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Abstract 
 
Uppsatsen handlar om lekens betydelse i matematikundervisningen. Hur medvetna är barnen 

om att lek med matematik kan främja deras matematikinlärning? Hur kan man som pedagog 

främja barns matematikinlärning genom lek? Syfte med undersökningen är att belysa hur 

matematiklek kan främja barns matematikinlärning. 

   Undersökningen grundar sig på observationer och intervjuer. Våra informanter är sex 

stycken sexåringar samt två pedagoger som arbetar med dessa sex barn. Vi använde oss av 

ett spel som matematiklek under observationen. Undersökningen visar att inte alla barnen 

förstår varför vi gjorde matematikleken med dem. Av en flicka fick vi svaret ”Vi jobbar så 

mycket och behöver spela lite”. Intervjuerna med pedagogerna visar att de arbetar mycket 

med vardagsmatematik. De vill fånga matematiken när barnen ställer matematiska frågor.  

 

Ämnesord: matematik, lek, förskoleklass, kunskap, lärare, elever.   
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1 Inledning 
 
Barn har många olika uppfattningar om matematik. Vissa tycker om stora tal, andra tycker om 

addition, men det finns även de som inte har fastnat för något speciellt inom matematiken. Det 

bästa sättet att få barnen intresserade av matematik är att leka fram den. Om en grupp barn får 

ett spel framför sig och reglerna förklarade börjar de spela med en gång utan att tänka på att 

det är matematik. Leken sätter barnen i rätt sinnestämning för att de ska kunna lära sig svåra 

saker.  De är avslappnade och samtidigt koncentrerade när de leker.   

Barn lär sig mycket genom lek. De utvecklar den sociala kompetensen, språket samt fin- och 

grovmotoriken. De får lättare för att visa känslor samt att utveckla sin vilja.  

 
Att låtsas är en övning i att behärska sin omgivning, 

att råda över tillvaron på egna och lekkamraters 

villkor. Den som kan använda sin fantasi behöver inte 

låta sig styras av omedelbara intryck.  

   I leken både styr och styrs man. Ofta följer man 

alldeles självmant lekens regler. Annars är det inte 

roligt att leka (Henriksson 1987, s 15). 

 

Vi har valt att rikta in oss på matematiklek. Att leka fram matematiken medför att barnen 

upptäcker matematiken i vardagen och lättare förstår varför de ska lära sig räkna och lösa 

olika problem. Ett av strävansmålen i läroplanen lyder: ”Skolan skall sträva efter att varje 

elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Lpo 94 s 11). 

   Enligt vår förra regerings matematikdelegation har det framkommit att barn och ungdomar i 

Sverige är allt för dåliga i matematik (Lundberg, 2004). Vi anser att matematiken är en viktig 

del av våra liv och att alla måste ha kunskaper i ämnet för att det dagliga livet ska kunna 

fungera. Kan vi som pedagoger lägga en bra grund och ge en positiv syn på matematiken så 

har vi kanske bidragit till att öka barnens matematikkunskaper så att de får det lättare i 

framtiden. 

1.1 Bakgrund 

Innan vi började vår utbildning på Högskolan Kristianstad hade ingen av oss någon positiv 

bild av matematik. Allteftersom vår utbildning har fortlöpt har vi fått en helt annan bild av 

matematik. Vi har nu sett hur man kan göra matematiken mer vardagstrogen. Vi har stött på 
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olika sätt att använda sig av matematiklek under vår verksamhetsförlagda utbildning. När vi 

har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning är det femåringar som har sagt till oss: ”att 

snart ska vi börja skolan och då måste vi ha matematik”. När vi förklarat för dem att vi ofta 

leker matematiklekar redan nu har de kommit på att matematik inte behöver vara så tråkigt.  

  Dagligen kommer alla i kontakt med matematik i olika samanhang. Detta gör barnen till 

exempel när de spelar ett spel och ska koppla ihop tärningens prickar till hur många steg de 

får gå, men även när de dukar, bygger med lego eller klossar etc. Det är viktigt att pedagoger 

ute på fältet synliggör vardagsmatematiken för barnen och försöker få dem tycka att det är 

roligt, spännande och begripligt. Detta anser vi att man lättast gör genom att leka fram 

matematiken. Efter att ha läst en hel del litteratur under vår utbildning och däribland 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och fritidshem, Lpo 94 har vi 

fått kunskap om hur stor del av det dagliga arbetet de fyra kunskapsformerna fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet har. För att få förståelse och färdighet krävs mycket övning och att 

man kan uppleva det i vardagen. Detta kan enkelt göras genom matematiklekar.  

1.2 Syfte 

Syfte med undersökningen är att undersöka vilken effekt matematiklek har på barns 

matematikinlärning. 

 

1.3 Disposition 

I uppsatsen första del kommer vi att behandla olika teorier och tidigare forskning gällande 

matematiklek. Därefter kommer problemformulering. Vidare kommer metodavsnittet där vi 

kommer att redogöra för vilka metoder vi har valt att använda oss av i vår undersökning. 

Under metodavsnittet kommer vi att ta upp vilka insamlingsmetoder vi har valt, vilken 

undersökningsgrupp vi har använt. Vi tar även upp vårt genomförande, etiska överväganden, 

metodkritik samt analysmetod. I resultatredovisningen kommer vi först att redovisa 

observationen därefter redovisar vi intervjuerna med barnen separat, detta gör vi även med 

intervjuerna med pedagogerna som kommer näst. Arbetet avslutas med diskussion samt en 

sammanfattning 
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2 Litteraturgenomgång 
 
I detta stycke bearbetas uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Inledningsvis kommer Historik 

om lek och matematik, därefter kommer fakta om lek och matematik. Styrdokumenten, 

kursplanen samt analysschemat kommer under denna rubrik.  

2.1 Historik 

2.1.1 Vygotskij 

Leken är källan till utveckling och den skapar potentiella utvecklingszoner. I leken befinner 

sig barnet alltid över sin ålder, sitt dagliga beteende. I leken är det som om barnet vore 

huvudet högre än sig själv.  

    Vygotskij står för det sociokulturella. Ett sociokulturellt perspektiv menas att det är genom 

lärande som individen utvecklas. Man utgår helt enkelt från individens tidigare erfarenheter 

och kunskaper (Säljö 2006). 

   Vygotskij anser att språket är det redskap som tolkar världen. Han menar att det är den 

språkliga betydelsen som tar överhand i leken. Han anser även att det är mötet mellan barns 

individuella förståelse som gör att barnet kan ta ett steg framåt i sin utveckling (Doverborg & 

Pramling 1999). Barnet styrs i stor utsträckning av sina omedelbara sinnesintryck. En trappa 

måste man klättra i, en större yta måste man springa över. När barnen sen lär sig att behärska 

detta kan de låtsas att en pinne är en häst. Först då har de tagit det första steget mot ett 

abstrakt tänkande (Henriksson 1987). 

   Enligt Vygotskij laborerar barnen i leken med objektens inre betydelse och övar sig på att se 

vad som sker i det som är synligt. Barnen leker av lust och lusten skapar det bästa 

inlärningsklimatet. Alla regler som barnen har gått med på i början av leken måste följas 

annars är det ingen som tycker det är roligt (Henriksson 1987). 

2.1.2 Piaget 

Piaget företräder den kognitiva teorin. Han menar för att individen ska lära sig något 

överhuvudtaget måste den ha nått en viss utvecklingsnivå. Om man inte har nått ett visst 

tankestadium, kan man inte tillägna sig en viss färdighet eller ett visst sätt att resonera. Den 

pedagogiska uppgiften blir att ”matcha” innehållet i uppgifter med elevens tankenivå  

(Säljö 2006). 
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   Enligt Piaget är det nyfödda barnet socialt och har en medfödd nyfikenhet. Ett exempel på 

imitation är språkinlärningen. Han anser att ett barn endast kan utvecklas till människa genom 

att växa upp med människor eftersom det är då de lär sig empati, social mening och inlevelse. 

