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Abstract 

The purpose of this study is to examine the mathematical activities, measurement, 

localization, and construction during free play. The study was performed inside a preschool, in 

two toddler groups, 1-3 years old. A qualitative research study was chosen and performed 

with the help of unstructured observations.  The study shows that toddlers use both an 

exploring approach as well as a problem-solving approach within the mathematical activities 

that the study intended.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att synliggöra matematiken i den fria leken inom de matematiska 

aktiviteterna mätning, lokalisering och konstruktion. Studien skedde inomhus i förskolan på 

två yngreavdelningar, 1-3 år. En kvalitativ forskningsmetod valdes, och genomfördes med 

hjälp av ostrukturerade observationer. I resultatet kan man se prov på att yngre barn använder 

sig både av ett utforskande tillvägagångssätt och även av problemlösning inom de 

matematiska aktiviteterna som studien avsåg. 
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1. Inledning 

I läroplanen (Skolverket, 2010, sid. 10) finns det fyra strävansmål inom matematiken, dessa 

har pedagogerna att förhålla sig till när de planerar matematikaktiviteter för de äldsta 

förskolebarnen (Skolverket, 2010). Enligt Nordahl (2011) blir matematiken mer uppstyrd då, 

vilket även Johansson (2015) ger exempel på i sin studie.  Matematiken fick en stärkt 

ställning i förskolan efter att den internationella studien PISA (Skolverket, b. 2013) år 2012 

redovisade uppgifter om låga matematikresultat bland svenska femtonåringar. Allmänhetens 

missnöje gjorde att studien bidrog till ett kunskapslyft bland pedagogerna ute på förskolorna 

med hjälp av fortbildningskursen ”Matematiklyftet” (Helenius, Johansson, Lange, Meaney, 

Riesbeck, Wernberg, f. 2015). Enligt nyare forskning (Doverborg, Wallby. 2012) har äldre 

studier underskattat de yngsta barnens lärande. Franzén (2014) menar att det är en utmaning 

att matematikämnet i förskolan är anpassat till de äldre barnen i förskolan, då lärprocessen 

skiljer sig åt för de yngre barnen. Den missvisande bilden förstärks av att matematiklyftet 

(Helenius, m.fl. f. 2015) till övervägande del innehåller praktiska exempel från de äldre 

förskolebarnens verksamhet.  

Förskolorna runtom i Sverige har börjat ta till sig den nya forskningen vilket bidragit till att 

matematik inte längre är ett lika främmande innehåll på avdelningarna för de yngre barnen 

(Björklund, Franzén. 2015).  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra matematiken i den fria leken inom de matematiska 

aktiviteterna mätning, lokalisering och konstruktion. Studien utfördes på två 

yngreavdelningar, inomhus på en förskola.  

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vad gör de observerade barnen i den fria leken inom den matematiska aktiviteten  

mätning? 

 Vad gör de observerade barnen i den fria leken inom den matematiska aktiviteten  

lokalisering? 

 Vad gör de observerade barnen i den fria leken inom den matematiska aktiviteten  

konstruktion? 

 Använder de observerade barnen sig av ett utforskande tillvägagångssätt eller 

problemlösning i den fria leken inom de  matematiska aktiviteterna mätning, 

lokalisering och konstruktion? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

Under den här punkten ges läsaren en möjlighet att ta del av tidigare forskning och litteratur 

inom området. Matematik i förskolan bygger på studier (Johansson, 2015; Bäckman, 2015) 

som utförts hos de äldre förskolebarnen, 3-5 åringarna. Min studie har därför inte så mycket 

forskning att luta sig mot, något som Björklund (2007) tar upp som ett problem i sin studie. 

Björklund (2007) förklarar att det ser ut på det viset på grund av att det inte gjorts tillräckligt 

med relevant forskning inom matematiken med de yngsta barnen som målgrupp.  

2.1 Yngre barns meningsskapande. 

2.1.1 Lek i förskolan 

”Att leka är olika sätt att vara, och alla som har lekt har känt i sin kropp vad lek är.” (Løkken, 2008, sid. 

55). 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) har leken en hög status. Det blir tydligt ute bland 

förskolorna där både fri lek och pedagogstyrd lek utgör en stor del av verksamheten 

(Utbildningsdepartementet, 2010). I leken ges barnen möjligheter att under roliga former 

utveckla sin inlevelseförmåga med hjälp av fantasin. En för barnet hemsk upplevelse kan i 

leken bearbetas genom att barnet kan leva ut sina förtryckta känslor. Via leken kan barnen 

samarbeta och lösa problem genom att kommunicera med varandra på olika sätt (Skolverket, 

2010).  

2.1.2 Ett utforskande tillvägagångssätt i leken 

Bäckman (2015) anser att leken är ett sätt för barnen att skapa mening i sin tillvaro. Geist 

(2009) vidareutvecklar den tankegången genom att betona att barn för det mesta har en 

baktanke med vad de gör.  

”Att utforska omvärlden innebär avsiktliga handlingar där syftet är att komma underfund med 

hur saker och ting fungerar eller relaterar till varandra” (Öhberg, 2004, sid. 56). 

Barnet kan då komma i kontakt med de matematiska aktiviteterna även om hen inte är 

medveten om det (Reis, 2011). 
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2.1.3 Problemlösning: 

För att en aktivitet ska klassas som matematisk krävs det att barnet har uppmärksammat 

problemet och medvetet försöker lösa det genom att testa olika lösningar (Heiberg Solem, Lie 

Reikerås, 2004). Inlärningsprocessen hos barnen skiljer sig åt beroende på om de har 

erfarenhet eller inte av liknande problem (Björklund, 2007; Öhman 2004; Lindahl 1996). När 

förförståelsen av problemet är begränsad eller barnets tolkning av problemet inte 

överensstämmer med problemet riskerar barnet att inte klara uppgiften. Detta tenderar också 

vara fallet när motoriken, handlingsförmågan eller om den verbala förmågan saknas (Lindahl, 

1996). Enligt Björklund (2007) behöver barnet följa ett eller flera av följande delmoment för 

att kunna lösa ett matematiskt problem i praktiken. Delmomenten är referenspunkt, variation 

och samband. Referenspunkten behövs då barnet måste ha en utgångspunkt, för att kunna 

jämföra olika resultat. Utgångspunkten kan vara material, erfarenhet eller den egna eller 

andras kroppar. Lindahl (1996) såg i sin studie att upprepningar var ett sätt för de yngre 

barnen att försöka lösa problem. Björklund (2007) anser att variation uppstår när barn på olika 

sätt försöker lösa problem och att barnet kan få syn på ett samband utifrån aktivitetens 

resultat. Den här studien bidrar med praktiska exempel på hur barn använder sig av 

matematiken i den fria leken, när pedagogerna inte är delaktiga i barnens lek utan endast är 

närvarande i rummet. 

