka 

med matematiska begrepp. Förskollärare bör organisera miljön så att barn måste 

samarbeta och lösa problem. I leken får barn använda kulturella redskap som pengar, 

symboler, bilder och miniräknare. 

 

Enligt Reggio Emilia som är en pedagogisk filosofi ses miljön som en tredje pedagog. 

Material ska organiseras på ett sätt så att det hjälper barn att inspireras och utmanas i 

deras matematikutforskande. Förskollärare ska reflektera och fundera över material 

som finns i förskolan som kan stimulera och utmana barns tankar omkring 

matematiklärande.  De bör fundera om det behövs komplettera med nya material för 
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att kunna ge barn möjligheter att tänka logiskt för att utveckla deras matematiska 

förmåga. Några exempel på material som hjälper att utmana barn är pussel, spel, 

sorteringsmaterial, geometriska former och konstruktionsmaterial. Förskollärare bör 

fundera över hur de använder materialet på bästa sätt. Vissa material uppmuntrar till 

eget utforskande medan det finns andra material som passar bäst i grupp. 

Förskollärare bör observera hur barn resonerar och tänker kring materialet för att 

utmana vidare (Kärre, 2013). Utomhusmiljön kan variera beroende på var förskolan är 

belägen, men vissa saker får barn alltid tillgång till såsom stenar, pinnar, vatten, snö, 

byggmaterial, sand och cyklar. Alla dessa material kan utmana barn att tänka och 

resonera matematik till exempel med stenar kan barn jämföra, sortera efter storlek, 

känna tyngden samt att använda som pengar när de leker affär. Att ösa sand och fylla 

i hinkar av olika storlekar utmanar barn att tänka matematik (Doverborg & Pramling, 

1999; Franzen, 2015).  

 

Olsson (2013) anser att i dagens samhälle är det vanligt med modern teknik. Att 

använda lärplatta i förskolan är ett fantastiskt verktyg som gör lärandet lustfyllt och 

modernt. Den ska inte fungera som ersättning för något utan det är som en bra 

komplettering i lärandet och kan bland annat fungera som en igångsättare av intresset 

för matematik. Lärplatta kan väcka barns intresse och nyfikenhet och gör lärandet 

lustfyllt där barn lär sig med hjälp av den nya tekniken. IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) är ett prioriterat utvecklingsområde som används som stöd i 

verksamhetens arbete för att kunna nå de uppsatta målen. Förskollärare tillsammans 

med barn får möjlighet att leka, utforska och söka nya erfarenheter av matematik med 

hjälp av lärplatta.   
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4 Metod 

Metodkapitlet innehåller en beskrivning av vilka metoder vi har använt samt vilket 

tillvägagångssätt som har använts i studien för att undersöka lekens betydelse vid 

matematiklärande. Vi inleder metoddelen med datainsamlingsmetod. Därefter 

redogör vi för urvalet av informanter som redovisas i en tabell. Vi beskriver 

genomförandet i undersökningen och analysmetod. Vidare beskriver vi de etiska 

ställningstaganden som vi har tagit hänsyn till i studien samt studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Till sist beskriver vi litteratursökning.   

4.1 Datainsamlingsmetod 

För att kunna svara på våra forskningsfrågor valde vi att använda oss av en kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuer anser vi är den mest 

gynnsamma metodval för vår studie. Vid intervjun användes en intervjuguide (se 

bilaga 2). Intervjuguiden innehöll specifika frågeställningar av öppen karaktär. 

Frågorna i intervjuguiden följdes tämligen noggrant, samtidigt som vi hade en 

intention att inte styra förskollärarna i för stor utsträckning. Det fanns också tillfälle 

att ställa följdfrågor. Förskollärarna gavs möjlighet att med egna ord beskriva deras 

matematikundervisning i förhållande till styrdokumenten. Öppna frågor ger 

informanten möjlighet att formulera sina svar med egna ord för att den som intervjuar 

ska få ut så mycket som möjligt av vad informanten säger (Bryman, 2011). Lantz (2007) 

anser att öppna frågor ger möjligheter att undersöka och analysera och dra slutsatser 

om kvalitet. Även bakgrundsfrågor ställdes för att få fram förskollärarnas utbildning, 

ålder, antal år i yrket samt barnens ålder på förskollärarnas avdelning. Lantz (2007) 

beskriver intervjun som en situation av samspel mellan två personer där en person 

frågar och en annan person svarar. Samspelet i intervjun baserades på frivillighet. Det 

är kommunikationen som sker mellan intervjuare och den tillfrågade som är viktig för 

analysfokus på intervjupersonens utsagor. Författaren menar att man ska fokusera på 

den intervjuades verbalt uttryckta svar men också på den icke-verbala 

kommunikationen såsom minspel och kroppsspråk som den intervjuade gör för att 

betona vissa intervjusvar. Intervjuns upplägg styrdes av ett empatiskt förhållningssätt 

där vi som intervjuare visade respekt och förståelse för vad informanten sade, i enlighet 

med Lantz (2007) rekommendationer. 

4.2 Urval 

Vi använde oss av bekvämlighetsurval eftersom förskolorna som vi hämtade data ifrån 

var bekanta för oss sedan tidigare. Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsurvalet som 

då forskaren använder sig av informanter i sin närhet för att spara tid. Vi valde att 

intervjua åtta verksamma förskollärare eftersom deras kunskaper och erfarenheter var 

intressanta för vår uppsats. Fyra förskollärare arbetade på en kommunal förskola där 

vi var på två avdelningar. Resterande fyra förskollärare arbetade på en privat förskola 
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där vi var på tre avdelningar. Sammanlagt besökte vi fem avdelningar med barn i 

åldrarna 1-6 år.  

Tabell 1. Nedan presenteras studiens urvalsgrupp. 

Informant 

(Fiktiva namn) 

Utbildning  Ålder Antal 

år i 

yrket 

Ålder på 

barn 

Karin Förskollärarutbildning 34 år 1 år 3-5 år 

Ida Förskollärarutbildning 25 år 1 år 3-5 år 

Lena Förskollärarutbildning 54 år 35 år 1-3 år 

Agneta Förskollärarutbildning 51 år 20 år 1-3 år 

Anna Nya lärarutbildningen   41 år 22 år 3 år 

Sandra Förskollärarutbildning  43 år 24 år 2 år 

Jennie Förskollärarutbildning  44 år 24 år 2 år 

Maria Förskollärarutbildning 46 år 13 år 1,5 år 

 

I tabellen ovan presenteras de åtta förskollärarna med fiktiva namn, Karin, Ida, Lena, 

Agneta, Anna, Sandra, Jennie och Maria. Alla informanter har en förskollärar-

utbildning eller den nya lärarutbildningen. Deras ålder är ett spann på 25 till 51 år och 

de har arbetat mellan 1 till 35 år i yrket.  