Piaget anser att den mänskliga utvecklingen beror på fyra viktiga drivkrafter, dessa är 

mognad, handling, socialt samspel och självreglering.  Han jämför mognaden med en frukt att 

den måste ske spontant och beroende av individens olika erfarenheter. Handling är nödvändigt 

för att kunna få olika erfarenheter och genom dessa kunna förstå de elementära 

förutsättningarna för sin utveckling. Socialt samspel är grundläggande för att kunna utvecklas 

till en bra människa på grund av stora skillnader i uppväxtmiljöer. Självregleringen driver 

människan mot stabilitet och är en konstant och aktiv strävan mot ständigt bättre anpassning 

samt ett ständigt bättre sätt att nå insikt. home.swipnet.se 

    

2.1.3 Fröbel 
 

Är inte ett lekande barn den skönaste syn man kan se 

under barndomens tid. Ett barn som går så helt upp i 

sin lek? 

(Rockström 1983 s. 44). 

 

 
Leken är en av kärnpunkterna och det naturligaste sättet för barn att utrycka sig på anser 

Fröbel i sin pedagogik (Lindqvist 1996). Friedrich Fröbel startade sin första barnträdgård 

1840 där han tillämpade sina lektioner som var byggda på noggranna observationer på barns 

lek. ”Barn ska liksom plantor vårdas med omsorg och få växa på ett naturligt sätt i en 

gynnsam och näringsrik miljö” (Tidningen förskolan nr 7 2004 s. 33). Han förespråkande fri 

uppfostran med detta menar han att pedagogen ska finnas där som vägledare. Detta ska dock 

inte ske i två fall, inte när det gäller etik/moral och matematik. Då menar Fröbel att 

pedagogen skall vara den bestämmande (Tidningen förskolan Nr 7 2004). Han understryker 

lekens betydelse och gör den till den viktigaste ingrediensen i barnets liv. Det är även 

barndomens högsta utvecklingsstadium där leken är ett uttryck för barnets inre väsen. Fröbel 

menar även att leken under barndomen inte bara är lek. Den är högst allvarlig och har en djup 

betydelse. Leken är ett inslag i livet som bildar meningsfullhet (Rockström 1983).  

   Ett av Fröbels nyckelbegrepp i sina teorier var Darstellung. Detta kan tolkas som kreativt 

självförverkligande. Barns lek är lika funktionellt som den vuxnas arbete (Svedberg & Zaar 

1993).  
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2.1.4 Lek och lärande förr  

Leken har följt människan genom historien. Det var de gamla grekerna som 

uppmärksammade sambandet mellan lek och lärande. Leken var grunden i all utbildning 

ansåg Platon. Han menade att barnen lär sig lättare av lust och i lekfulla situationer än under 

tvång. Aristoteles, som var Platons elev, tyckte det var viktigt att uppmuntra barnen till lek, 

sådan lek som de skulle ha lekt som vuxna.  

   Industrialiseringen medförde stora förändringar av samhället. Livet styrdes numera av tiden 

och inte av naturen som tidigare. Under 1700-talet började intresset för att studera lek ta fart. 

Friedrich Fröbel och Jean-Jacques Rosseau var två filosofer som skrev på olika sätt om lek, 

undervisning och fostran.  

  I slutet av 1800-talet fanns det fyra dominerande lekteorier: kraftöverskottsteorin, 

rekreationsteorin, övningsteorin samt rekapitulationsteorin. Tiden för leken ökade nu och blev 

en verksamhet för barnen, skild från det övriga samhällslivet.  

  Under 1900-talet började leken att sättas i system under ordnade former. Barn- och 

ungdomsperioden förlängdes. Sedan dess finns det speciella lekplatser som är skapade för lek. 

(Lekens roll i förskola och förskoleklass, Tidningen förskolan 2006) 

2.2 Lek 

 
Det finns få saker här i världen som inte har kunnat 

ersättas med något annat. Dit hör leken. Allting 

omkring oss har förändrats under tidens gång, men 

leken följer fortfarande samma mönster  
(Godée 1981 s. 13).  

 

Det finns en lycka i att upptäcka det outforskade, det nya, att förstå något som tidigare har 

varit oklart men även att kunna prestera något som tidigare har varit omöjligt. Varje gång vi 

gör detta är det något som tillfredställs i våra liv. I leken sker detta helt naturligt. Vi lär oss 

genom leken (Tidningen Förskolan 2002). Leken har även en utvecklande kraft. Genom 

leken utvecklas barn på många olika områden. Deras känslor, språk, motorik och sociala 

färdigheter utvecklas (Lökken mfl 2005). Därför är det nödvändigt att leka. Barnen är 

lyckligt omedvetna om vad de presterar för de har ännu inget målmedvetet tänkande. Leken 

är lekens mål (Henriksson1987). Den är inte riktad mot något konkret resultat utan är 
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motsatsen till prestation. Den leder till kompetens. Leken kommer av lust och den föder lust, 

kontakt och glädje. När barn leker använder de sig av alla sina egenskaper för att utveckla 

viljan. I lekens glädjeämnen och motstånd upplever barnet sina möjligheter och 

begränsningar (Lökken mfl 2005). 

2.2.1 Vad är lek? Varför ska barn leka? 

Alla har vi lekt någon gång och vet därför vad lek är, men lek är inte densamma för alla 

människor. Det finns olika definitioner av lek, vilket gör det svårt att beskriva leken som bara 

ett begrepp.  

 
Leken är ett fenomen liksom språket, hoppet, 

kärleken. Ett fenomen är något som får själva livet att 

träda fram. (Öman 2003 s. 88) 

 

 

Lek är en viktig del i barns liv och meningsskapande. Lekens innehåll är lika avancerat som 

innehållet i lärandesituationerna i skolan och på förskolan. Ömsesidighet och gemenskap 

skapas genom lek och kommunikation. Även samspelet utvecklas. Den sociala samvaron 

mellan kamrater påverkar barns inlärningsförmåga (Pramling & Asplund 2003). Genom att 

leka blir barnen socialiserade i vårt samhälle med alla värderingar som råder. Alla människor 

leker eller har lekt och alla har vi påverkats av lekarna. Leken är som ett minisamhälle, där det 

finns vissa regler som måste följas, vissa kunskaper som barnen måste ha samt handlingar som 

måste utföras. Genom att delta förmedlas även synsätt och olika attityder som måste förenas så 

småningom. När barnen har uppnått detta kan de påverka de andra i leken mot de aktuella 

värderingar som utspelar sig i leken eller spelet (Åhs 1986). 

2.2.2 Lekpedagogik 

Lek och inlärning hör ihop och det har en stor betydelse för barns utveckling. Inlärning innebär 

att barnen tar in allt som finns i omvärlden och upptäcker allt i nya sammanhang. I leken 

bearbetas det som har inträffat, olika intryck och barnens erfarenheter (Knutsdotter1987). För 

att barnen ska få dessa erfarenheter gäller det att pedagogerna ser det aktiva barnet och har tillit 

till barnets egen vilja att lära sig något nytt. Detta kan göras till exempel genom att besöka 

olika platser, få spännande och intressant material och få lyssna till olika berättelser (Pramling 

& Mårdsjö 1997). Reggio Emiliapedagogiken menar att alla pedagogers ansvar är att se ett 

vaket, nyfiket och kompetent barn, med kraften och viljan inom sig att lära om livet (Kennedy 
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2002). Barn lär sig lättare genom leken (Knutsdotter1987). Detta anser lekforskaren Birgitta 

Knutsdotter Olofsson (2003) som pratar mycket om lekpedagogik i sin bok I lekens värld. För 

henne är det helt ofattbart hur så många vuxna kan nöja sig med förskolebarnens och 

fritidshemmets ofta torftiga lekar. De säger att man inte ska lägga sig i vad barnen leker. 