2.2 Matematik i förskolan 

Allmänheten tenderar att förknippa matematik med skolundervisning (Palmer, 2011). Den 

tolkningen är allmänt accepterad vilket har gjort att vardagsmatematiken i förskolan inte blivit 

lika etablerad (Kärre, 2013). Reis hävdar att barnen håller på med matematik utan att själva 

vara medvetna om det, på grund av att ingen har förklarat det för dem. Johansson m.fl. (2007) 

och Bäckman (2015) menar att pedagogerna har ett stort ansvar att göra barnen medvetna om 

matematiken i aktiviteten/leken. Utmaningen för pedagogen är att sätta ord på det barnen gör 

och koppla det till matematiken på ett för barnen lättförståeligt sätt. 

Kärre (2013) menar att rutinsituationerna i förskolan innehåller matematik, till exempel vilken 

ordning kläderna ska sättas på eller tas av vid ut-/ingång, memorering/inlärning av 

sånger/sagor/rörelser under samlingen, följa lekens oskrivna regler och så vidare. 



 

5 

 

2.2.1 Koppling till förskolans läroplan. 

Nedan följer de fyra strävansmålen inom matematik utifrån styrdokumentet förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010, sid. 10).   

 ”… ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.”  

 ”Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”.  

 ”Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar”. 

 ”Utvecklar sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang”. 

Det sista strävansmålet inom matematik är inte relevant för studien, eftersom de observerade 

barnen inte pratade under aktiviteterna och flera saknade ett verbalt språk.  

2.3 Alan J. Bishops matematiska aktiviteter. 

Forskaren Alan J. Bishop (1988) valde att dela upp matematiken inom sex områden som han 

kallade matematiska aktiviteter. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ingår samtliga 

matematiska aktiviteter. Tre av dem berörs i den här studien, de är mätning (Helenius, 

Johansson, Lange, Meaney, Riesbeck, Wernberg, c (2015), lokalisering (Helenius, m.fl. b. 

2015) och konstruktion (Helenius, m.fl. a. 2015). Enligt Johanssons (2015) tolkning av 

Bishop (1988) räcker det att forskaren får syn på de matematiska aktiviteterna som barnen 

utför utan att själva vara medvetna om det. Bishop (1988) ansåg att lek var en matematisk 

aktivitet (Helenius, m.fl. d. 2015) och ingår därför för att påvisa hans ställningstagande samt 

öppna upp för en diskussion i diskussionsdelen av examensarbetet. 

2.3.1 Mätning 

En yngreavdelning har ett varierat utbud av material för att möta kunskapsskillnaden bland 

barnen (Öhberg, 2004). Många av barnens aktiviteter/lekar har inget specifikt mål utan är 

processer. Att mäta är ofta bara ett delmoment i deras aktivitet/lek, det vill säga ett sätt för 

dem att komma vidare med aktiviteten eller leken. Därför kan en aktivitet verka intetsägande 

ur ett vuxet perspektiv trots att barnet upplever det motsatta (Geist, 2009). Barnet försöker 

bara förstå sin omvärld (Björklund, 2007). Barn i 1-3 års åldern har inte hunnit lära sig mäta, 

men det hindrar dem inte från att testa sig fram med hjälp av material och sin egna kropp 
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(Öhberg, 2004). De gör direkta jämförelser för att det ska bli tydligt för dem vem som är 

längst och kortast, vad som är närmast och längst bort och vad som innehåller mest och minst 

(NCM. 2015). Enligt Bäckman (2015) sker detta under tystnad hos de yngsta barnen som ofta 

saknar eller har ett begränsat verbalt språk.  

Det är inte viktigt för yngre barn att komma fram till rätt måttenhet, utan det viktigaste för 

dem är att upptäcka den fysiska skillnaden i längd, till exempel när de ställer sig rygg mot 

rygg och känner längdskillnaden. Det här är den enklaste typen av mätning och kallas för 

direkt jämförelse (Heiberg Solem, m.fl. 2004). Måttenheter som centimeter, meter, dl och liter 

går att hitta på mätredskap vilket de framöver kommer att lära sig (Persson, Wiklund, 2007). 

2.3.1.1 Mätning - Vikt och volym 

Ett barn lär sig vad något väger genom att lyfta olika material och känna sig fram. Till 

exempel uppfattar hen att bilgaraget (leksak) är tungt medan ärtpåsen är lätt. Däremot kan det 

vara svårare för barnen att förstå innebörden av volym. Barn blir lätt lurade av att tro att 

vikten ska motsvara föremålets storlek. De är inte förberedda på att något litet är tungt eller att 

något stort är lätt. (Heiberg Solem, m.fl. 2004).  

2.3.2 Lokalisering (rumsuppfattning) 

Yngre barn i förskolan är ofta i rörelse vilket bidrar till att de ständigt måste lokalisera sig, det 

vill säga ta reda på vart hen befinner sig i förhållande till rummet och sakerna i det 

(Björklund, 2012; Lindahl 1996; Öhberg, 2004). Ett barn som behärskar att gå obehindrat har 

lättare att skaffa sig erfarenheter om avstånd, läge (riktning i rummet) och position (placering 

i rummet) än ett barn som håller på att lära sig att gå och är helt upptaget med att hålla 

balansen och därmed inte kan fokusera på något mer (Heiberg Solem m.fl. 2004). 

2.3.3 Konstruktion  

Vid konstruktion funderar barnet ut hur hen kan ändra ett material för att det ska få en ny 

funktion. Materialet upplevs då på ett nytt sätt (Helenius, m.fl. a. 2015), till exempel ett 

papper som barnet har vikt ihop till ett pappersflygplan. Förutom ett förändrat utseende har 

pappret även fått den önskade egenskapen att den kan flyga. Barn skapar saker utefter vad de 

för stunden intresserar sig för (Öhberg, 2004) och själva processen ökar chansen för att de 
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kommer lära sig något nytt (Geist, 2008). Egenskapen eller egenskaperna som framträder 

tenderar att ta överhanden bland de yngsta barnen. Till exempel vid ett bilbygge, kan de fastna 

för hur ett hjul snurrar. Istället för att fortsätta bygga på bilen fortsätter de testa olika material 

som också snurrar. De målinriktade frågorna har då glömts bort. 

”Vad ska det bli? Hur ska det fungera? Hur ska det se ut?” (Helenius, m.fl. a. 2015, sid. 5).  

2.3.3.1 Konstruktion – Bygglek. 

Trageton (1996) anser att ostrukturerade material som naturfärgade träklossar, play-doh deg, 

sand för inomhus lek, rätblocksformade lego med mera gynnar byggleken. Persson, m.fl. 

(2007) menar att barnet tvingas tänka till för att välja lämpligt material och anpassa storleken 

på materialet efter bygget, till exempel olika storlekar på legobitarna. Genom att kombinera 

storlekarna på legobitarna ges barnet möjligheten att upptäcka att man kan uppnå samma 

resultat på olika sätt. De lär sig då bedöma höjd, djup och längd samt olika former. 