4.3 Genomförande 

Vi var i kontakt med två förskolor för att få informanter till vår kvalitativa studie. Efter 

att ha fått åtta förskollärares medgivande om deltagande gav vi dem ett missivbrev 

(bilaga 1) och intervjufrågorna (bilaga 2). Förskollärarna gavs då tillfälle att förbereda 

sig inför intervjutillfället och fick veta vad som förväntades av dem. Därefter bokades 

tid, datum och plats för intervjuerna, vilket de fick bestämma för att det skulle passa 

verksamheten. Intervjuerna delades upp mellan oss, fyra intervjuer var. Vi utförde 

intervjuerna var och en på sitt håll därför att tiden inte räckte till om vi båda skulle 

närvara vid alla intervjuerna. Intervjuerna ägde rum under fyra förmiddagar i 

november 2015. Veronicas första intervju genomfördes på förskolan på informantens 

avdelning. Barnen var ute på gården men efter en stund kom en pojke in som hade 

slagit upp ett sår i pannan och satte sig i soffan och tittade på Ipaden medan vi utförde 

intervjun. Både den andra och tredje intervjun utfördes på informanternas avdelningar 

och barnen var ute så vi var ostörda genom hela intervjuerna. Den fjärde intervjun 
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skulle Veronica först ha med en förskollärare som hade gett sitt medgivande men 

dagen innan meddelade hon att hon inte kunde medverka i intervjun eftersom de hade 

alldeles för mycket att göra och tiden räckte inte till. Veronica fick tag i en ny informant 

som ställde upp på en intervju med kort varsel. Denna intervju ägde rum på 

informantens avdelning vid ett bord i barngruppen. Därför ville hon inte att vi skulle 

spela in intervjun vilket vi respekterade. Både Farahs första och andra intervjuer 

utfördes i personalrummet där de fick vara ostörda. Den tredje intervjun ägde rum på 

en avdelning när barnen var ute på gården och den fjärde intervjun skickades skriftligt 

på grund av tidsbrist från informantens sida. Farahs två första intervjuer spelades in 

men den tredje informanten ville inte bli inspelad vilket respekterades. Totalt blev det 

fem inspelade intervjuer. 

4.4 Analysmetod 

De fem inspelade intervjuerna transkriberades och de övriga intervjuanteckningar 

sammanställdes till ett gemensamt resultat i löpande text som utgick från 

forskningsfrågorna. Stukat (2011) menar att transkribering är tidskrävande och kan bli 

många sidor. Trots det tidskrävande arbetet med transkribering valde vi att skriva ut 

vissa valda delar av intervjuerna som var intressanta och uteslutit information som inte 

var relevant för denna studie. Vi gjorde den bedömningen att den uteslutna 

informationen saknar värde i vår studie. Genom att minska transkriberingsprocessen 

sparade vi mycket tid. Relevanta data sorterades i olika kategorier för att få en tydligare 

struktur kring svaren i resultatdelen. De kategorier som vi fick fram för lek och lärande 

i matematik är: lek och lärande i förskolan, matematik och språk i förskolan, 

förskollärarens roll vid matematiklärande och miljö och material. 

4.5 Etiska överväganden 

Vi tog hänsyn till de etiska överväganden som består av fyra krav som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011). Informationskravet innebär att alla som bidragit i denna 

studie informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt och att deras deltagande 

var helt frivilligt och att de hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan. De fick 

också information om hur resultatet kommer att presenteras och användas. För att vi 

skulle nå samtyckeskravet så skickade vi missivbrev (bilaga 1) till alla dem som deltog 

i denna studie och samtliga gav sitt samtycke att medverka. Konfidentialitetskravet 

innebär att deltagarna i vår studie fick information om att förskolans namn och namn 

på personalen ska vara anonyma, det vill säga att uppgifter ska behandlas 

konfidentiellt och det kommer inte att redovisas i arbetet och inte någon privat 

information kommer att redovisas heller (Stukàt, 2011). Detta var enbart synligt för oss 

och vår handledare i uppsatsskrivandet och även vår handledare beaktar 

konfidentialitetskravet. I arbetet benämner vi förskollärarna med fiktiva namn (se 

tabell s. 12). Informanterna fick information om att de ska få ta del av det färdiga 
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arbetet om de är intresserade. För att uppnå nyttjandekravet informerade vi att 

informationen som samlades in från deltagarna används bara i denna studie.  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Begreppet trovärdighet handlar om huruvida man får fram det man avser med 

intervjun och tillförlitlighet betyder hur kvalitativ intervju är som arbetsredskap menar 

Stukát (2011). Innan vi gick ut på intervjuer skrev vi ett missivbrev (bilaga 1) där vi 

informerade informanterna om syftet med studien, vilka rättigheter de har, etiska 

ställningstaganden samt att de vid intresse får de ta del av den färdiga och godkända 

uppsatsen. Vi utformade även en intervjuguide (bilaga 2). Dessa två dokument fick 

informanterna ta del av några dagar innan intervjutillfället. Några av förskollärarna 

hade vid intervjutillfället inte haft tid att läsa dokumenten men ställde ändå upp som 

informant. Vi gick tillsammans igenom missivbrevet innan intervjun började för att 

tydliggöra informantens rättigheter vilket Bryman (2011) menar är avgörande för att 

studien ska bli tillförlitlig. Vi frågade även informanterna om vi fick spela in intervjun 

vilket vi fick godkännande av alla utom två, vilket vi respekterade och spelade därför 

inte in dessa intervjutillfällen. 

 

Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser och de fick välja var intervjun 

skulle äga rum i verksamheten. Informanten bör få välja plats för intervjun menar 

Stukát (2011) eftersom det är viktigt för att informanten ska känna sig trygg och lugn 

och att ett förtroende skapas mellan informant och intervjuare för att svaren ska bli så 

rättvisa som möjligt. Vi anser att det var till vår fördel att vi kände förskollärarna och 

förskolorna sen tidigare eftersom det då under en längre tid har byggts upp ett 

förtroende mellan informanterna och intervjuarna. Samtidigt vet vi inte om 

inspelningen av intervjun gjorde att de höll tillbaks med vissa svar men trots detta 

anser vi att det var avgörande att spela in intervjun för att viktig information inte ska 

gå förlorad. 

4.7 Litteratursökning 

Vi sökte på internet och i databasen ERIC (EBSCOhost) på Mdh:s bibliotek efter 

artiklar som vi ansåg vara av intresse för vår undersökning. I databasen ERIC 

(EBSCOhost) sökte vi bland annat med sökorden preschool, toddler´s mathematics, 

play mathematics. Vi tittade på titel och abstract och valde ut fyra relevanta engelska 

vetenskapliga artiklar. Vi sökte även på Google och Google Scholar med sökorden 

matematik och förskola, matematiklek, lek och lärande och hittade två doktors-

avhandlingar och en tidningsartikel. Dessutom använde vi oss av litteratur från våra 

kurser på förskollärarutbildningen, vi inhämtade också annan litteratur som var 

relevant för ämnet om lek och matematik på biblioteket. Vi läste även tidigare 

examensarbeten för att få tips och idéer på hur man kan skriva en uppsats och fick tips 

på passande litteratur i deras referenslistor (www.uppsatser.se). 

http://www.uppsatser.se/
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5 Resultat   

I detta avsnitt redovisar vi svaren från de åtta intervjuerna. För att göra det tydlig har 

vi delat in kapitlet i olika kategorier. Kategorierna är: lek och lärande i förskolan, 

matematik och språk i förskolan, förskollärarens roll vid matematiklärande och 

miljö och material. Vi avslutar kapitlet med en sammanfattning av resultatet. 