Knutsdotter tycker att personalen pratar mer till barnen än med dem. När det sedan blir för 

högljutt samlar man barnen vid borden för någon aktivitet eller högläsning. Enligt Knutsdotter 

medför detta att barnen som är överstimulerade på intryck utifrån behöver starkare doser för att 

övervinna den inre tomheten. För barn som är understimulerade blir det svårt att gå in i 

lekvärlden och utveckla de inre bilderna.  

2.2.3 Kunskapssyn  

När barnen börjar skolan och kommer från förskolan har de den traditionella skolsynen på 

kunskap. De tror att det enda sättet att få veta något är genom att få det berättat för sig eller 

om man får information om något. Barnen har ännu inte förstått att man kan få kunskap 

genom olika medier eller böcker. Därför är det viktigt att pedagogen arbetar med att utveckla 

barns medvetande till en mer nyanserad och aktiv syn på hur man kan skaffa sig kunskap.      

    Det finns en förklaring till varför leken inte anses som kunskap, varken av barn eller av 

lärare i skolan. Barn i skolan anser att de inte lär sig något i leken, för att den hör ihop med 

deras egen värld. Det är de själva som bestämmer innehållet, sammanhanget samt meningen 

i sina lekar (Lindqvist 2002).  

   Pramling & Asplund (2003) skriver om barns kultur och skolans kultur. Skillnaden som 

hon beskriver den är att de utmärks av olika sätt att kommunicera. Kommunikationen i 

barnkulturen är kollektiv och jämlik, medan skolkulturen premierar individualisering och 

rädsla för kollektivet. Barnkulturen skapas genom erfarenheter av lek, medan skolkulturen 

innehåller ämnen som ger olika färdigheter. Även barnen skiljer på skolkultur och 

barnkultur, den förstnämndas kännetecken är: ämnen, färdigheter och tvång. Skolan betraktas 

som nyttig och ofta tråkig. Den förknippas med inlärning. Det som är nyttigt behöver inte 

vara begripligt eller meningsfullt. Barnen har svårt att redogöra för vad de lär sig i skolan  

   Synen på lärande har alltid varit överförandet av kunskap från en generation till en annan 

(Pramling & Asplund 2003). Det som utmärker barnkulturen är lek och eget initiativ. Skolans 

roll är att förmedla det samlade kulturarvet, vilket många anser bör skiljas från barnens egen 

kultur. En av anledningarna till att barn har dessa tankar är att det finns ett motsatsförhållande 

mellan skolan och fritiden. Motsatsen finns även mellan lek och lärande. De här begreppen 

uppfattas ofta som varandras motsatser. Att lek inte har någon plats i skolan, beror på att barn 
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själva skapar sin lek och skolan har en bristande syn på hur lärandet skall se ut (Lindqvist 

2002). Leken har alltid betraktats som barns sätt att naturligt förhålla sig till omvärlden. Lek 

är barns värld där vuxna ofta står utanför (Pramling & Asplund 2003). Det är viktigt att 

pedagogen är medveten om att kunna avlägsna målen och se hur de ter sig i vardagen. Med 

andra ord handlar det om att vara medveten om barns sätt att erfara och vad man vill lära 

barnen (Doverborg &  Pramling 1999).  

2.2.4 Leken som ett eget ämne i skolan 

 Inte bara i förskolan har leken sin plats. I Norge finns officiella dokument som framhåller 

leken som en nödvändighet även i skolundervisningen. I Bergen och Stord fick barnen på 

lågstadiet pröva på fri lek några timmar i veckan. Detta betydde inte att barnen var helt själva. 

De vuxna fanns i bakgrunden för att hjälpa barnen att utveckla det de hade tänkt utan att styra 

dem. Att låta barnen leka ett par timmar i veckan gav ett positivt resultat. Sammanhållningen i 

barngruppen blev bättre och det blev en trevligare stämning mellan barnen. Det ledde även till 

större självständighet, kreativitet, initiativtagande samt ett bra engagemang på de övriga 

lektionerna. Barnen lekte sådant man tagit upp i undervisningen.  

   Leken hjälper barnen att skapa egna inre bilder. Det är svårt för barnen att ta in vad de har 

lärt sig om de inte får reflektera över det genom lek eller på något annat sätt. Därför är det 

viktigt att det finns någon sorts balans mellan det som kommer utifrån och det yttre som 

barnen skapar inifrån. Barn får mycket information att ta in. Därför är det viktigt att vuxna 

finns till hands och hjälper och skapar möjligheter genom att i lek göra världen förståelig för 

barn. Om inte detta görs stänger vissa barn dörren det vill säga de vänjer sig vid att inte förstå.  

   Pedagogik är att möta barnen på deras nivå i leken och hjälpa dem att utföra sin lek och sitt 

skapande så det utvecklas ännu mer (Knutsdotter, Olofsson 2003). 

2.3 Tidigare forskning 

I sin avhandling No problem with problem solving (2006) anser matematikforskaren Kurta att 

de fyra olika kategorierna inom matematiken lättast presenteras genom praktiska lekar och 

spel. Genomförs detta får barnen en chans till att tänka. I likhet med Kurta anser Hansen, 

Allen och Hoffam i sin artikel ABCs of Early Mathematics Experiences (2006). De menar att 

barn lättare lär sig genom lek. De Förespråkar att föräldrarna ska börja lära barnen matematik 

tidigt genom lek så att de får det lättare senare i skolan. Föräldrarna ska till exempel uppmana 

barnen att berätta vilken form de vill ha på pappret när de ska rita.  Sally Peters har i sin 

avhandlig Playing Games and learning Mathematics: The results of two intervention studies i 
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matematik gjort jämförelser mellan de barn som har fått matematikundervisning genom att 

arbeta med böcker samt de barn som har lekt fram matematiken. De barn som hade deltagit i 

matematikundervisning genom att sitta med matematikböcker hade fått mycket hjälp ifrån 

sina föräldrar. Detta hade dock inte de barn fått som använde sig av matematiklek. Den enda 

matematik de fick lära sig var i skolan. De barnen som lekte fram matematiken hade fått fram 

liknade resultat i sin utveckling som de barnen som fick arbeta i matematikböckerna. De barn 

som ofta har svårt att sitta still och stör andra barn när de jobbar i böcker lärde sig mycket mer 

under matematikleken än vad de gjorde när de satt och arbetade i matematikböckerna.  

2.4 Matematik 

2.4.1 Barns möte med matematik 
 

Vill du lära sig skjuta med båge, skall du inte träna att 

skjuta mitt –i-prick. Det får du bara kramp av. Du skall 

öva skjuta ett bra skott för din egen skull och för 

glädjen att skjuta. Då träffas du mitt-i-prick som en 

relativt oväsentlig biprodukt  
(Mouritzen i Knutsdotter1987, s 12). 

 

Heidberg & Riekerås (2001) har samma tankar om lärandet som Mouritzen har här ovan. De 

menar att barn lär sig matematik genom lek och inte genom att få matematik berättat för sig. 

De menar att matematik ska vara roligt att lära sig (Heidberg & Riekerås 2001). 

    För att främja barns kommande intresse för matematiken är det vikigt att göra första mötet 

med matematiken spännande och intressant för barnen. Det bör därför läggas stor vikt vid 

innehåll och arbetssätt. I förskolan såsom i skolan måste en av de stora frågorna vara om mötet 

med matematiska problem ska ske på skolans eller barnens villkor (Ahlberg mfl 2000). 