Svårighetsgraden på byggena varierar beroende på barnets individuella förutsättningar 

(Skolverket, 2010).  

2.3.3.2 Konstruktion – Klassificering och sortering 

Barnet vet vad det vill sortera och varför, till exempel att barnet väljer ut en viss typ av 

fordon, t.ex. grävskopor då hen gillar maskiner som kan gräva, en klassificering har då 

genomförts  (NCM. 2015).  

”Förmågan att klassificera är av kritisk betydelse för utvecklingen av matematisk förståelse, 

problemlösningsförmåga och tänkande” (NCM. 2015, sid 15).  

2.3.3.3 Konstruktion – Form och mönster  

Det är viktigt att barn tränar sig på att få syn på olika former och mönster i vardagen. De kan 

då upptäcka att runda föremål rullar och att fyrkantiga föremål står stabilt. Barnen lär sig 

uppfatta hur olika former skiljer sig åt. Genom att bygga med olika färger på legobitarna kan 

barnen träna på hur mönster uppstår (NCM. 2007).  

 

2.3.4 Lek som matematisk aktivitet. 

Här följer en summering av Bishops definition av lek enligt Johanssons (2015) tolkning. 
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Barnens fantasi styr leken i riktning mot vad barnen tillsammans kommit överens om att leken 

ska handla om. Här bestämmer barnen vilka kriterier som deltagarna ska uppfylla. Under 

tiden som leken pågår kan de kommentera vad de tror kommer hända härnäst vilket övar upp 

förmågan att förutsäga händelseförloppet och argumentera för sin åsikt. För att leken ska 

fortsätta behöver barnen ibland modellera det vill säga tänka bort eller lägga till vissa 

egenskaper hos föremål eller lekdeltagare. Genom leken gynnas olika sätt att föreställa sig 

något, exempelvis det tänkta svärdet ersätts med en pinne och lekdeltagaren blir utsedd till en 

karaktär, exempelvis i leken mamma, pappa, barn. Det är prov på hypotetiskt och abstrakt 

tänkande som är grundläggande inom matematiken (Johansson, 2015). 

Johansson (2015) anser att fri lek inte per automatik är matematisk men kan innehålla 

utmärkande inslag av matematik. Matematiklyftet (Helenius, m.fl. f, 2015) hävdar det 

motsatta, nämligen att leken är matematisk och stödjer sina slutsatser på Bishops (Bishop, 

1988; Skolverket, 2010; Utbildningsdepartementet, 2010) tankar.  

Johansson (2015) ifrågasätter Bishops (1988) indelning av de matematiska aktiviteterna och 

hänvisar till dilemmat som uppstod när hon och hennes medforskare var tvungna att välja en 

av de sex matematiska aktiviteterna, trots att samtliga ingick i de matematiska områdena som 

de observerat. Enligt Persson, m.fl. (2007) finns det inget som säger att de matematiska 

aktiviteterna måste läras i en specifik ordningsföljd. Barnet kan tillägna sig de olika 

matematiska aktiviteterna samtidigt i sin fria lek. 

Johansson (2015) kritiserar även Bishops (1988) otydliga uppdelning av matematiken i 

förskolan och skolans matematik. Johansson (2015) menar att förskolan och skolan bedriver 

sin verksamhet på olika sätt, vilket gör att inlärningsprocesserna skiljer sig åt – i skolan 

tvingas barnen sitta stilla medan det är en mer avslappnad attityd i förskolan. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

För att lättare förstå studien introduceras den ur en teoretisk utgångspunkt (Bryman, 2011) det 

pragmatiska perspektivet, utifrån Deweys tolkning. Härmed har en tolkning av resultatet skett 

(Bryman, 2011). 
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3.1 Deweys tolkning av det pragmatiska perspektivet.  

John Dewey trodde på en utbildning där ämnena går in i varandra (Kroksmark, 2003), den 

uppfattningen genomsyrar även förskolans läroplan (Skolverket, 2010).  

Han argumenterade för att barnen skulle lära sig genom att de skulle experimentera sig fram 

till ett resultat (Roth, 2003), vilket kan kopplas till ett utforskande arbetssätt i förskolan.  

Dewey hade uppfattningen att barn föds nyfikna och att det är pedagogernas uppgift att 

behålla den nyfikenheten för att gynna lärandet. För att utbildningen skulle vara meningsfull 

hävdade Dewey att det var viktigt att barnet verkligen förstod (Roth, 2003). 

För att lärandet ska vara meningsfullt behöver det ha en praktisk anknytning – teorin får alltså 

inte vara lösryckt från sin situation eftersom barnet vill kunna bekräfta att teorin stämmer, 

exempel: ett barn som vill ta reda på hur lång hen är i förhållande till antalet klossar.  

Dewey förespråkade självvalda aktiviteter där barnet lär sig på egen hand eller tillsammans 

med andra barn, samtidigt som pedagogen agerar som en medforskare och styr upp så att 

informationsmängden inte blir för stor. Aktiviteten upplevs då som meningsfull vilket gör att 

barnet kan koncentrera sig längre eftersom intresset finns (Sundgren, 2005). Förskolan 

förverkligar detta genom fri lek, exempelvis ett barn som är trollbunden av sin lek.    

”Utbildning är inte en förberedelse för livet, utbildning är livet självt.”  

(Kroksmark, 2003, sid. 371). 

Den reflekterande erfarenheten: För att återgå till ovanstående exempel med barnet och 

klossarna. Dewey menar att barnet först lär sig något om hen reflekterar över resultatet som 

blev efter att hens planerade handling genomförts. Barnet ifråga trodde att tio klossar skulle 

räcka, men experimentet visade att det bara var hälften av hens längd. 

Dåtid-Nutid-Framtid påverkar barnets förmåga att lära. Det vill säga med hjälp av tidigare 

erfarenheter och nuvarande omständigheter påverkas det framtida lärandet. 

En erfarenhet påverkar framtida beslut , till exempel om barnet ska gissa hur lång hens 

kompis är (som är lite längre än hen). Eftersom barnet nu vet sin egen längd i klossar inser 

hen att det räcker att addera några extra klossar, för att gissningsvis nå kompisens längd.  

Uttrycket ”learning by doing” (Sundgren, 2005, sid. 110) som de flesta förknippar Dewey 

med är en mycket förenklad formulering av vad han menade. Tolkningen att barn lär sig 
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genom att göra vad som helst stämmer inte överens med det han ville förmedla. Han grundade 

sina tankar på ett återkommande händelseförlopp, benämnt aktivitetsbegreppet (Sundgren, 

2005). 

”avsikt – planering – handling – reflektion – bedömning av resultat – ny avsikt osv…” 

(Sundgren, 2005, sid. 110).  