5.1 Lek och lärande i förskolan 

Resultatet av intervjuerna visar att alla förskollärarna anser att leken är betydelsefull 

för ett allsidigt lärande. Enligt alla förskollärarna har leken stor betydelse för 

matematiklärandet för att det inte ska kännas som undervisning. Några av 

förskollärarna är tydliga med att inte benämna lek och lärande med ordet 

undervisning. De vill inte skolifiera barns lärande och menar att lärande i förskolan 

ska ske på ett lekfullt vis utifrån barnens perspektiv. Risken finns att barnen tappar 

intresse för matematiken om den inte får upplevas på ett lustfyllt sätt.  

Jag tycker den fria leken är otroligt viktig. Den dagen någon säger att det ska bli skola då 

slutar jag. Barnen lär sig allt i den fria leken. I den här åldern lagrar barnen kunskap och 

de ger och tar av varandra och att vi någonstans i den fria leken är ett nav i leken. Det är 

lek under uppsyn och man är med och lyssnar och registrerar. (Sandra). 

Alla förskollärarna hävdar att barn i leken lär med och av varandra i samspel och 

kommunikation i den så kallade proximala utvecklingszonen. Barn hjälper varandra 

att lösa problem som uppstår under deras fria lek. Genom den fria leken ges barn 

möjlighet att omvandla kunskapen till mer förståelig vilket är oerhört viktigt inom 

matematiken som kan upplevas abstrakt av många. I den fria leken bearbetar barn det 

som de har gjort i till exempel i en samling, temaarbete eller projekt. Flera förskollärare 

säger att i den fria leken använder barn sina matematiska kunskaper och omskapar 

dem från den styrda leken till den fria leken. Barn lär sig allt i den fria leken menar 

flera förskollärare.  

Det är där som man märker att de använder det som vi har gått igenom i den styrda leken. 

De utmanar sig själva att provar olika sätt att förstå matematiken. Det finns ju inget rätt 

eller fel i den fria leken (Anna). 

 

Leken främjar inte bara matematiklärandet utan den ger många fördelar som bland 

annat social kompetens vilket alla förskollärare anser är viktigt för att barn ska 

utvecklas och lära.  Det sociala i den styrda leken är viktigt som normer och värden 

liksom regler. Bara att spela ett spel är en styrd aktivitet. Hur gör man? Får jag ta 

tärningen hela tiden? Får jag flytta pjäserna hur och när jag vill? Hur gör jag mot min 

kompis? Det anser förskollärarna är jätteviktigt och att barn i den fria leken får lära sig 

vad som är ett accepterat beteende.  
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Den fria leken har blivit så obetydelsefull de senare åren men det är ju faktiskt där det 

händer saker genom interaktion och det sociala samspelet. Genom att lägga en grund för 

social kompetens för barnen så är det där man startar lärandet. Om du inte har den 

sociala kompetensen tror jag att det kan vara svårt att ta till sig kunskap (Sandra). 

Flera förskollärare tycker att de kan observera barns fria lek och därmed fånga barns 

intresse och nyfikenhet för att sedan använda detta som utgångspunkt för planerad 

aktivitet. Alla förskollärare är eniga om att den styrda leken också är viktig för barns 

lärande av matematik. Några förskollärare beskriver att barn är olika och tar till sig 

kunskap olika fort. Därför är det viktigt att få med alla barns behov till exempel under 

samlingen för att alla ska ges möjlighet till utveckling och lärande. Den fria leken och 

den styrda leken ser förskollärarna som beroende av varandra för att utveckling och 

lärande ska ske. Där kommer åter igen förskollärarna in som viktiga faktorer i 

verksamheten och hur de organiserar förskolan. Vid varje styrd lek handlar det om 

vilka glasögon förskollärarna har. Har de matematikglasögon på sig ser förskollärarna 

matematik i varje styrd lek och då gäller det att sätta ord på matematiken så att barn 

omedvetet får till sig matematikbegrepp. Flera av förskollärarna menar att det är 

viktigt med den fria leken men förskollärarna måste vara närvarande och tillföra 

begrepp och material samt utmana barnen i den fria leken för utveckling och lärande. 

Förskollärarna berättar vidare om olika matematiska styrda lekar som de oftast har vid 

samlingarna som kan stimulera lärandet av matematiken. Material som förskollärarna 

nämner för att stimulera lärandet är exempelvis flanosagor, geometriska former, 

matematiksångpåsar med material. Jennie beskriver deras arbete med årshjulet: 

Vi har tolv glasburkar som symboliserar månaderna under året med tillhörande bollar  

för att räkna dagar, veckor och sortera bollarna utefter mönster för att få en uppfattning 

av året. Här får man in väldigt mycket matematik. Det är tolv månader på ett år. Alla 

månader har ett antal dagar och veckor. Att en dag är en boll och få en förståelse av året. 

Det är ett synligt sätt att synliggöra och speciellt med barn med särskilda behov så är det 

här ett väldigt bra sätt att göra det mer tydligt så det gynnar ju alla (Jennie). 

 

En förskollärare berättar att det ibland känns som att inte barn tar in kunskapen som 

förskollärarna förmedlar. Men genom att ta ett steg tillbaka märker man att barn 

faktiskt har lärt sig något vilket visar sig när barn diskuterar och reflekterar 

tillsammans med andra.   

Man kan ju känna sig ibland att man pratar för sig själv men sen ser man ju att de 

verkligen har tagit tills sig och försöker bearbeta och landa i sig. Det hör man ju från 

föräldrarna också att barnen hemma radar upp gosedjur, räknar, sjunger sånger, leker 

samling och andra aktiviteter som vi har haft på förskolan. Det märks ju att de tar till sig 

det vi gör (Jennie). 

5.2 Matematik och språk i förskolan 

Några av förskollärarna menar att matematik måste introduceras på ett enkelt sätt 

eftersom barn är små vilket man kan göra genom att benämna olika begrepp som till 

exempel storlek, antal, former och färger. Man behöver inte förklara och diskutera 
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matematik så mycket utan i stället lägga lärandet på barns nivå och göra det genom 

leken för att göra matematiken lustfylld. 
 

Jag försöker att få in det så att det inte blir skola utan att det blir ett lustfyllt lärande 

(Sandra). 

 

En förskollärare berättar att matematik med siffror blir mer tydligt när barn blir lite 

äldre då de börjar intressera sig för räkning som de flesta anser är matematik. Men 

matematik är ett vidare begrepp och det är viktigt att börja tidigt med olika begrepp i 

barns vardag för att de senare när de börjar skolan förhoppningsvis får det lättare att 

förstå matematiken. Förskollärarna ger flera exempel på matematik i förskolan. 
 

De sorterar väldigt mycket, radar upp olika föremål, räknar, lägesord, de benämner vissa 

saker i leken de gör. Det som är mycket nu i den här barngruppen är just att sortera och 

räkna, ställa i rader i färg, stor och liten (Jennie). 

 

Matematiken finns med överallt, det gäller att synliggöra den både för barn och vuxna 

anser samtliga förskollärare. Det handlar om att ha matematikglasögonen på och sätta 

ord på det barnen gör och reflektera tillsammans med barnen så att de förstår vad 

matematik är för att bygga upp en grund redan i tidig ålder.  
 

Matematik finns överallt och i barnens lek där det är viktigt att man som pedagog ska 

vara med i barnens lek för att se vad barnen gör och belysa och benämna matematik 

begrepp för att främja barns matematikinlärning. Detta ska hjälpa barnen att ta till i sig 

matematik under leken (Ida). 