   Några av de viktigaste drivkrafterna i allt utvecklingsarbete är barns nyfikenhet, arbetsvilja 

och framtidsdrömmar. Alla känner glädje i att utmanas och uppleva en växande självtillit i sitt 

matematiska tänkande oavsett om det gäller förskolebarn, skolelever, studenter eller 

doktorander. För att göra detta möjligt krävs det att läraren visar ett engagemang och tar 

tillvara på sina möjligheter till kompetensutveckling. I dagens samhälle krävs kunniga, aktiva 

och intresserade lärare för att kunna leda och stimulera barn och ungdomar. På så sätt blir 

matematikundervisningen meningsfull.  

www.regeringen.se/  
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   Genom att studera vardagen riktigt noga så märks det tydligt att det finns matematik inom 

hela verksamheten (Doverborg & Pramling 1999). 

 

För att barn ska kunna lära sig matematik måste de få erfarenheter av matematik i sin vardag. 

Därför bör tal, räkning, rumsuppfattning med mera naturligt föras in i deras erfarenhetsvärld. 

Barn måste få lära sig av varandra (Ahlberg mfl 2000). Barn som är jämnåriga är de bästa på 

att lära ut så att kompisarna förstår (Heidberg & Riekerås 2001). 

   I en förskoleklass bör man inte använda sig av före-skolan-böcker utan istället ta till vara 

på vardagsmatematiken det vill säga olika aktiviteter som problematiserar olika matematiska 

problem. (Ahlberg mfl 2000). Ett läromedel kan aldrig vara uppbyggt så att det passar alla 

elever eller alla situationer. När barnen har upptäckt matematiken i vardagen blir den till en 

självklar del i deras vardag. De skapar då själva meningsfulla sammanhang där de skaffar sig 

nya utmaningar och får på så sätt tilltro till sitt eget tänkande och sin förmåga (Alleklev & 

Lindvall 2003). 

2.4.2 Varför matematiklek? 

Leken spelar stor roll för barnets lärande, detta gäller även för fantasi och skapande 

verksamhet. Detta kan användas för att ge barnen tillfälle att möta matematiska begrepp i ett 

naturligt sammanhang. Lek sätter barn i rätt sinnesstämning för att kunna lära sig svåra saker. 

De slappnar av när de leker men samtidigt koncentrerar de sig. Barnen går in i leken mycket 

mer än vad de skulle göra om de skulle arbeta med matematikböcker. Rätt lekar och spel kan 

hjälpa barn att lära sig det de behöver för att klara av grundläggande matematik (Kaye 1994). 

Om barnen ställs inför för stora och svåra krav finns det en risk att de inte vågar försöka hitta 

andra sätt att lösa uppgiften på. Om barnen upplever att de snabbt måste komma fram till ett 

svar har de ingen tid till att sätta sig in i problemet för att kunna förstå det genom att 

till exempel rita en bild som förtydligar problemet. Detta kan medföra att barnens intresse för 

matematiken avtar. 

    Lek och fantasi har en avgörande roll för barns inlärning. Den inledande 

matematikundervisningen bör därför inriktas mot problemlösningar som anknyter till deras 

kunskaper och erfarenheter (Kaye 1994). Läraren bör skapa situationer som synliggör 

matematiken i barnens vardag.  I Lpo 94 står det  
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Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att 

lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 

kunskaper för att: 

- formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

 - reflektera över erfarenheter…(Lpo 94 s 12)  
 

2.4.3 Det matematiska språket 

När barn möter matematik i meningsfulla sammanhang utvecklar de en förståelse för 

matematik. För att barn ska få en ökad tilltro till sin egen förmåga och lust att lära sig nya 

saker måste de möta matematiken i många olika situationer, där de får resonera och samtala 

om matematiska problem. Där det inte ställs krav på dem att hitta rätt svar (Ahlberg 2001). 

   När barn möter matematiken är de på väg att erövra ett nytt språk (Ahlberg m fl 2000). Det 

språk vi tänker med kallas språk av första ordningen. Ett exempel på detta är när treåringen 

visar med fingrarna att hon är tre år. När hon sen lär sig att förstå att de tre fingrarna betyder 

att hon är tre år och säger detta istället använder hon sig av språk av andra ordningen. För 

vuxna kan språk av andra ordningen vara till exempel en bruksanvisning eller något liknande 

(Heidberg & Riekerås 2001). För att barnen ska förstå de olika matematiska symbolerna 

måste de därför kopplas till barnens eget språk. Det är av stor vikt att barnens egna 

erfarenheter och upplevelser tar stor del av undervisningsinnehållet när de ska få språk av 

andra ordningen att bli ett språk av första ordningen (Ahlberg m fl 2000). 
 

2.4.4 Analysschema i matematik 

1999 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utveckla ett material rörande matematisk 

begreppsbildning anpassat för åren innan årskurs 6. Detta uppdrag ledde till utvecklingen av 

analysschemat i matematik.  I analysschemat ingår en översikt över sambandet mellan de mål 

och strävansmål som finns i läroplanen för förskolan Lpfö 98. Det finns även de mål att sträva 

mot i matematik som finns i kursplanen för grundskolan samt de mål som barnen ska ha 

uppnått i slutet av skolår 5.  
 

Syftet med detta material är att stödja arbetet med att 

analysera, men inte bedöma, det kunnande som barnet 

visar i olika situationer och som kan visas med ett 

spektrum av uttrycksformer.  (analysschema s 1) 
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Avsikten med analysschemat är att pedagogen uppmärksammar och analyserar det enskilda 

barnets kunnande som kan kopplas till grundläggande matematisk begreppsförståelse som 

barnet visar.  

  Matematikkunskapen är oftast situationsbunden. Bara för att barnen har förståelse för ett 

begrepp i en viss situation till exempel i matematikleken, behöver detta inte innebära att 

barnet har samma förståelse för begreppet när de arbetar i matematikboken (analysschema). 

 

2.4.5 Kursplanen i matematik. 

Undervisningen i matematik ska utveckla intresset för matematik. Eleverna ska känna tilltro 

till det egna tänkandet samt förmågan att kunna använda sig av matematik i olika situationer. 

Undervisningen i matematik ska föra med sig att eleverna kan utrycka sig matematikiskt i 

meningsfulla situationer. Detta kan göras genom att aktivt och öppet söka efter förståelse, nya 

insikter samt lösningar på olika problem (analysschema) 

   Det står även i kursplanen för matematik att eleverna under de första skolåren bör utveckla 

grundläggande kompetenser samt bygga upp ett intresse, ett självförtroende och en tillit till 

sin egen förmåga att lära (Ahlberg mfl 2000). Målet för matematik kan sammanfattas med att 

barnen ska börja bli medvetna om olika matematiska begrepp som till exempel tal, mätning, 

form samt tid och rum. Det mest centrala innehållet i matematiken är problemlösning, där 

barnen ska kunna utveckla en tilltro till sin egen förmåga (Doverborg & Pramling 1999). 
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3 Problemformulering  
 
Vårt syfte med arbetet är att belysa hur matematiklek kan främja barns matematikinlärning. 

För att kunna ta reda på detta har vi ställt oss två frågor. 

 

• På vilket sätt är barn medvetna om att lek med matematik kan främja deras 
matematikinlärning? 

 
• På vilket sätt kan man som pedagog främja barns matematikinlärning genom 

lek? 
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4 Metod 
 
I metod delen presenteras insamlingsmetoderna, undersökningsgrupperna, genomförande 

samt etiska överväganden. I denna del finns även metodkritik samt analysmetod.  