De yngre barnen på förskolan uppfyller till viss del momenten i den processen. Till exempel 

ett barn som hämtar en stol för att nå en eftertraktad leksak på hyllan, och när barnet trots det 

inte når, provar att ställa stolen närmare och lyckas. Detta ansåg Dewey var det bästa sättet att 

lära då aktiviteterna var initierade av barnen själva. 

Målen ska vara inom räckhåll, bättre att sätta upp delmål än ett överväldigande mål 

(Kroksmark, 2003). Varje barn ska kunna nå delmålen utifrån sina egna förutsättningar 

(Sundgren, 2005). Inom förskolans verksamhet tillåts barnen lösa uppgifterna på olika sätt 

med de material som för tillfället finns tillgängligt, vilka kan skiljas åt beroende på vilka rum 

som används. 

 

 

 

 

 

 

4. Metod 

I det här kapitlet presenteras val av metod, urval och genomförande av undersökningen. Här 

presenteras även de etiska överväganden som tagits. Avrundar kapitlet med validiteten, 

reliabiliteten och generaliserbarheten.  

4.1 Metodval. 

”Mycket enkelt uttryckt är metod ingenting annat än ’hur man gör’ när man besvarar sina 

frågeställningar” (Bjereld, Demker, Hinnfors. 2009, sid. 108). 
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Syftet med studien är att synliggöra matematiken i den fria leken, inomhus, på två 

yngreavdelningar inom de matematiska områdena lokalisering, mätning, och konstruktion.  

Bjereld, m.fl. (2009, sid. 45) hävdar att en forskare inte kan vara helt objektiv då hen har en 

egen uppfattning av världen som oavsiktligt kommer att påverka det valda perspektivet på 

något sätt. Men med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod tillåts läsaren göra sig egen 

tolkning av resultatet som studien genererat, i form av insamlad data (Bryman, 2011). 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen (2014) rekommenderade att man skulle överväga sitt val 

noga gällande att utföra studien på en bekant eller okänd förskola. Det resulterade i att 

observationen först utfördes på en okänd förskola i tre dagar men avbröts dagen därpå, på 

grund av att sekretesskäl som Bryman (2011) formulerat inte kunde upprätthållas. 

Observation som metod är lämpligast för att försöka besvara syftet med studien genom att 

observatören sitter med under den fria leken och ser vad som sker, istället för att observatören 

får andrahandsinformation från en intervju med pedagogerna (Løkken, Søbstad, 1995).  

Öppen observation (Løkken, Søbstad, 1995) valdes för att undersökningen skulle 

överensstämma med de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2011). Forskaren förhöll sig till 

Løkken, Søbstad (1995) råd att: 

”inte redovisa i detalj vad man observerar eller vilka frågeställningar man vill ha belysta.” (Løkken, 

Søbstad, 1995, sid. 46)  

4.2 Urval  

I studien användes ett målinriktat urval (Bryman, 2011), det betyder att de observerade 

personerna inte var slumpmässigt utvalda. Studien utfördes på en förskola på två 

yngreavdelningar för 1-3 åringar. Sammanlagt observerades 32 barn inomhus under två 

veckors tid under förmiddagen. Förskolan ligger i en kommun i Sverige. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

För att påverka barnen så lite som möjligt valdes ostrukturerade observationer. Det var en icke 

deltagande observation med fältanteckningar (Bryman, 2011). Den var delvis strukturerad då 

3 spalts metoden (Wehner-Godée, 2013) användes som observationsschema (Vetenskapsrådet, 
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2011, sid.42) samt att den hade matematik som ett specifikt fokus (Franzén, 2014). Och 

samtidigt ostrukturerad då händelseförloppet återgavs (Bryman, 2011).  

4.4 Genomförande 

Den första observationen avbröts på grund av sekretesskäl som inte kunde upprätthållas på en 

okänd förskola. Förskolechefen kontaktades via telefon. Eftersom studien redan introducerats 

för förskolechefen både muntligt och skriftligt, godkände chefen att observatören fick komma 

till förskolan som hon var välbekant med sedan innan. Observatören valde två avdelningar för 

att öka mängden datamaterial, vilket stöds av (Bryman, 2011). 

Missivbrev skickades ut igen, ett riktat till förskolechefen/pedagogerna och ett riktat till 

barnens vårdnadshavare, med en medföljande samtyckesblankett, där det framgick om de 

accepterade att deras barn deltog i studien eller inte. Samtliga vårdnadshavare besvarade med 

ett ja. 

Observatören poängterade för personalen att hon var där som observatör och inte extra 

personal (Löfdahl, m.fl. 2014), i samband med det slog hon fast att hon i möjligaste mån inte 

kunde bli lämnad ensam med barnen, vilket fullföljdes under observationerna.  

Observationerna skedde inomhus under en veckas tid på respektive avdelning mellan kl. 8.30 

- 10.00, motsvarande totalt 15 h observerande. Ett observationsschema (Vetenskapsrådet, 

2011, sid.42) användes för att veta vad hon skulle undersöka. Trespalts-metoden valdes ut och 

namnet avslöjar att anteckningspappret är uppdelat i tre fält som strukturerade upp 

iakttagelserna, med rubrikerna: ”gör, säger, mina reflektioner” (Wehner-Godée, 2013,  sid. 

55). Detta innebar att observatören satt med i rummet och studerar det barnen gjorde och 

eventuellt sa något som var relevant för studien och emellanåt skrev ner det hon sett utan att 

påverka materialet med sina egna tolkningar. Vid ett senare tillfälle kopplade observatören 

sina anteckningar till en passande teori. Detta medförde att vem som helst kan läsa om studien 

och dra sina egna slutsatser (Wehner-Godée, 2013). 

Observatören följde ett barn i minst 10 minuter för att inte tappa fokus och bli överröst av för 

många intryck då det är omöjligt att få med allt (Løkken, Søbstad, 1995).  Observatören satt 

på golvet för att komma ner på barnens nivå och förflyttade sig i rummet när det behövdes, 

utan att dra för mycket uppmärksamhet till sig. 
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Observatören försökte påverka så lite som möjligt men för att barnen skulle vara bekväma 

med observatörens tysta närvaro märkte hon att en bekräftande blick eller några bekräftande 

ord ibland motiverade barnet eller barnen att fortsätta leka (Løkken, Søbstad, 1995). Dessa 

interaktioner dokumenterades (Løkken, Søbstad, 1995).   

För att kunna följa sekretesskälen (Vetenskapsrådet, 2011) lämpade sig studien bättre inomhus 

eftersom barnen blandades utomhus på den gemensamma gården. Det hade krävts tillåtelse 

från pedagogerna på de anslutande avdelningarna, samt underskrifter från de barnens 

vårdnadshavare. För att få tillåtelse att utföra observationerna krävdes vårdnadshavarnas 

underskrifter vilket var en mycket tidskrävande uppgift. 

4.5 Databearbetningsmetod. 

Anteckningarna renskrevs samma dag på datorn. Tolkningen av observationerna har pågått 

under hela studien. Femton observationer valdes ut där det tydligt framgick att barnet använde 

sig av respektive matematisk aktivitet, mätning, lokalisering och konstruktion. 
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4.6 Etiska överväganden. 