Samtliga förskollärare anser att det finns matematik i vardagen. Några förskollärare 

nämner hallen med av- och påklädning då många begrepp kan tas upp som bland annat 

storlek, färg och form. Även matsituationen, blöjbyte, leken, pysselstund och 

städning/sortering är situationer där matematik ingår. Flera förskollärare menar att 

det är viktigt att förskollärare vågar benämna olika begrepp inom matematiken för att 

barn ska få höra och bli bekanta med matematik.  
 

Det är viktigt att barnen i tidig ålder tills de börjar i skolan får höra matematiska begrepp 

i olika vardagssituationer, såsom under matsituationen kan man som förskollärare säga 

till exempel ”ta den fjärde delen av äpplet” eller/och vid av och påklädning ”stoppa i den 

första foten och sedan den andra foten”. Barnen kanske inte är medvetna om vad fjärde 

del är men när de börjar i skolan och får höra begreppet kommer de att känna igen det. 

Lärandet bli roligt och lustfullt under leken (Agneta). 

5.3 Förskollärarens roll vid matematiklärande 

Alla de intervjuade förskollärarna benämner förskolläraren som oerhört viktig för 

barns utveckling och lärande. Det beror på förskollärarens förhållningssätt och 

barnsyn hur lärandet tas tillvara. Samtliga förskollärare anser att förskolläraren bör 

vara närvarande och lyhörd för barnens tankar och idéer: 
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Det handlar om att vara en närvarande pedagog som ser och är lyhörd för det barnen kan 

och gör och då gäller det att tillföra, det kan vara ord, begrepp som de kanske inte säger 

eller vet och ge dem en grund för det. Det gäller att se och tillföra något om det behövs 

för att göra det svårare och utmana barnen för att se om de klarar det. Det gäller att vi ser 

barnens utveckling för att utmana vidare. Alla är ju så olika så det handlar ju inte att 

tillföra hela gruppen samma saker (Jennie). 

 

Flera förskollärare benämner att vi alla är olika och lär på olika vis. Därför är det viktigt 

att förskollärarna tänker på detta i verksamheten och organiserar förskolan så att 

variation råder. Variation är viktigt för att alla barn ska främjas av lärandet i förskolan. 

Alla förskollärarna menar att det är viktigt att upprepa aktiviteter för att alla lär olika 

snabbt. Vissa barn lär sig aktiviteten snabbt medan andra barn behöver lite längre tid 

på sig. Det är en utmaning för förskollärarna att utmana varje barn på deras 

kompetens.  
 

Jag tror stenhårt på det här med att leka in matematik. Det är viktigt. Jag tror att man 

behöver använda hela kroppen för att få in saker, att lära med hela kroppen för alla lär vi 

olika. Det ska finnas en scen för allas behov och att vi ska erbjuda barnen detta. Det är 

vårt uppdrag att erbjuda olika möjligheter och olika tillvägagångssätt (Sandra). 

5.4 Miljö och material 

Vidare anser några förskollärare att det också är viktigt med utelek för barns 

matematiklärande. När barn är ute har de möjligheter till annat material som ger nya 

utmaningar till att resonera och tänka matematik. 

En gång när vi var i skogen hittade ett barn en lång pinne. Han frågade om den pinnen 

var lika lång som honom och tillslut la sig flera barn på marken och la flera pinnar för att 

se hur många pinnar som behövdes för att vara lika lång som barnen (Karin). 

Samtliga förskollärare pratar om materialens betydelse för matematiklärandet. Barn 

har tillgång till olika material som finns tillgängligt för barn på avdelningarna. Det 

finns lego, duplo, klossar, lekdeg, pennor i olika färger, plus plus, pussel, bilar, dockor, 

spel med mera. Med detta material får barn leka med och utforska ensamma, med 

kamrater eller med en förskollärare för att utmanas i sitt tänkande i matematik.  

 
Det är viktigt att allt material är tillgängligt så att barnen ges möjlighet att utforska färdigt 

material som matematiksångpåsar och matematiksagor som vi brukar ha i samlingarna 

så att de på egen hand kan upptäcka matematiken och leka och prova sig fram på sitt sätt 

(Anna). 

 

Vi har massa med matematik material som barnen har tillgång till. De har tillgång till 

dockvrån där det finns massor av matematiskt material så som pengar, antal tallrikar 

samt matematiska former (Ida). 

Flera av förskollärarna lyfter fram att sång, böcker och Ipad också är viktiga material 

för barns matematiklärande. Under lässtunden kan man som förskollärare 
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uppmärksamma barn på olika mönster som finns i sagan. Man kan räkna hur många 

figurer, blommor med mera som finns i sagan. Man kan också hitta olika former. 

Sånger om matematik, rörelselekar, kroppslekar, finger ramsor, rytmik och klockan är 

exempel på den styrda leken som främjar barns matematikinlärning (Lena).  

5.5 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av intervjuerna visar att förskollärarna tycker att leken är viktig för barns 

matematiklärande. Samtliga intervjuade förskollärare menar att matematik finns 

överallt och det behövs bara att förskollärare sätter på sig matematik glasögonen för 

att belysa matematik för barn. Att kunna fånga matematik tillfällen i alla 

vardagssituationer. Förskollärarna anser också att det är viktigt att barn möter 

matematik i tidigt ålder för det fortsatta lärandet av matematik. Vidare betonar 

förskollärarna vikten av den fria lekens betydelse för barns matematiklärande. Där är 

det viktigt att förskollärare finns i närheten för att kunna fånga barns intresse och att 

använda den som utgångspunkt till andra aktiviteter. Förskollärare ska kunna utmana 

barn till att resonera och tänka matematik. Det är även viktigt med utelek för barns 

matematiklärande. Ute får barn tillgång till annat material som ger andra sätt att tänka 

än inomhus materialet. I leken lär barn med och av varandra genom att de samspelar, 

imiterar och överför kunskap till varandra. Det är viktigt att förskollärare vågar att 

använda matematiska begrepp genom att benämna saker och ting och inte använda 

orden ”den” eller ”det”. Det är betydelsefullt för barns matematiklärande att höra och 

bli bekant med matematiska begrepp i tidigt ålder. Därför är förskollärarens 

förhållningssätt oerhört viktig för barns matematiklärande. 

Resultatet visar att samtliga förskollärare anser att både den fria och styrda leken är 

viktiga i barns lärande av matematik. Den fria och styrda leken är beroende av varandra 

för barns utveckling och lärande. I den styrda leken som oftast sker under samlingarna, 

tillför förskollärarna någon ny kunskap som sedan barn i den fria leken får bearbeta 

och sätta in i ett naturligt sammanhang. De intervjuade förskollärarna menar att 

språket och samspelet är viktigt i lärandet och för att förstå normer, värden och regler. 

Samtliga förskollärare belyser materialet som ett verktyg i det matematiska arbetet 

med barn. Materialet bör vara tillgängligt för barn så att de ska kunna utforska och 

utmanas i matematiken. En förskollärare lyfter fram Ipaden som ett verktyg i lärandet 

av matematik. 

Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om vad matematik är och hur de lär ut 

det men det visar också en osäkerhet från förskollärarnas sida om alla barn tar till sig 

vad matematik är. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyserar vi svaren från resultatet till tidigare forskning och litteratur. 

Även här har vi förtydligat avsnittet med olika kategorier. Kategorierna är: lek och 

lärande i förskolan, matematik och språk i förskolan, förskollärarens roll vid 

matematiklärande och miljö och material.  

6.1 Lek och lärande i förskolan 

Samtliga förskollärare menar att barn lär sig bäst i leken vilket stärks av Johansson och 

Sandberg (2012) för ett allsidigt lärande. När barn leker och har roligt blir de mer 

motiverade att lära sig ny kunskap. Där lärande är något som uppstår i samspel med 

andra människor genom att reflektera, imitera och engagera. Vidare anser Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att lärande sker i barns lek genom att de 

diskuterar, argumenterar, frågar, utforskar varandras idéer och tankesätt. 

Förskollärarna betonar vikten av den fria lekens betydelse för barns 

matematiklärande. De menar att det är viktigt att man som förskollärare ska observera 

barns fria lek för och kunna fånga barns intresse och nyfikenhet som ska vara 

utgångspunkt för den planerade aktiviteten. Även Rosenqvist (2011) anser att genom 

att förskollärare observerar barn i den fria leken får han eller hon bilda sig en 

uppfattning om vad barn är intresserade av som underlag till den styrda aktiviteten i 

till exempel samlingar. 

Alla förskollärare anser att den fria leken inte bara är viktig för barns lärande av 

matematik utan den ger många fördelar som bland annat social kompetens vilket alla 

förskollärare anser är viktigt för att barn ska utvecklas och lära. Strandberg (2006) 

menar att Vygotskijs teori belyser att leken bör användas i lärandet för att kunskap ska 

skapas på ett lustfyllt vis. I leken får barn prova sina olika färdigheter och gå in i en 

låtsasvärld där allt är möjligt för att skapa förståelse för omvärlden. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet utvecklar barn sin sociala kompetens i leken genom att de 

integrerar och kommunicerar med andra barn och vuxna. Vidare ansåg Fröbel att 

gruppen och den fria leken har stor betydelse och är värdefull för barns utveckling och 

lärande (Doverborg & Emanuelsson, 2006).  Flera av förskollärarna menar att barn lär 

sig av och med varandra i leken. Genom att de hjälper varandra att lösa problem som 

uppstår under deras fria lek. Detta framhåller även Williams (2006) genom Vygotskijs 

teori som säger att barn har möjlighet till lärande genom att handledas av mer kunniga 

kamrater eller av vuxna i den så kallade proximala utvecklingszonen. Där interaktion 

är viktigt för barns utveckling och lärande, annars är det svårt att komma vidare i sitt 

lärande.  



21 

 

6.2 Matematik och språk i förskolan 

Samtliga förskollärare är eniga om att det är viktigt att barn möter matematik i tidig 

ålder för det fortsatta lärandet av matematik. Grundläggande matematik är bland 

annat när barn sorterar, ställer i rader, färg samt liten och stor. Även Björklund (2013) 

belyser betydelsen av att möta matematik i tidig ålder för det fortsatta lärandet av 

matematik hos barn. Syftet med matematik i förskolan är att fördjupa resonemang om 

grundläggande matematik hos barn. Grundläggande matematik bygger på mer än 

sifferkunskap och det är en process som kan tolkas i termer av såväl kognition som 

samspelet med omgivningen där förskolläraren har en central roll. 

Alla förskollärare menar att matematik finns överallt och det gäller bara att 

förskollärare sätter på sig matematik glasögonen för att kunna synliggöra detta för 

barn. Detta framhåller även Franzén (2015) och Kärre (2013) som säger att matematik 

finns överallt i vardagen, inomhus som utomhus och där spelar förskolläraren en viktig 

roll. Genom att synliggöra matematiken och prata och skapa miljöer som uppmuntrar 

barn att använda alla sina sinnen i utforskandet, där barn får möjlighet att upptäcka 

olika sätt att tänka och resonera matematik. 

Några förskollärare menar att man inte behöver förklara och diskutera matematik så 

mycket utan i stället lägga lärandet på barns nivå och göra det genom leken för att göra 

matematiken lustfylld.  Björklund (2013) anser att lära sig matematik handlar ofta i 

tidig ålder om att bli uppmärksam på skillnader och likheter och samband som ställer 

krav på färdigheter liksom att jämföra, beskriva och bedöma. Matematik blir därmed 

ett naturligt innehåll i barns lek. 

En förskollärare säger att det ibland känns som att inte barn tar in kunskapen som 

förskollärarna förmedlar. Men genom att ta ett steg tillbaka märker man att barn 

faktiskt har lärt sig något vilket visar sig i barns handlande och när de diskuterar och 

reflekterar tillsammans med andra. Reis (2005) hävdar att matematik är att studera 

form, antal, förändring, rörelse och rum. Barn utforskar i tidig ålder till exempel 

rummets egenskaper. Barn räknar även föremål i egen lek och jämför också massa, vikt 

och volym. Barn experimenterar och utforskar vardagliga aktiviteter med hjälp av 

matematiken såsom former, siffror och mönster. De räknar, delar föremål i olika delar 

och för samman dem i helhet igen. 

Samtliga förskollärare ser det sociala samspelet i den styrda leken som betydelsefullt 

för att förstå normer, värden och regler. Utifrån det sociokulturella perspektivet är det 

viktigt hur omgivningen använder språket. Språket har en betydande roll i barns 

lärande och samspelet sker genom kommunikation och imitation. För att lärande ska 

uppstå måste vi använda språket och när inte det verbala språket räcker till får vi 

använda kroppsspråket. Enligt Vygotskij är omgivningens handlande avgörande för 

hur barn tänker och agerar, där barn inte gör som vi säger, utan de gör som vi vuxna 

gör (Williams, 2006; Strandberg, 2006). 
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Förskollärarna betonar att det är viktigt att man som förskollärare fångar matematik- 

tillfällen i alla vardagssituationer såsom matsituationer och av- och påklädning. 

Förskollärarna menar också att det är viktigt att förskollärarna vågar benämna olika 

begrepp inom matematiken för att barn ska få höra och bli bekanta med matematik. 

Doverborg och Emanuelsson (2006) och Kärre (2013) anser att barn möter matematik 

under sin förskoletid i de olika vardagssituationerna både formellt och informellt. Där 

är det viktigt att man som förskollärare lär barn ett matematiskt språk för att de ska 

kunna samtala om matematik och föra matematiska resonemang.   

6.3 Förskollärarnas roll vid matematiklärande 

Alla förskollärarna menar att förskollärarens förhållningssätt är oerhört viktig för 

barns matematiklärande. Flera förskollärare menar att förskollärare bör vara 

närvarande och lyhörda på barns tankar och idéer. Detta framhåller även Björklund 

(2013) och Kärre (2013) som anser att förskollärarens förhållningssätt och attityder till 

matematik har stor betydelse för hur barn utvecklar och skapar sina matematik-

färdigheter. Författarna anser att förskolläraren har en stor roll i barns 

matematiklärande. Verksamheten bör uppmärksamma, lyssna och hjälpa barn att 

sätta ord på matematik och använda barns upplevelser för att utmana och ge dem 

möjligheter att problematisera matematik. Förskolläraren bör ha ett förhållningssätt 

som stimulerar och utmanar barn att tänka och resonera matematik. Detta ska ske 

genom att förskolläraren fångar matematiken i vardagliga situationer samt att 

synliggöra olika sätt att tänka.  