4.1 Insamlingsmetoder 

Med stöd av Forskningshandboken (2000) bestämde vi oss för vilka metoder vi skulle 

använda i undersökningen. Vi har valt att samla detaljerad information från ett mindre antal 

människor, samt nå den enskilda individen och dess tankar och funderingar kring ämnet i 

fråga.  Metoderna vi har använt oss av är semistrukturerade intervjuer samt en observation. 

 Vi har valt att använda oss av fallstudier. Vid en fallstudie koncentrerar man sig på en eller 

några undersökningsenheter i syfte att få ut en djupgående redogörelse för relationer, 

händelser, processer eller erfarenheter som förekommer i denna speciella undersökningsenhet.  

(Denscombe 2000). 

    Denscombe (2000) menar att en fallstudie kräver att forskaren gör ett val från många olika 

tänkbara händelser, organisationer, människor etc. Därefter måste ett eller några få urval göras 

från en större grupp som undersökts. Valet av fallet man bestämt sig för måste kunna 

motiveras.  När en forskare har gjort sitt urval finns det större möjligheter att gå på djupet och 

upptäcka saker som kanske annars inte skulle ha blivit synliggjorda vid en mer ytlig 

undersökning som surveyundersökning. Undersökningen bör ske i en naturlig miljö eftersom 

det inte är en konstlad situation i forskningssyfte.  

    Enligt Denscombe (2000) är fallstudiens starka sida att den tillåter flera metoder beroende 

på omständigheterna och de specifika krav som situationen kräver.  

4.1.1 Intervjuer 

Vid semistruktuerade intervjuer har intervjuaren en lista med färdiga frågor som ska besvaras. 

Intervjuaren är flexibel och behöver inte följa listan exakt. Han/hon låter den intervjuade 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt (Denscombe 2000). Vi har valt att använda oss av 

personlig intervju. Detta innebär att vi som forskare själva intervjuar informanten. En fördel 

med personlig intervju är att den är relativt lätt att genomföra. Andra fördelar är att 

informantens uppfattningar och synpunkter lättare kommer fram under intervjun. Detta gör 

det lätt för forskaren att kontrollera vem som anser vad av de olika informanterna.   

Vi lät våra intervjufrågor vara öppna och inte ledande. 
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4.1.2 Observation 

Observationer är ett mycket påtagligt sätt att samla in data. Observationer är inte beroende av 

vad informanterna säger och gör eller säger att de tänker. Observationer är mer direkt. Det är 

det som ögat ser som observationen bygger på. Observationer på fältet är situationer som 

skulle ha ägt rum vare sig observationen eller inte. I största möjliga mån försöker man att inte 

störa den naturliga miljön då observationen genomförs. 

4.2 Undersökningsgrupp 

4.2.1 Barngrupp 

Vi har observerat sex stycken barn. De är alla sex år. Undersökningsgruppen bestod av tre 

flickor och tre pojkar. Vi har valt att undersöka barn eftersom en av våra 

problemformuleringar lyder: Hur medvetna är barnen om att lek med matematik kan främja 

deras matematikinlärning.   

   En av oss hade träffat dessa barn under sin sista verksamhets förlagda utbildning, och 

känner därför barnen. Den andra av oss hade aldrig träffat barnen förut. 

 

4.2.3 Pedagoger 

Vi intervjuade två pedagoger som arbetar med matematik i ovanstående barngrupp. Pedagog 

A avslutade sin fritidspedagogutbildning 1992 i Karlstad. Hon är 36 år gammal och har varit 

verksam i femton år. På vår utvalda skola har hon varit verksam sedan år 2000. 

 Pedagog B är 1-7 lärare i matematik och naturvetenskap. Hon är 33 år och tog sin examen år 

2000 i Kalmar. Hon har varit verksam i sex år. På vår utvalda skola har hon endast varit 

verksam i en termin.  

 

4.3 Genomförande 

Vi filmade barnen under observationen och intervjuerna. Filmning innebär att vi kan erbjuda 

permanent och fullständig dokumentation av vår studie. Detta gjordes eftersom det då är 

enklare att analysera observationen och de olika intervjuerna. Under intervjuerna med 

pedagogerna användes ljudupptagning som dokumentation.  
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4.3.1 Observation 

Under observationen använde vi en liten barngrupp på sex barn. Detta gjorde vi för att de 

skulle orka med att genomföra hela leken och inte behöva vänta på sin tur för länge. En annan 

orsak till att vi endast valde sex barn var för att vi senare genomförde intervjuer med dem. 

   Matematikleken vi använde oss av var ett spel som gick ut på att rita ansiktet på en gubbe. 

Barnen fick varsitt papper att rita på. Varje siffra på tärningen betydde att man skulle rita en 

viss kroppsdel i ansiktet på gubben. Fick man då till exempel en tvåa skulle man rita en mun 

först. Det är då viktigt att man tänker på vad man sätter till exempel ögonen i förhållande till 

munnen. Syftet med matematikleken var bland annat att: 

• koppla ihop en 1 med tärningens prick och så vidare ända upp till 6. 

•  träna rumsuppfattningen genom att veta var på pappret man ska börja i förhållande till 

det man får på första slaget. 

•  lära sig att vänta på sin tur. 

•  träna på att räcka upp handen. 

• det viktigast inte är att vinna 

•  hålla pincettgrepp 

En av oss genomförde matematikleken medan den andra filmade. 

4.3.2 Intervjuer med barngrupp 

Efter att vi hade observerat barnen samtalade vi enskilt med ett barn i taget om varför vi 

gjorde denna matematkleken. Under intervjun satt intervjuaren i en soffa med de olika 

informanterna.   

4.3.2 intervjuer med pedagoger  

Vi intervjuade även pedagogerna enskilt om hur de arbetar med matematiklek. De hade inte 

fått ut frågorna i förväg.    

4.4 Etiska överväganden 

 Informanternas anonymitet skyddas genom fingerade namn: flicka A, flicka B, flicka C samt 

pojke A, pojke B och pojke C. Av samma orsak har vi valt att benämna pedagogerna i vår 

undersökning för pedagog A och B. Vi har gjort ljudupptagningar samt filmat observationen 

och intervjuerna med barnen. Denscombe (2000) anser att det är viktigt att ha informanternas 

samtycke vid filmning och ljudupptagning. Föräldrarna har gett sin tillåtelse att filma deras 
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barn genom att skriva under en enkät. (se bilaga 1)  Med hänsyn till våra informanter var vi  

noga med att berätta för dem att ljudupptagningen och filmen kommer att förstöras  

(www.vr.se) 

4.5 Metodkritik 

Vår fallstudie är utförd på sex stycken barn. Det medför att det är endast dessa sex barn som 

studien visar och inte barn generellt. När man använder sig av fallstudier vid sitt 

genomförande kan man som forskare lätt uppleva att resultaten betraktas med misstro. En 

misstro som har sina tvivel i hur rimligt det är att dra slutsatser utifrån bara ett enda fall.     

   Forskaren kommer antagligen att möta människor som ställer frågor som: 

• Hur representativt är fallet? 

• Är inte resultaten, trots att de är intressanta, unika för just detta speciella fall och dess 

omständigheter? (Denscombe 2000).  

   Tiden medgav inte någon möjlighet att intervjua fler barn än dessa sex. Vi har därför valt att 

endast koncentrera oss på en liten grupp informanter.   

    Nackdelarna med att filma informanterna är de kan känna sig obekväma med att ha en 

videokamera framför sig när de blir intervjuade. Det är även ett stort arbete med att skriva ut 

en inspelning. Det kan bli problematiskt om ljudet blir dåligt. Detta har vi tagit hänsyn till 

men anser ändå att filmning är det bästa alternativet för oss. Fördelarna överväger ändå 

nackdelarna.  