Enligt Bryman (2011) måste forskare i Sverige uppfylla följande fyra etiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att få 

tillåtelse att bedriva forskning i Sverige. Dessa principer samverkar med varandra. Det finns 

många aspekter att ta hänsyn till när det gäller observationer, särskilt då studien är riktad mot 

de allra yngsta barnen i förskolan (Löfdahl m.fl. 2014). I missivbreven framkom 

observatörens avsikt med studien, det som i forskningssammanhang kallas informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det lyfter i det här fallet missivbrevens giltighet – de fick inte 

innehålla några otydligheter. Observatören fick heller inte undanhålla information om vad 

studien gick ut på ut på eller hur undersökningen skulle gå till (Bryman, 2011). Deltagandet i 

studien var frivilligt, därför kunde samtycket dras tillbaka med omedelbar verkan (den rätten 

kunde inte ifrågasättas.) Breven intygade även deltagarnas anonymitet vilket faller under 

konfidentialitetskravet, bland annat genom att anteckningarna observatören förde i förväg var 

avkodade för att det inte skulle gå att identifiera enskilda barn. I breven försäkrades även 

pedagogerna och vårdnadshavarna om att studien styrs av nyttjandekravet. Det innebär att det 

insamlade materialet bara kommer användas till examensarbetet och att resultatet inte 

kommer diskuteras med personalen på avdelningen (Löfdahl, m.fl. 2014). När examensarbetet 

är godkänt kommer anteckningarna omedelbart att förstöras för att förhindra att obehöriga får 

tag i det (Bryman, 2011).  

Löfdahl, m.fl. (2014) lyfter skillnaden mellan inlärt och informerat samtycke. Det inlärda 

samtycket sker när förskolebarnen accepterar forskarens förfrågan endast för att de är vana 

vid att lyda vuxna, det vill säga förskolans pedagoger. Vid informerat samtycke har barnen 

blivit informerade av forskaren varför hen är där och utifrån det fått bestämma om sitt 

deltagande (Löfdahl, m.fl. 2014, sid. 38-40). Forskaren sa ”Jag är här för att bli en bra fröken 

och lära mig om hur ni leker, går det bra?”. Skånfors (2013) hävdar också barnens rätt att 

bestämma om hen vill delta eller inte i undersökningen. Hon går steget längre genom att lyfta 

forskarens förmåga att tona in barnet, det vill säga är extra känslig för eventuella förändringar 

i barnets beteende. Denna förmåga har Skånfors namngett ”etisk radar” (Skånfors, 2013, sid. 

17). Forskaren valde av detta skäl att inte observera de barn som var obekväma med hennes 

närvaro. 
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Insamlandet av vårdnadshavarnas underskrifter för att få tillåtelse att utföra observationerna 

var en mycket tidskrävande uppgift. Studien lämpade sig bättre inomhus eftersom barnen 

blandades utomhus på den gemensamma gården. Det hade krävt tillåtelse från pedagogerna på 

de anslutande avdelningarna, samt underskrifter från de barnens vårdnadshavare (Bryman, 

2011). Orden hen och barnet/barnen användes för att avkoda barnens identitet under studien. 

4.7 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet. 

Reliabiliteten handlar om att studien ska kunna upprepas och ge snarlika resultat oavsett vem 

som utför studien. Därför är det viktigt att välja rätt plats för att genomföra studien samt se till 

att relevant data samlas in och analyseras efter syftet med studien och studiens tillhörande 

frågeställningar (Bryman, 2011).  

I mitt fall valde jag en förskola där två yngre barngrupper observerades inomhus i den fria 

leken. Data samlades in med hjälp av tre-spalts metoden. Resultatet analyserades utifrån de 

matematiska aktiviteterna mätning, lokalisering och konstruktion. Uppskattar att reliabiliteten 

är väldigt låg eftersom insamlandet av relevant data påverkades av att jag följde de etiska 

principerna, bland annat ”etisk radar” (Skånfors, 2013, sid 17).   

Validiteten i sin tur handlar om att den insamlade datan ska besvara syftet och de tillhörande 

frågeställningarna, samt att datainsamling är korrekt utförd (Bryman, 2011). Studien uppfyller 

ovanstående krav som validiteten står för.  

Det går inte att jämföra studiens forsknings resultat med övriga förskolor eftersom studiens 

resultat inte heller tar hänsyn till varken kön eller specificerad ålder inom åldersspannet 1-3 

år. Fokuset med den kvalitativa forskningsstudien var inte att nå en generaliserbarhet (Bryman 

2011, Johansson, Svedner, 2010), utan snarare synliggöra matematiken i den fria leken. 
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5. Resultat och analys 

30 barn observerades under totalt 15 timmar på två yngre avdelningar, inomhus i den fria 

leken, nedan följer ett urval av de observationerna. Notera att observationerna inte följer 

någon tidsordning, utan är sorterade efter de olika matematiska aktiviteterna, mätning, 

lokalisering och konstruktion. 

5.1 Matematik i den fria leken 

5.1.1. Mäta 

Observation 1: Ett barn staplar kubformade klossar på varandra på höjden, ett annat barn 

kommer och deltar genom att placera en likadan kloss längst ned, sedan ansluter sig 

ytterligare tre barn och förstör tornet. 

Analys 1: Barnet verkar behärska sortering & klassificering eftersom barnet valde ut de 

klossar som var formade som kuber. Ett samband skapas då klossarna som är staplade på 

varandra, liknar ett torn. När nästa barn anslöt sig till aktiviteten placerade hen ut klossar för 

att stabilisera botten av tornet och verkade ha insett att tornet annars skulle ha rasat. 

Observation 2: Hen kör bilen på fönsterbrädan med handen, fram och tillbaka. Backar sedan 

bakåt med bilen ned från fönsterbrädan tills den stöter i elementet som är ca 10 cm ner innan 

barnet gör samma rörelse tills bilen stöter i fönsterbrädan igen. Stannar upp innan hen 

upprepar den rörelsen några gånger i rad. 

Analys 2: Barnet får här en upplevelse av avstånd med hjälp av fönsterbrädan och elementet 

som referenspunkter. Barnet kan ha upptäckt att mellanrummet mellan fönsterbrädan och 

elementet utgör sambandet för mätning. Upprepar rörelsen med bilen som referenspunkt för 

att hinna uppleva avståndet med kroppen. 

Observation 3: Staplar tre stora lådor på varandra, på höjden, stapeln är längre än barnet. 

Analys 3: Barnet upplever höjd i jämförelse med sin egen kropp som hen använder som 

referenspunkt. 
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Observation 4: Barnet lägger flera djur i ett lastbilsflak (leksak) men några av djuren trillar 

ur, barnet försöker först lägga tillbaka djuren. När djuren återigen trillar ur byter barnet 

strategi, hen väljer ut några mindre djur som hen placerar i lastbilsflaket utan problem. 