Flera förskollärare säger att det är viktigt i den styrda aktiviteten att förskollärare är 

medveten om barns tidigare erfarenhet och kompetens och att vi lär på olika sätt. 

Strandberg (2006) skriver att människors olikheter är en tillgång i lärandet för att 

förståelsen ska öka av det som ska läras. I förskolan träffas många olika individer och 

lärandet bör vara varierat för att passa alla. Detta förhållningssätt innebär enligt 

Bäckman (2015) att förskollärare ska erbjuda en flexibel och kreativ miljö.  Detta ger 

möjlighet till att barn får agera och tänka i olika lekmiljöer och sammanhang då det 

skapas en variation som passar alla lärstilar. Genom leken kan lärandesituationen 

vändas och vridas på och lekas på olika sätt så att alla får ökad förståelse genom 

variation. Matematik bör även upptäckas med alla sinnen belyser (Franzén, 2015; 

Rosenqvist, 2011).   

6.4 Miljö och material  

Flera av förskollärarna menar att det också är viktigt med utelek för barns 

matematiklärande. När barn är ute har de möjligheter till annat material som ger nya 

utmaningar till att resonera och tänka matematik. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) belyser också utemiljöns betydelse för barns lärande av matematik. 

Vid utevistelse har barn tillgång till annat material än inomhus som utmanar att tänka 

och resonera matematik. Författarna anser att utomhusmaterialet kan variera 
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beroende på var förskolan är belägen men vissa saker har barn alltid tillgång till såsom 

stenar, pinnar, vatten, snö, byggmaterial, sand och cyklar. Med exempelvis stenar kan 

barn jämföra, sortera efter storlek, känna tyngden samt att använda som pengar när 

de leker affär. 

Samtliga förskollärare pratar om materialens betydelse för matematiklärandet och att 

det finns tillgängligt för barn på förskolan. Att miljön är viktig i barns lärande 

framhåller Reggio Emilia filosofin (Kärre, 2013). Denna pedagogiska filosofi menar att 

miljön är en tredje pedagog. Materialet ska organiseras på ett sätt så att det hjälper 

barn att inspireras och utmanas i deras matematikutforskande. Franzén (2015) belyser 

att både inne- och utomhusmiljön bör stimulera barns matematik. Det är viktigt för 

barns fantasi och kreativitet att utforska olika miljöer och material. Miljön i förskolan 

ska inspirera barn att undersöka och utforska omvärlden. Maria Montessori ansåg att 

en planerad verksamhet i en ordnad miljö där barn kan använda och skapa med olika 

material var mer värdefullt än den fria leken. Genom olika material kan barn uppleva 

kunskap med alla sina sinnen anser Maria Montessori (Ahlberg, 2000). 

Förskollärarna lyfter fram exempelvis att sång, böcker, pussel och Ipad är viktiga 

material för barns matematiklärande. Med hjälp av dessa material kan barn till 

exempel öva på räkning, mönster och former. Förskollärare bör enligt Kärre (2013) 

fundera på hur de använder material på bästa sätt. Vissa material uppmuntrar till eget 

utforskande medan det finns vissa material som passar bäst i grupp. Förskollärare bör 

observera hur barn resonerar och tänker kring material för att utmana vidare. Olsson 

(2013) belyser lärplattan som ett fantastiskt verktyg som gör lärandet lustfyllt och 

modernt. Lärplatta kan väcka barns intresse och nyfikenhet för matematik. Med hjälp 

av den moderna tekniken kan barn tillsammans med andra eller själv leka, utforska 

och få nya kunskaper i matematik.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatdelen, metoddelen, våra slutsatser och förslag till 

fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

När vi tänker tillbaks på vår tid i grundskolan och lärandet av matematik upplever vi 

att vi hade svårt att hänga med under lektionerna och kände ett utanförskap i det 

matematiska ämnet. Det var svårt och abstrakt och lärarna kunde inte riktigt förklara 

matematiken på ett förståeligt vis. Denna negativa bild av matematik har följt oss 

genom hela livet. Vår syn förändrades dock när vi började vår utbildning på högskolan 

där vi istället upplevde matematik lustfyllt och inspirerande just därför att leken införs 

i lärandet vilket saknades under vår uppväxt. Vi vill ge barn bättre förutsättningar i 

matematiklärandet genom att tidigt i livet få positiva upplevelser av matematik som 

grund till skolans undervisning. Därför ville vi fördjupa oss i hur förskollärare arbetar 

med matematik och användandet av lek för att skapa möjligheter för lärande.  

Resultatet av studien visar att alla förskollärare är eniga om att leken har betydelse för 

barns matematiklärande, vilket även vi framhåller. Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2010) betonar att leken är en viktig del i förskolans verksamhet. I leken får barn tillfälle 

att prova sina erfarenheter och omskapa dem till förståeliga och meningsfulla 

aktiviteter anser Bäckman (2015). Verksamheten bör ha ett medvetet förhållningssätt 

till leken i lärandet för att främja barns utveckling och lärande. Med hjälp av den 

lustfyllda leken stimuleras inlevelse, fantasi, kommunikation, symboliskt tänkande, 

samarbete och problemlösning. Därför anser vi att leken är en fantastisk källa till 

matematiklärandet som man kan använda sig av. Förskollärare bör vara medvetna om 

den fria lekens betydelse för barns matematiklärande. Därmed är det viktigt att vara 

närvarande vid barns fria lek för att kunna fånga barns intresse och nyfikenhet. Denna 

närvaro ger möjlighet att stimulera barns lärande och blir en utgångspunkt för den 

planerade leken. Rosenqvist (2011) anser också att förskollärare ska observera barn i 

den fria leken för att bilda sig en uppfattning om vad barn är intresserade av som sedan 

kan utgöra ett underlag till den styrda aktiviteten. Flera förskollärare menar att barn 

lär av och med varandra i den fria leken där barn samspelar och kommunicerar med 

varandra för att lösa problem som uppstår i leken. Vi tror att om förskollärare är 

närvarande i den fria leken och inspirerar och guidar barn så kommer de 

förhoppningsvis att lära sig och vill gärna prova kunskapen själva. Detta är vad 

Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen, att barn genom samspel och 

kommunikation med andra har möjligheter till att ta till sig lärande och utveckling för 

att skaffa sig nya erfarenheter (Sandberg, 2006). 

Vi har upptäckt att det finns en god vilja hos de förskollärare som blivit intervjuade att 

de alla arbetar för att barn ska ta till sig lärande av matematik i förskolan. Något som 

läroplan för förskolan utrycker att förskollärare ska arbeta med och det omfattar alla 



25 

 

barn i förskolan. Förskollärarna vill skapa en naturlig övergång till förskoleklass och 

grundskola. Vi kan genom vårt resultat dock konstatera att förskollärarna känner en 

viss oro om det man lär barn verkligen fastnar. Kan det ha att göra med att leken 

upplevs av barn endast som lek och inte som matematik som förskollärarna lär ut? Vi 

tror att så kan fallet vara att det hela tiden ska vara lustfyllt och barn blir då osäkra på 

vad som är den rätta kunskapen som vuxenvärlden vill förmedla och anser viktig. Det 

kan även ha att göra med att barn lär olika snabbt och vissa barn visar tydligt vad 

matematik är medan andra barn tar längre tid på sig i lärandet och kan inte riktigt 

uttrycka kunskapen verbalt än.  