   Det finns nackdelar med att intervjua informanterna. Intervjun i sig är en konstlad situation 

där informanten ofta berättar det som är bra och inte alltid som det är för att göra forskaren 

nöjd. Informanterna behöver inte göra det de säger eller tänker.  När man intervjuar barn som 

vi har tänkt att göra är det inte alltid man får några uttömmande svar utan mest en nickning 

eller ett vet inte (Denscombe 2000) 

4.6 Analysmetod 

Enligt Denscombe (2000) finns det två olika analysmetoder, kvalitativa och kvantitativa. Vi 

använder oss av kvalitativ forskning eftersom det lämpar sig bättre för beskrivning av 

händelser eller människor, vare sig det handlar om betydelser eller beteendemönster. När man 

använder sig av kvalitativ forskning handlar det mestadels om småsakliga studier. Kvantitativ 

forskning används vid större studier och ger en möjlighet att analysera siffror med hjälp av 

siffermässiga metoder.  
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5 Resultatredovisning 
 
  Vi redovisar våra resultat på följande sätt inledningsvis redovisar vi observationen i 

barngruppen samt en sammanfattning. Därefter följer intervjuerna med barngruppen samt en 

sammanfattning. Avslutningsvis redovisas intervjuerna med pedagogerna.  

 

5.1 Observation av barngruppen 

Observationen börjar med att intervjuaren frågar barnen vad de ska rita för något när de har 

slagit ett nummer mellan ett och sex på tärningen. Flicka A tycker att de ska rita ett huvud när 

de får en etta. Intervjuaren frågar därefter vad de ska rita om de får en tvåa. Ögonen tycker 

pojke C. Det är inte första gången barnen gör detta spelet. De är medvetna om att när de får en 

tvåa får de endast rita ett öga. Det andra ögat får de rita nästa gång de slår en tvåa på 

tärningen. När de slår den tredje tvåan på tärningen får de inte rita något.  

 
– När ni får en trea då?  frågar intervjuaren. 

Flicka C är den enda som räcker upp handen. 
- Kommer du ihåg flicka C? frågar intervjuaren. 

- En mun, säger flicka C. 

 

Intervjuaren fortsätter att fråga henne vad de ska rita när de får en fyra. Men det kommer hon 

inte ihåg. Alla barnen tänker efter och till sist kommer pojke C på att det var öronen som de 

ska rita. Intervjuaren förklarar för barnen att det är samma med öronen som med ögonen. De 

får endast rita ett öra åt gången.  

 
– När man får en femma då? fortsätter intervjuaren. 

– Näsa, svarar flicka C.  
 

Flicka A tycker att näsan som intervjuaren ritar ser ut som en sjua från hennes håll. 

Intervjuaren frågar om flicka B kommer ihåg vad hon skulle rita när hon får en sexa. Hon 

förklarar då att hon var sjuk förra gången vi spelade spelet.  

 
- Jag har därför aldrig gjort det, säger hon samtidigt 

som hon rycker på axlarna.  

- Ja då kan du ju inte veta, men flicka A kanske 

kommer ihåg, säger intervjuaren. 
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- Håret, svarar hon lite tyst. 

- Nu har vi denna lappen att titta på när vi spelar 

spelet, förklarar intervjuaren.  

 

Pojke B får börja slå tärningen. Han får en trea och får rita en mun. Därefter är det pojke 

A:s tur. Även han får en trea och blir överlycklig för att han med får rita en mun. Pojke C 

får också en trea. Alla tror att det endast går att slå treor på denna tärning. Flicka A är den 

första att bryta denna trend och slår en sexa istället. Hon får börja med att rita håret på sin 

gubbe.  Flicka C tycker det är lite svårt att börja rita håret. Flicka B fick ännu en trea och 

får börja med att rita munnen.  

 
- Om jag får ögon nästa gång var ska jag rita dem då? 

frågar flicka B 

- Du ska rita dem över munnen där ögonen ska sitta 

på en gubbe, förklarar intervjuaren. 

 

Flicka C får en fyra och får därför börja rita ett av sina öron. 

Vi håller på med spelet ett tag vilket medför att några av barnen har svårt att sitta still. 

   I slutet av spelet har nästan alla bara en sak kvar att rita på sin gubbe. Det märks att alla 

vill vinna och försöker på olika sätt få tärningen att slå just det de vill ha. Flicka A slår en 

trea och får rita sin mun och vinner därmed leken.  

 
- Jag vill ju vinna säger flicka B och ser besviken ut.  

- Men det kanske du gör nästa gång, menar 

intervjuaren. 

– Eftersom Flicka A vann vill vi prata lite med henne 

först. Ni andra kan få gå ut och spela ett spel så kallar 

vi in er en efter en. Glöm inte att lägga tillbaka 

pennan i er låda, säger intervjuaren. 
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5.2 Intervjuer med barngruppen 

5.2.1 Intervju flicka A 

Flicka A vann spelet och vi väljer därför att börja intervjua henne. Vi frågar henne om vi får 

filma henne under intervjun och hon tycker det är helt okej. När vi börjar ställa frågorna till 

henne märker vi att hon inte alls vill delta i intervjun. Flickan börjar gråta eftersom hon tror 

att hon var den enda som ska behöva svara på våra frågor. Hon vill ut och leka med de andra 

barnen. Vi erbjuder henne att bli intervjuad senare men det har hon inte något intresse av. Vi 

får inga direkta svar, utan flickan skakar bara på axlarna och vill därifrån. 

5.2.2 Intervju  flicka B 

Vi fortsätter att intervjua flicka B. Hon är lite blyg och pratar väldigt tyst. Vi upplever att det 

är kameran som stör henne. Vi får inga uttömmande svar utan hon berättar bara att de har 

gjort ett spel där man ska rita en gubbe. Spelet är ganska roligt, tycker hon. Hon kan inte 

komma på varför vi har gjort spelet och hon fann ingen nytta med spelet. 

 

5.2.3 Intervju pojke A 

Efter flicka B kallar vi in den första pojken för att svara på våra frågor. Han har ingen som 

helst problem med att prata inför kameran. Han förklarar leken de har gjort med att de ska rita 

gubbar.  
Vi ska slå en tärning och det vi får ska vi rita. 

 

 Han säger att det är en rolig lek. När han råkade rita en kropp till sin gubbe höll han på att 

skratta ihjäl sig. När vi frågar honom varför vi har valt att genomföra just detta spelet med 

dem så vet han inte. Intervjuaren frågar därför om han tror vi gör det för att vi ska ha 

roligt tillsammans eller för att vi ska lära oss något. Han suckar då och säger ”jaha”. Det 

verkar som han tycker att spelet genast blir tråkigt när vi har lärt oss något av den. 

Intervjuaren frågar igen varför vi har gjort leken. Han svarar nu att det är för att vi ska lära 

oss något. Det han har lärt sig är att göra gubbar. Han har ett spel där hemma som man 

kan göra gubbar med. Intervjuaren frågar om det möjligen inte är spelet Mix max som vi 

har här på skolan. ”Ja, det är det”, svarar han. 
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Man ska hitta en kropp, brandkropp, brandben, 

brandhuvud och brandhatt. Om någon har hatt så ska 

man slå med en tärning, om man får de ska man ta 

den. Sen när alla är slut så ska man slå med tärningen 

och om man får en sexa får man ta från en. Först tar 

jag en mössa, ett huvud och sådan grejer förklarar han 

för oss. 

- Är det som denna leken då att man lär sig något där 

med frågar intervjuaren. 

- Mm, att göra kroppar. 