Analys 4: Barnet verkar inse att några av djuren är för stora för att få plats på lastbilsflaket 

(referenspunkten) och byter ut dessa mot några mindre djur. En sortering och klassificering 

har skett då endast djur fick vara med på lastbilsflaket och av de djur som trillade ur endast 

ersattes med mindre djur. Variation och volym ingår också då det först fanns en blandning av 

storlekar på djuren, sedan en bestämd storlek. Barnet kan då ha insett sambandet mellan 

storleken på djuren och utrymmet på lastbilsflaket.  

Observation 5: Barnet placerar en liten bil på brandbilens stege. Hen väljer sedan ut en annan 

bil i större storlek och placerar den på samma sätt. Barnet försöker upprepade gånger trycka 

fast bilen men misslyckas och ger upp. 

Analys 5: Barnet varierar storleken på bilen en gång men saknar förkunskaper om storlek, 

utmaningen blir för svår även om hen har brandstegen som referenspunkt. Har sorterat och  

klassificerat. 

5.1.2. Lokalisera 

Observation 6: Barnet har en bil i handen som den håller upp för att visa sin vän samtidigt 

som hen pekar på en bild av en buss på världskartan som sitter i barnets höjd på väggen och 

säger ”bil”. 

Analys 6: Barnet kopplar ihop verkligheten som bilen representerar och den abstrakta 

kartbilden föreställandes en buss. Har urskilt sambandet som finns mellan bilen i handen och 

bilden på bussen. Det är visserligen fel ord men båda orden tillhör kategorin fordon, så barnet 

har även sorterat ut och kategoriserat. 

Observation 7: Barnet sitter på en filt och är noga med att inte nudda någon kroppsdel i 

golvet, barnet skrattar när hen avsiktligt stöter foten i golvet flera gånger i rad. 

Analys 7: Barnet har lokaliserat filten och använder den som referenspunkt när hen leker inte 

stöta golv upprepade gånger.  
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Observation 8: Utav leksakerna på golvet väljer barnet ut en stor kloss ca 10 ggr 10 cm 

formad som en kub. Barnet placerar klossen under världskartan på golvet. Sedan ställer hen 

högerfoten på klossen och försöker balansera, men trillar ned. Hen upprepar samma försök 

men varierar hur hen står på klossen efter varje försök och lyckas tillslut. 

Analys 8: Barnet har lokaliserat en kub formad kloss som hen väljer ut av leksakerna, 

använder för att bli längre. Hen använder sin egen kropp som referenspunkt och urskiljer 

sambandet mellan sin egen längd och klossens höjd genom att upprepa samma rörelse innan 

hen varierar den för att se världskartan bättre. Sortering & klassificering. 

Observation 9: Undersöker bilbanan i trä (leksak) med ena benet upprepade gånger och 

varierar sina rörelser under en minut innan barnet klättrar upp för den. 

Analys 9: Barnet undersöker bilbanan med benet som referenspunkt, hen upprepar och 

varierar rörelsen. Kanske fick barnet en uppfattning om benets längd i förhållande till 

bilbanan. 

Observation 10: Lego ligger utspritt på golvet och barnet får syn på en ambulansdörr som 

ligger vid legolådan. Tittar sig omkring flera gånger innan hen får syn på ambulansbilen tre 

meter bort. Barnet går och hämtar den och sätter efter några försök fast ambulansdörren. 

Analys 10: Lokaliserar först ambulansdörren och har den som referenspunkt när hen letar 

efter ambulansbilen bland legobitarna på golvet (sorterat och kategoriserat). Verkar ha fått syn 

på att ambulansdörren och ambulansbilen hör ihop (samband). Hen varierar sina försök att 

sätta fast dörren tills den slutligen fastnar.  

5.1.3. Konstruktion  

Observation 11: Barnet placerar först gula legobitar efter varandra i en rad på en stor 

legoplatta, från ena sidan till den andra och referenspunkten är legoplattan. Barnet upprepar 

sedan mönstret fast den här gången med en röd rad, sedan en blå rad och slutligen en röd rad. 

Det vill säga att plattan har täckts av fyra rader i olika färger. 

Analys 11: Visar prov på mönster och samband samt sortering och klassificering eftersom hen 

har valt ut legobitarna i de ovan uppräknade färgerna.  

Observation 12: En legobit på varje finger, i olika färger. 
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Analys 12: Använder handens fem fingrar som referenspunkter och skapar ett mönster med 

legobitarna, därmed har ett samband uppstått. Barnet har också sorterat & klassificerat. 

Observation 13: Har en leksak i form av en pizza framför sig uppdelad i åtta delar som ligger 

utspridda på bordet. Hen tar en pizzabit i taget och lägger dem i formen av en pizza. Barnet 

tar sedan isär pizzan innan hen återigen lägger ihop pizzan, fast den här gången med hjälp av 

stekpannan som referenspunkt. 

Analys 13: Verkar första gången använda erfarenheten av hur en pizza ser ut för att andra 

gången ta stekpannan till hjälp som referenspunkt. Barnet upprepar samma tillvägagångsätt 

men varierar det också då hen tar stekpannan till hjälp. Ett mönster uppstår när hen sätter ihop 

pizzadelarna till en hel pizza. Även sorterat & klassificerat. Får kanske syn på sambandet 

mellan stekpannans cirkulära form och pizzans cirkulära form. 

Observation 14: Stora klossar ligger utspridda på golvet, barnet plockar först upp en 

rektangulär kloss och håller den på olika sätt (variation) innan barnet byter ut den mot en kub 

formad kloss och upprepar handlingen. Barnet får sedan syn på en leksaksbil (använder som 

referenspunkt) som hen hämtar och börjar köra på de utspridda klossarna. Hen väljer först ut 

en rektangulär kloss sortering & klassificering och ställer bilen på den, barnet ger bilen en lätt 

knuff och den åker fem centimeter innan den stannar. Barnet tar istället upp en triangelformad 

kloss och håller den på olika sätt innan hen placerar bilen på toppen av triangelns lutning. När 

hen släpper bilen får den fart och åker iväg. Testar återigen att släppa bilen på samma sätt fast 

nu med en triangel efter den första triangeln, bilen får fart innan den bromsas av den 

efterföljande triangeln. Barnet beslutar sig för att lägga den liggande triangeln på den andra 

liggande triangeln, när hen släpper bilen får den högre fart än innan. 