Förskollärarna anser att matematik finns överallt, både ute och inne. Det behövs 

medvetna förskollärare till att fånga matematiktillfällen i vardagen och synliggöra 

detta för barn för att kunna stimulera barn att tänka och resonera matematik. Kärre 

(2013) stärker detta att matematik finns överallt, inomhus som utomhus och det gäller 

bara att förskollärare ska vara medvetna om matematiken och skapa situationer där 

barn får möjlighet att upptäcka olika sätt att tänka och resonera matematik. Detta 

håller vi med om att det är viktigt att förskollärare är medvetna om att matematik-

lärande inte är något som bara undervisas i skolan. Alla intervjuade förskollärare anser 

att det även är viktigt med utemiljö för barns lärande av matematik. Vi anser också att 

utemiljö är viktigt för barns lärande av matematik. Utemiljö erbjuder barn annat 

material än innemiljön som utmanar dem att tänka och resonera matematik. Exempel 

på utematerial är stenar, sandlåda, cyklar, olika långa och tjocka pinnar och snö som 

erbjuder barn att få en känsla för höjd och mått. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) belyser utemiljöns betydelse för barns matematiklärande och utomhusmiljön 

kan variera beroende på var förskolan är belägen. Dock är tillgängligheten av material 

densamma såsom bland annat stenar, pinnar, vatten, snö, byggmaterial, sand och 

cyklar. Dessa material utmanar barn att tänka matematik. 

Flera förskollärare anser att det är viktigt att barn i tidig ålder möter matematik för att 

få den grundläggande i matematik de behöver när de börjar skolan. Detta håller vi med 

om, barn ska möta matematik i tidig ålder för det är viktigt för det livslånga lärandet. 

Barn kanske inte förstår vad en fjärdedel är för något men om de har hört begreppet i 

förskolan blir det enklare då de kommer till skolans värld. Björklund (2013) anser att 

barns möte med matematik handlar ofta i tidig ålder om att bli uppmärksam på 

skillnader och likheter och samband som ställer krav på färdigheter liksom att jämföra, 

beskriva och bedöma. Matematik blir därmed ett naturligt innehåll i barns lek.  

Flera av förskollärarna tar upp samlingar som en viktig del i verksamheten och det är 

där de styrda aktiviteterna presenteras på ett lekfullt sätt. Samlingarna brukar präglas 

av bland annat matematik med sång-påsar, flanosagor och olika lekar. Vid samlingarna 

brukar det tränas på det som Alan Bishop anser är grundläggande matematik. Att utgå 

från Bishops aktiviteter anser vi gynnar barns matematiklärande. Matematik är så 

mycket mer än att bara räkna. På Jennies avdelning hade de glasburkar som 

symboliserar månaderna under ett år. I denna aktivitet får förskollärare in mycket av 

Bishops tankar. Barn lokaliserar i vilken burk kulorna ska vara i med dess färg och 
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mönster. Barn ges möjlighet att uppfatta dagar genom att räkna bollar och mäta 

skillnader och likheter genom att jämföra dagar mellan burkarna. Utifrån dessa tre 

aktiviteter får barn möjlighet att upptäcka omvärlden och de två sista aktiviteterna som 

leka och förklara handlar om det sociala samspelet genom interaktion som de får 

genom att prova kunskapen, diskutera och argumentera (Bishop, 1988). Detta 

arbetssätt anser vi är betydelsefullt för alla barns lärande men framförallt barn i behov 

av särskilt stöd. Genom att barn själva får utöva kunskapen praktiskt blir det lättare att 

minnas och därmed mer meningsfull för barn (Kragh-Müller, 2012). 

Samtliga förskollärare anser att förskollärarens förhållningssätt är oerhört viktigt för 

barns matematiklärande. Doverborg och Emanuelsson (2006) anser att förskollärare 

har stort inflytande över barns lärande, både när det gäller inställning och val av 

innehåll. Förskollärarens kompetens i matematik har stor betydelse för hur han eller 

hon utmanar barn att synliggöra grundläggande matematikbegrepp i vardagen. 

Förskollärarens medvetenhet om matematik i förskolan styr hennes eller hans 

beteende i förskolans verksamhet. Därmed bör förskollärare vara medvetna om 

ansvaret de har i barns matematiklärande. En skicklig förskollärare använder språket 

som verktyg i matematiklärande för att främja och synliggöra matematik. Genom att 

göra barn medvetna om olika saker i sin omgivning och ge dem verktyg till att uttrycka 

sig med matematiska begrepp vilket är en förutsättning för att kunna göra sig förstådd 

i samhället. Barn i förskolan bör höra matematiska begrepp i olika vardagssituationer 

i förskolan. Detta ska ske genom att man som förskollärare vågar använda ett expansivt 

språk och inte bara det lokala språket. Det expansiva språket menar Palmer (2011) och 

Rudd, Satterwhite och Lambert (2010) hjälper barn i deras livslånga lärande av 

matematik.  

Vi tror även att det kan vara svårt att erbjuda alla barn samma förutsättningar eftersom 

förskolan inte är obligatorisk i Sverige och barns närvarotimmar kan se olika ut av olika 

skäl. Barn är olika och tar in kunskap på olika sätt och kunskapen fastnar inte lika fort 

hos vissa barn som hos andra. Vi anser att leken har stor betydelse i allt lärande i 

förskolan och att den ska vara en utgångspunkt i verksamhetens arbete. Det 

sociokulturella perspektivet är navet i barns lärande av matematik och en viktig del i 

verksamheten. Utan språket och samspelet är det svårt att utvecklas och få nya 

erfarenheter.  

7.2 Metoddiskussion 

I denna studie valde vi att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun för att vi 

anser att intervju är en lämplig metod för att få svar på vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Vi anser att vi har fått svar på vårt syfte och forskningsfrågor. Lantz 

(2007) anser att fördelen med intervjuer är att man får en uppfattning och detaljer om 

frågorna genom att man får anpassa frågorna efter situationen. I den kvalitativa 

intervjun fick förskollärarna möjlighet att svara fritt och utrycka sina åsikter och tankar 

fått intressanta svar på våra frågor. Stukàt (2011) anser att man som intervjuare ska 
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vara medveten om att man kan få osanna svar och få svar som de tror att intervjuaren 

vill ha. För att undvika sådana svar så är det viktigt att man som intervjuare skapar en 

förtroendefull situation med den intervjuade. Vi tycker att det var en fördel att vi kände 

förskollärarna och förskolorna sedan tidigare, vilket gjorde att vi hade skapat en trygg 

situation med förskollärarna. Däremot kan det ju ha påverkat resultatet att inte 

samtliga intervjuer spelades in. Mycket kan ha glömts bort ifrån de oinspelade 

intervjuerna eftersom det är svårt att hinna anteckna och komma ihåg all information. 