 

5.2.4 Intervju pojke B 

Pojke B är blyg och pratar tyst inför kameran. Enligt honom har vi just spelat ett spel där vi 

skulle slå med en tärning och rita en gubbe.  Han anser att spelet är roligt men kan inte 

komma på något bra skäl till varför han tycker så. Han tror att vi gjorde detta spelet för att vi 

tycker det är roligt. Han tror att de har lärt sig något men kan inte riktigt sätta fingret på vad. 

 

5.2.5 Intervju flicka C 

Flicka C är öppen och framåt och bryr sig inte om att vi filmar henne. Hon förklarar 

matematikleken som att vi har spelat ett spel där vi ritade på samma gång. ”Vi skulle rita en 

gubbe med öron, näsa med mera.” Hon tycker att spelet är bra framförallt är det roligt att slå 

med tärningen. När vi frågar henne varför vi har valt just denna matematiklek tror hon att det 

är för att de jobbar så mycket och behöver spela lite. Hon kom dock fram till att man även kan 

lära sig något när man spelar ett spel. Det de har lärt sig, enligt henne är att det inte spelar 

någon roll om man vinner eller förlorar.  

 

5.2.6 Intervju pojke C 

Pojke C är som pojke A och Flicka C, öppen och bryr sig inte om kameran. Han beskriver 

leken som att de slog med en tärning. Han kommer ihåg exakt vad man ska rita.   
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- Får vi en etta skulle vi  rita ett huvud, tvåa ögon, 

trea mun, fyra, öron femma näsa och får man en 

sexa ska man rita hår, berättar han. 

 

Han anser att spelet var bra och han tänker länge på varför det var ett bra spel men kommer 

inte på något. Enligt honom gjorde vi denna lek med dem för att vi skulle filma.  

Han funderar länge på vad de hade lärt, efter ett tag kommer han på att det har lärt sig siffror 

och att rita. Han fortsätter att fundera en stund till men kommer inte på något mer. 

 

5.2.7 Sammanfattning  

Syftet med undersökningen är att belysa hur matematiklek kan främja barns 

matematikinlärning. De är duktiga på att återberätta tydligt och detaljerat om matematikleken 

vi nyss har gjort. Några av barnen har inte så stor uppfattning om varför vi har gjort denna lek 

samt vad de lärde sig av den. De som har en uppfattning om syftet med leken tänker noga 

efter innan de svarar. Det märks att kameran är ett störande moment för de flesta av barnen. 

Hade vi inte haft kameran där kanske vi hade fått bättre svar av dem. Vi anser att pojke A 

hade intressanta tankar när han kopplade ihop vår lek med ett annat spel och kunde se att han 

lär sig något av det andra spelet också. Barnen har många bra och intressanta tankar om varför 

vi är där och vad de lär sig.    

 

5.3 Intervju med pedagogerna 

5.3.1  Intervju med pedagog A 

Pedagog A har varit fritidspedagog sedan år 1992, då hon avslutade sin utbildning i Karlstad. 

Efter sin utbildning har hon läst några kvällskurser på högskolan Kristianstad. Hon har då 

bland annat läst matematik för barn med särskilda behov.  

  När hon gick på gymnasiet läste hon det naturvetenskapliga programmet. Där tyckte hon att 

matematiken var väldigt svår och jobbig. För att barnen inte ska känna så här försöker hon 

göra matematiken lättförståelig. Hon försöker jobba med vardagsmatematik så att barnen ska 

förstå vad de håller på med. Hon vill göra det lätt för barnen nu eftersom hon vet att det blir 

svårare högre upp i skolan. Detta gör hon genom att lägga de viktigaste grunderna inom 

matematiken nu. Hon poängterar hela tiden att det ska vara roligt att lära sig något.  
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För att veta vad barnen bör kunna när de ska börja i ettan går hon efter skolverkets 

analysschema samt målen som eleverna ska uppnå i årskurs ett. De arbetar mycket med färg, 

form och rumsuppfattning. Hon berättar om en matematiklek som stärker rumsuppfattningen: 

 
– Vi lägger ut ett snöre i rummet som barnen får följa.  

Jag säger stopp var är vi någonstans i hörnet av 

rummet framför bakom byrån. så att de får sådana 

grundläggande begrepp med sig i ryggsäcken. 

 

Pedagogen försöker leka fram matematik så gått det går, ibland måste hon använda sig av 

stencilmaterial. Barnen älskar dem och vill sitta ner och jobba. Pedagogen använder sig av lek 

för att barnen inte ska bli ”rädda” och tycka att matematik är tråkigt. Hon försöker få dem att 

se matematiken i vardagen, en byggkloss har hörn, sidor och kanter. Att göra barnen 

uppmärksamma på olika former i rummet och vad som är uppe och nere är något hon strävar 

efter. I början av terminen tillverkade de ”matteglasögon” som skulle hjälpa barnen att se 

matematiken i vardagen. Dessa glasögon gjorde hon med hjälp av piprensare. Varje gång det 

är dags för matematik sätter barnen på sig dessa. För att fånga barnens intresse har pedagog A 

tillsammans med en annan pedagog delat upp barngruppen så de har sex barn var. Pedagog A 

har matematiklek med sin grupp samtidigt som den andra pedagogen har svenskalek med sin 

grupp. Detta gör de två gånger i veckan så att alla barnen ska få tillfälle att ha både 

matematiklek och svenskalek. Under matematikpassen har de först en samling där de får olika 

uppgifter eller matematiklekar de ska göra. Passen varar inte längre än femton minuter 

eftersom det är allt barnen orkar med innan de tycker det är tråkigt.  

   Matematiklek för henne är både lek att ha roligt tillsammans med matematik. Hon vill visa 

att matematiken är en del av vardagen med hjälp av lekarna. Hon anser att matematiklek har 

stor betydelse för barnens matematikinlärning. Den ger så mycket, alltifrån logik till 

rumsuppfattning som kan vara bra och i fjärde till femte klass då de börjar arbeta med kartan. 

Det gäller att få upp ögonen för matematiken eftersom den finns överallt. Hon tror inte att 

barnen är fullt medvetna om att de leker matematik. De har ingen uppfattning om att detta 

kommer att hjälpa dem i framtida studier. 

 
– Det är nog lite svårare om de är medvetna om att de 

håller på med matematik. Fast de har nog ingen 

uppfattning om att detta kommer hjälpa dem i 
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framtida studier på högstadiet, gymnasiet eller på 

universitet. detta är de inte medvetna om. 

 

 Hon tror inte att de är lika medvetna att de lär sig lika mycket när de leker som när de arbetar 

med stenciler. Men hon försöker påpeka för dem hela tiden att de lär sig något i leken också. 

Detta medför att de får upp ögonen för matematiken. Hon försöker prata mycket med barnen. 

De gånger de har matematik med alla tolv barnen tycker barnen det är jobbigt att lyssna på när 

alla ska svara och det sista barnet är alltid trött när det får frågan. Hon försöker därför nu i 

slutet av terminen ta reda på vad alla har lärt sig av matematiklekarna under den gångna 

terminen. Detta gör hon genom att kontrollera vilka färger och former de kan och om de kan 

sin adress. Pedagogen låter även barnen para ihop så många prickar som tärningen visar med 

lika många kulor. Hon kontrollerar även om de vet vart hörn, kant, sida och mitten är på ett 

papper.  

   Alla barnen suger åt sig kunskap och vill lära sig mycket. De vill lära sig mer och mer.  

 

5.3.2 Intervju med pedagog B 

Pedagog B tog sin lärarexamen år 2000 i Kalmar som matematik och naturvetenskaps 

pedagog för årskurs 1-7. Hon är 33 år och har varit lärare på denna skola en termin. 

Matematik tycker hon är roligt, men hon vill inte sitta i boken och räkna utan utnyttja 

matematik i vardagen. När de är i matsalen pratar de mycket i bråk även om barnen inte är 

medvetna om det.  
 