Analys 14: Barnet undersöker klossarnas egenskaper först en rektangel och sedan en kub 

genom att variera sättet hen håller dem i handen. Hen försöker få bilen att åka av sig själv 

men märker att den rektangulära klossen saknar den egenskapen hen söker. Barnet undersöker 

en annan kloss och upptäcker att triangeln till motsats från rektangeln har en sned och brant 

lutning, vilket resulterar i att bilen (referenspunkt) får fart. Barnet placerar sedan ytterligare en 

triangel bredvid den första, bilen åker iväg innan den bromsas upp av den andra triangeln 

beslutar sig då för att lägga den liggande triangeln på den andra liggande triangeln och bilen 

får högre fart än innan. Barnet kan ha fått syn på följande samband nämligen att desto högre 
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avsatsen är och desto brantare lutning desto mer fart får bilen. Nu har hen eventuellt fått en 

erfarenhet av att bygga ramper för bilar, vilket i sådana fall öppnar upp barnets möjligheter att 

bygga på ett varierat sätt. 

Observation 15: Barnet vänder på en stor kudde formad som en halv-cirkel för att sedan sätta 

sig på den så barnet kan gunga.  

Analys 15: Barnet kopplar i tanken ihop den geometriska formen halvcirkel med en gunga 

(samband). Det verkar som att barnet gjort den upptäckten tidigare då lösningen kommer 

direkt. En tidigare erfarenhet används här som referenspunkt. Har sorterat och klassificerat. 

Observation 16: Ställer cirkelformad kudde på högkant och rullar den. 

Analys 16: Även här verkar barnet gjort upptäckten tidigare då lösningen kommer direkt. Den 

cirkelformade kudden har samma geometriska form som ett hjul (samband) och går därför att 

rulla. Referenspunkten är en tidigare erfarenhet. Sortera och klassificera 

5.2 Resultatsammanfattning  

5.2.1. Vad gör de observerade barnen i den fria leken inom den matematiska aktiviteten 

mätning? 

                                                        Mätning 

Sortering & Klassificering 

(1, 4, 5) 

Referenspunkt 

(2, 3, 4, 5) 

Upprepning 

(2) 

Variation 

(4,5) 

Samband 

(1,2,4) 

Utforskning 

(1,2,3) 

Problemlösning 

(4,5) 

Lokalisering 

(1, 2, 3, 4, 5) 

Konstruktion 

(1, 3) 

Vänligen notera att siffran hänvisar till den specifika observationen. 

Barn meningsskapande inom mätning. Barnen har byggt torn med olika material, kub formade 

klossar och stora lådor. Upptäcker mellanrum och innebörden av volym, det vill säga hur 

mycket som får plats, samt försöker mäta med material. 
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5.2.2. Vad gör de observerade barnen i den fria leken inom den matematiska aktiviteten 

lokalisering? 

                                         Lokalisering (rumsuppfattning) 

Sortering & Klassificering 

(6, 10) 

Referenspunkt 

(6,7, 8, 9, 10) 

Upprepning 

(7,8,9) 

Variation 

(8,9,10) 

Samband 

(6,8,9) 

Utforskning 

(6,7,9) 

Problemlösning 

(8,10) 

Mätning 

(6, 7, 8, 9, 10) 

Konstruktion 

(8, 10) 

Vänligen notera att siffran hänvisar till den specifika observationen. 

Barns meningsskapande inom lokalisering (rumsuppfattning). Abstraktionsförmåga, leker inte 

stöta golv, att man kan bli längre med hjälp av ett material (i det fallet en kub), utforskar en 

bilbana och lagar en ambulansbil. 

5.2.3 Vad gör de observerade barnen i den fria leken inom den matematiska aktiviteten 

konstruktion? 

                                                        Konstruktion 

Sortering & Klassificering 

(11,12,13,15,16) 

Referenspunkt 

(11,12,13,14,15,16) 

Upprepning 

(11,12,13) 

Variation 

(11,14) 

Samband 

(11,12,14,15,16) 

Utforskning 

(11,12,13,15,16) 

Problemlösning 

(14) 

Mätning 

(11,13, 14)  

Lokalisering 

(11,12,13,14,15, 16) 

Vänligen notera att siffran hänvisar till den specifika observationen. 

Barns meningsskapande inom konstruktion. Skapar mönster med material, legobitar på en 

legoplatta och en annan med hjälp av fingrarna, upptäcker formen av en pizza (är formad som 

en cirkel och att delarna ser ut som trianglar), lär sig hur bilen ska få fart utan att barnet knuf-

far på, använder en halv cirkel formad kudde som en gunga och ett annat barn använder en 

cirkelformad kudde som ett hjul. 
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5.2.4. Använder de observerade barnen sig av ett utforskande tillvägagångssätt eller 

problemlösning i den fria leken inom de  matematiska aktiviteterna mätning, 

lokalisering och konstruktion? 

Utifrån de fem utvalda observationerna inom mätning visar resultatet att problemlösning 

användes i två av aktiviteterna/fallen (observation 4 och 5), likaså inom lokalisering 

(observation 8 och 10) och en gång inom konstruktion (observation 14). Ett utforskande 

tillvägagångssätt användes i de övriga observerade aktiviteterna. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien är att synliggöra matematiken inom de matematiska aktiviteterna mätning, 

lokalisering och konstruktion. 

6.1 Sammanfattning 

En kvalitativ forskningsmetod användes vid studiens genomförande. Datainsamlingen skedde 

med hjälp av ostrukturerade observationer med tillhörande fältanteckningar (Bryman, 2011). 

Ett målinriktat urval (Bryman, 2011) användes, närmare bestämt barn i 1-3 års åldern på en 

förskola. Sammanlagt observerades 32 barn inomhus under två veckors tid under 

förmiddagen. Totalt spenderades 15 timmar med att observera barnen och fördelades på två 

yngre avdelningar. För att uppfylla god forskningssed har följande fyra etiska principer följts: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

I studiens resultat kan man se prov på att yngre barn använder sig både av ett utforskande 

tillvägagångssätt och även av problemlösning i den fria leken, inom de matematiska 

aktiviteterna som studien avsåg. 

6.2 Metoddiskussion 

Ostrukturerad observation som användes hade fördelen att göra mig som observatör relativt 

obemärkt av barnen. Kunde däremot i vissa lägen märka att de blev påverkade av min 

närvaro. Min närvaro hade varit mindre påtaglig om observationerna hade filmats som till 

exempel Bäckman (2015) gjorde, istället för att antecknas. Vetenskapsrådet (2011) stödjer ett 

sådant resonemang, eftersom de ser vinsterna med inspelade observationer när det gäller 

kommunikation. Det var inte ett alternativ då detta inte tillåts vid examensarbete på grund av 

sekretesskäl (Vetenskapsrådet, 2011). Fördelen med en deltagande observation hade varit att 

jag kunnat ställa frågor om vad barnet/barnen gjorde, för att få en större datamängd, i stället 

för att vara hänvisad till mina egna tolkningar. Nackdelen hade varit att objektiviteten på den 

insamlade datan äventyrats då jag medvetet eller omedvetet hade påverkat barnens 
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lek/aktivitet ännu mer vilket Bryman (2011) varnade för. I efterhand hade jag önskat att jag 

följt min handledares råd att begränsa den fria leken till ett specifikt rum, då den fria leken är 

väldigt omfattande. Jag valde att inte följa detta råd då jag ville återge verkligheten och inte 

hämma den fria leken. Från den tidigare avbrutna studien lärde jag mig att följa ett barn i 

minst 10 minuter för att inte tappa fokus och bli överöst av för många intryck då det är 

omöjligt att få med allt (Løkken, Søbstad, 1995). Inser i efterhand att jag borde ha kontaktat 

förskolan under den inledande delen av examensarbetet för att hitta en förskola som var villig 

att ställa upp på min studie. Observationerna hade då kunnat inledas tidigare. 