Dessutom finns risken att man bara antecknar det man ”vill höra”. Den risken finns 

inte om man spelar in. Under transkriberingsprocessen fick vi lyssna om flera gånger 

för att uppfatta och få det tydligt för oss vad de intervjuade hade sagt. Parallellt vet vi 

inte om inspelningen hindrade förskollärarna att uttrycka deras riktiga åsikter 

angående något. Lantz (2007) anser att spela in intervjuer kan vara en nackdel för att 

den intervjuade kan undvika att benämna viss information.   

Veronicas första intervju genomfördes på förskolan på informantens avdelning. 

Barnen var ute på gården men efter en stund kom en pojke in som hade slagit upp ett 

sår i pannan och satte sig i soffan och tittade på Ipaden medan de utförde intervjun. Vi 

är osäkra om det kan ha påverkat den intervjuade eftersom hon inte hade full fokus på 

intervju situationen. Stukàt (2011) hävdar att det är viktigt att intervjun sker i en trygg 

och lugn miljö för båda parter. Därför är det bra om den som ska intervjuas får 

bestämma var intervjun ska ske. Samtidigt så påverkades inte Veronica negativt av 

läget som uppstod utan de kunde fortsätta intervjun. Den fjärde intervjun skulle 

Veronica först ha med en förskollärare som hade gett sitt medgivande men dagen innan 

meddelade hon att hon inte kunde medverka i intervjun eftersom de hade alldeles för 

mycket att göra och tiden räckte inte till. Därför fick Veronica tag i en informant i sista 

stund som ställde upp på en intervju med kort varsel. Denna intervju ägde rum på 

informantens avdelning vid ett bord i barngruppen. Därför ville hon inte att vi skulle 

spela in intervjun vilket vi respekterade. Stukàt (2011) anser att informantens 

deltagande är helt frivilligt och de har rätt när som helst att avbryta sin medverkan.  

Farahs tredje informant ville inte bli inspelad vilket gör att man som intervjuare lätt 

kan tappa bort information som informanten har benämnt. Farahs sista intervju 

skickades svaren skriftligt av informanten på grund av tidsbrist från förskollärarens 

sida. Vilket gjorde att man som intervjuare inte kunde fokusera på det icke-verbala i 

kommunikationen så som kroppsspråk. Lantz (2007) anser att man som intervjuare 

ska fokusera på den intervjuades verbalt uttryckta svar men också på den icke-verbala 

kommunikationen så som minspel och kroppsspråk som den intervjuade gör för att 

betona vissa intervjusvar.  

7.3 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av denna studie är att leken har betydelse i 

matematiklärandet för barn eftersom verksamheten ska utgå ifrån barns lustfyllda 

lärande. Enligt förskollärarna i studien är det viktigt att förskollärarna är engagerade, 
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lyhörda, närvarande och kommunikativa i matematiken och skapa lustfyllda 

lärsituationer så väl i den fria leken som i den styrda aktiviteten. Den fria respektive 

den styrda leken är beroende av varandra för att barn ska få ett allsidigt och varierat 

lärande. Samspel och kommunikation är nödvändiga verktyg i barns lärande och 

utveckling. Även miljön och material är viktiga verktyg som spelar stor roll i barns lek 

och lärande av matematik. Det har även framkommit att det är svårt att bedöma vilken 

matematisk kunskap barn har tagit till sig och tar med sig från förskolan till 

grundskolan.  

Studien har pedagogisk relevans då den visar på lekens betydelse för matematik-

lärandet och dess roll för ett lustfyllt lärande. Genom leken synliggörs matematiken på 

ett enkelt och konkret sätt som inspirerar och engagerar barn i sitt eget utforskande. 

Förskolläraren har en viktig roll i barns matematiklärande och bör vara medveten 

kring lekens betydelse för barns lärande.  

7.4 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att fördjupa studien ytterligare genom att observera 

verksamheten för att se om förskollärarna gör som de säger i intervjuerna. För att 

fördjupa detta ämne mer kan det även vara intressant att undersöka hur fler förskolor 

runt om i Sverige arbetar med lek och matematik för att jämföra. För att se likheter och 

skillnader mellan förskolor. En annan intressant ingång kan vara att se hur 

förskoleklass arbetar med matematik och se om leken används som metod i lärandet.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Hej 

Vi heter Veronica Östlund och Farah Alimam och studerar just nu vår sjunde och sista 

termin på Förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. Vi håller nu 

på att skriva vårt examensarbete som kommer att handla om lekens betydelse för 

lärandet av matematik i förskolan. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger använder leken som verktyg 

för att stödja barnens matematikutveckling.  

Vi frågar dig härmed om du vill medverka i denna undersökning, dina kunskaper och 

erfarenheter inom ämnet är intressanta för vår studie. Vi vill gärna intervjua dig, vilket 

kommer att ta ca 30 minuter. Intervjufrågorna kommer att skickas till dig innan 

intervjutillfället. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. All 

information kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att varken era namn 

eller förskola ni arbetar på kommer att användas. När arbetet är avslutat och godkänt 

kommer vi radera det insamlade materialet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Uppsatsen kommer att vara 

tillgänglig för alla och vi kommer att skicka en kopia till dig vid intresse. 

Hoppas du vill delta i vår studie.  

Med vänliga hälsningar 

Veronica Östlund 076-XXXXXXX namn@student.mdh.se 

Farah Alimam 073-XXXXXXX namn@student.mdh.se 

 

Handledare: Benita Berg 021-XXXXXX namn@mdh.se 

 

Västerås 2015-11-20 

 

       

     Veronica Östlund                                 Farah Alimam 

mailto:namn@student.mdh.se
mailto:namn@student.mdh.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du arbetat i förskoleverksamhet?  

4. Vilken åldersgrupp arbetar du med idag? 

Lekens betydelse för lärandet i matematik 

5. Hur använder du leken för att främja barnens utveckling och lärande i 

matematik?  

6. Hur ser du på den fria lekens betydelse för barnens lärande i matematik?  

7. Vilka matematiska aktiviteter kan du se i den fria leken? 

8. Hur kan du utmana barnens matematiklärande i den fria leken? 

9. Hur ser du på den styrda lekens betydelse för barnens lärande i matematik?  

10. Kan du ge några exempel på styrda lekar som främjar barnens utveckling 

och lärande i matematik? 

11. Vilka material har barnen tillgång till på din förskola som främjar deras 

nyfikenhet och intresse för matematik? 

12. Är det något du vill tillägga som vi inte har pratat om?  

Vi är tacksamma att du ville ta dig tid att delta genom att svara på våra frågor. 

Vänliga hälsningar Veronica Östlund och Farah Alimam 
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Bilaga 3 Processprotokoll 

Vi har under hela studiens process haft en öppen dialog mellan varandra om struktur 

och innehåll. Vi har genom hela arbetet delat upp skrivandet mellan oss och vid våra 

träffar har vi alltid haft med oss färdiga texter som vi gemensamt har satt in i 

uppsatsen. Vi har träffats cirka tre gånger per vecka för att diskutera och tillföra eller 

ta bort innehåll. Då vi inte har träffats utan har jobbat var och en för sig har vi haft 

telefonkontakt och mailkontakt. Vi har närvarat vid de grupphandledda tillfällena för 

att få information och svar på oklarheter. Vi har skickat uppsatsen i sin helhet till vår 

handledare en gång per vecka och därefter träffats för feedback och diskussion.  

 

 

 

 

 

 

 

 