6.3 Resultatdiskussion 

I undersökningen framgick det att yngre barn är kompetenta och självständiga när de på egen 

hand utforskar sin omgivning (Sundgren, 2005). Studien visar att de matematiska aktiviteterna 

mäta, lokalisera (rumsuppfattning), konstruera och leka kan gå ihop med varandra som 

Johansson (2015) påstod. Däremot visade studien att typen av aktivitet berör olika många 

matematiska aktiviteter. De kan vara inriktade mot utforskning (Lindahl 1996) eller 

problemlösning (Björklund, 2007). I studien hade majoriteten av de matematiska aktiviteterna 

en utforskande inriktning, medan problemlösning endast skedde i fem av de sexton 

matematiska aktiviteterna. Barn skapar mening i den fria leken och även om barnet inte har 

matematiken som huvudfokus (Geist, 2009) ingår den alltid, mer eller mindre i deras 

aktiviteter (Utbildningsdepartementet, 2010). Oberoende om den är av utforskande eller 

problemlösande karaktär. Studien visade även att direkta jämförelser ofta sker under tystnad 

bland yngre barn som Bäckman (2015) hävdade. Det ostrukturerade materialet var 

överrepresenterat i studien (Trageton, 1996).  

Barns problemlösningsförmåga är beroende av vad de har för förkunskaper om materialet och 

om de varit i en liknande situation tidigare (Sundgren, 2005). Yngre barn är beroende av en 

synlig referenspunkt material, inredning eller kroppen (Björklund, 2007) för att kunna lösa 

uppgiften.  
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I ett tidigt stadie av examensarbetet rekommenderade min handledare att begränsa studien till 

ett perspektiv. Valde därför det pragmatiska perspektivet utifrån Deweys tolkning. Jag 

övervägde att även inkludera det sociokulturella perspektivet (Sundgren, 2005), men avstod 

då det perspektivet saknade relevans i min studie eftersom barnen lekte enskilt och saknade 

ett verbalt språk. 

6.4 Slutsats och vidare forskning 

Om man är insatt i vad matematik är och hur den används, upptäcker man att barnen mer eller 

mindre använder sig av matematik i den fria leken. Min syn på matematik har förändrats från 

att vara abstrakt till att vara konkret, vilket barnen demonstrerade i sina aktiviteter. Det 

kommer gynna de förskolebarn jag möter under åren som följer som förskollärare. Det skulle 

vara intressant att jämföra en 1-3 års grupp med en 1-5 års grupp. För att ta reda på om de 

yngre barnen i 1-5 års gruppen oftare använder sig av problemlösning i den fria leken, än 

barnen i den renodlade 1-3 års gruppen. 
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Bilagor: 

Till vårdnadshavare 

Hej! 

Jag läser till förskollärare vid ********* universitet och har fått i uppgift att skriva om 

matematik i mitt examensarbete. Syftet med studien är att via observationer synliggöra yngre 

barns (1-3 år) förhållande till matematik inom den fria leken. Detta innebär att jag kommer 

sitta med i rummet och studera det barnen gör och eventuellt säger som är relevant för 

studien.  

Ert barns bästa kommer hela tiden vara i fokus, därför kommer jag inte observera barn som 

visar tecken på obehag. Vid observationstillfällena kommer endast papper och penna 

användas. Observationerna kommer utföras inomhus under en veckas tid från ca 8.30 – 

utevistelse, för att samla på mig så många matematikrelaterade observationer som möjligt. 

Deltagandet är frivilligt, tillåtet att när som helst avbryta studien utan förklaring. Allt material 

som jag samlat på mig under examinationsarbetets gång kommer förstöras när 

examinationsarbetet (där ert barns anonymitet är säkrad) blivit godkänt. Examinationsarbetet 

kommer finnas tillgänglig på nätet via ********* universitets hemsida.  

Vänligen skriv under medföljande blankett för att ge mig tillåtelse att genomföra 

matematikstudien på ert barns avdelning och återlämna till förskolan så fort som möjligt, för 

att jag ska hinna genomföra studien i tid. 

Hör gärna av er om något är oklart. Tack på förhand. 

 

Sara Andersson.                                                        Handledare: Lena Forslund 

***-*** ** **                                                           *** – *** ** ** 

sara_andersson87@**********                              lena.forslund@******           
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Samtyckesblankett – Vårdnadshavare. 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet som gäller studien om yngre barns 

matematikrelaterade erfarenheter i förskolan. 

 

          Ja - Jag godkänner mitt barns medverkan i matematikstudien.  

 

         Nej - Jag godkänner inte mitt barns medverkan i matematikstudien. 

 

Barnets namn 

 

Ort och datum 

 

Vårdnadshavare 1 

 

Vårdnadshavare 2 

 

Lämnas in så fort som möjligt till förskolan. 
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 Till pedagoger 

Hej! 

Jag läser till förskollärare vid ********* universitet och har fått i uppgift att skriva om 

matematik i mitt examensarbete. Syftet med studien är att via observationer synliggöra yngre 

barns (1-3 år) förhållande till matematik inom den fria leken. Detta innebär att jag kommer 

sitta med i rummet och studera det barnen gör och eventuellt säger som är relevant för 

studien.  

Barnens bästa kommer hela tiden vara i fokus, därför kommer jag inte observera barn som 

visar tecken på obehag. Vid observationstillfällena kommer endast papper och penna 

användas. Observationerna kommer utföras inomhus under en veckas tid från ca 8.30 – 

utevistelse, för att samla på mig så många matematikrelaterade observationer som möjligt. 

Deltagandet är frivilligt, tillåtet att när som helst avbryta studien utan förklaring. Allt material 

som jag samlat på mig under examinationsarbetets gång kommer förstöras när 

examinationsarbetet (där barnens anonymitet är säkrad) blivit godkänt. Examinationsarbetet 

kommer finnas tillgänglig på nätet via ********* universitet hemsida. 

Blanketterna som lämnats ut till vårdnadshavarna behöver samlas in så fort som möjligt, för 

att jag ska hinna genomföra studien i tid. 

Hör gärna av er om något är oklart. Tack på förhand. 

 

Sara Andersson.                                                        Handledare: Lena Forslund 

***-*** ** **                                                           *** – *** ** ** 

sara_andersson87@**********                                    lena.forslund@******                                                                           

                                                              

 