- Nu har jag ätit en halv fisk om jag får två fiskar hur 

många halvor får jag då ta till? 

Barnen kommer in på detta rätt så naturligt och då är 

det bra och fånga upp detta då och prata om det.  

 

  När hon arbetar med matematik försöker hon prata matematik med barnen. Hon har aldrig 

tidigare haft en förskoleklass utan endast jobbat med 3-4-5or. Därför måste hon göra nytt 

material nu. Även hon försöker leka fram matematiken. Barnen tar saker i skåpen själva som 

till exempel för att hämta pengarna och leka affär. Eftersom barnen är intresserade av att leka 

affär har pedagogen bett barnen ta med sig tomma schampoflaskor och mjölkpaket etc. 

hemifrån så att de kan göra en affär. De ska bygga affären ihop är det planerat. När de gör 

detta kommer även mätning in leken. De har även räknat hur många fingrar alla har 
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tillsammans i klassrummet. Det blev då hundra stycken fingrar. Detta tyckte barnen var 

väldigt intressant. De har undersökt hur långt de kommer på hundra steg samt även stegat 

klassrummet. De har en fiskedamm där barnen får fånga fiskar. På magen på fisken står det 

uppdrag som de ska göra eller lösa. 

  Hon anser att det är viktigt att leka nu i början när de är små annars blir det mest en tävlan 

om vem som har kommit längst i matematikboken. De som har kommit långt i boken har 

oftast inte förståelsen för vad de arbetar med. Föräldrarna kan kommentera på 

utvecklingssamtalen att deras barn inte har kommit så långt i matematikboken. Det anser 

pedagogen inte är det viktiga utan det viktiga är att de förstår det de jobbar med.  

  Hon ställer sig frågande om hon lyckas fånga barnen.  Och resonerar med sig själv: 

 
– Det är väl att försöka få in det på ett naturligt sätt. 

Många gånger är de inte själva medvetna om att det är 

matte. Till exempel det i matsalen då.  

 

Hon brukar samla ihop barnen efter en matematiklek och samtala om huruvida de har lärt sig 

något och då upplever hon att de faktiskt förstår att leken innehåller matematik.  

   De tar upp det de själva vill lära sig. Nu vill de lära sig klockan eftersom de pratar mycket 

om den och ingen kan klockan. Pedagogen lyssnar då på barnen och gör matematiklekar med 

klockan. 

  Det finns alltid de som inte vill lära sig matematik. De som tycker det är jättesvårt och 

tråkigt. Pedagogen försöker så gott det går med dessa elever men det är inte alltid hon får dem 

intresserade. Hon har dåligt samvete för dem som hon inte lyckas locka med sig. De som inte 

har matematiken i sig har något annat, menar hon.  

   Hon försöker börja varje matematiklektion med någon form av lek. Hon vill inte att de bara 

ska ha matematik utan det ska vara roligt. När de har gjort en matematiklek brukar barnen få 

välja själva vad de vill jobba med, matematikboken, bokstäverna eller kanske läsa. Hon vill 

medvetandegöra barnen om vad de behöver öva mer på.  

   Hon tror inte att barnen till en början haft någon uppfattning om vad de har lärt sig av 

matematiklekarna utan detta har kommit efterhand.  Under samtalet efteråt frågar hon barnen 

om de tror att de har lärt sig något och vad i så fall. Hon upplever att barnen tycker att 

matematiklekarna är jätteroliga. Fast det finns alltid de som hellre vill jobba med boken.  
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6. Diskussion och analys 
 
De tre stora teoretikerna inom pedagogiken har olika syn på hur man får kunskap. Fröbel 

anser att leken är en av kärnpunkterna och det naturligaste sättet för barn att utrycka sig på 

(Lindqvist 1996). Han förespråkar fri uppfostran och med detta menar han att pedagogen ska 

finnas där som vägledare (Tidningen förskolan Nr 7 2004). 

  Piaget däremot anser att den mänskliga utvecklingen beror av fyra viktiga drivkrafter. De är 

mognad, handling, socialt samspel och självreglering. Han jämför mognaden med en frukt att 

den måste ske spontant och beroende av individens olika erfarenheter. Handling är nödvändigt 

för att kunna få olika erfarenheter och genom dessa kunna förstå de elementära 

förutsättningarna för sin utveckling. Socialt samspel är grundläggande för att kunna utvecklas 

till en bra människa, detta på grund av stora skillnader i uppväxtmiljöer (home.swipnet.se). 

  Den tredje teoretikern Vygotskij anser att barnet i stor utsträckning styrs av sina omedelbara 

sinnesintryck. En trappa måste man klättra i, en större yta måste man springa över. När barnen 

sen lär sig att behärska detta kan de låstas att en pinne är en häst. Först då har de tagit det 

första steget mot ett abstrakt tänkande (Henriksson 1987).  

   Alla tre undersökningarna vi har genomfört styrks utav dessa tre teorier. Fröbel anser att 

leken är en av kärnpunkterna detta styrker pedagog As teorier om att leka fram matematiken 

så gått det går. Detta anser även vi att lek är ett bra sätt att lära sig på. Eleverna blir nog inte 

lika avskräckta för matematik om man leker fram det istället för att använda sig av böcker. 

Vår observation styrks tydligt av Piagets tankar om de fyra drivkrafterna. Alla barn har inte 

samma mognadsnivå. De har erfarenheter av denna lek, de kommer därför genom handlandet 

ihåg att de har gjort denna lek tidigare. Alla barnen hade socialt samspel när de väntade på sin 

tur och hjälpte varandra med vad de skulle rita. Vygotskijs tankar om barn som leker syns 

tydligt i intervjuerna med barnen. Därmed styrks våra intervjuer av Vygotskijs tankar.  

   Båda pedagogerna pratar om hur viktigt det är att fånga matematiken i vardagen. Pedagog B 

berättar om hur barnen räknar bråk i matsalen när de diskuterar hur många halvor de får ta. 

Hon vill fånga upp barnens matematiktankar under hela dagen och inte endast under 

matematiklektionen. Detta stöds av Doverborg & Pramling (1999). De menar att om man 

studerar vardagen riktigt noga märks det tydligt att det finns matematik inom hela 

verksamheten (Doverborg & Pramling 1999). Vi anser att det finns många olika sätt att lära 

sig matematik på. Till exempel när pedagogen har läst en saga för eleverna kan pedagogen 

ställa matematikfrågor utifrån boken.  
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   Pedagog A försöker koppla ihop all sin matematikundervisning med vardagsmatematik. 

Detta gör hon genom matematiklekar. Detta styrks av Ahlberg mfl (2000) som påpekar det  

viktiga med att barn får erfarenheter av matematik i vardagen för att de ska kunna lära sig 

matematik. Därför bör tal, räkning, rumsuppfattning med mera naturligt föras in i deras 

erfarenhetsvärld (Ahlberg mfl 2000). Vi anser om detta görs är det enklare för eleverna att 

förstå vad betydelsen av matematiken har i vardagen. Hade detta gjorts genom hela skoltiden 

tror vi inte att någon elev hade frågat vad de ska kunna detta för. Pedagog A leker fram 

matematiken genom att använda sig av olika vardagsmaterial som till exempel ett papper där 

barnen ska klura ut vilket som är kant, sida samt hörn. Hon använder sig inte av några 

matematikböcker utan endast några stenciler ibland. Detta stöds av Ahlberg mfl (2000) som 

anser att i en förskoleklass bör man inte använda sig av före-skolan-böcker utan istället ta till 

vara på vardagsmatematiken det vill säga olika aktiviteter som problematiserar olika 

matematiska problem. Ett läromedel kan aldrig vara uppbyggt så att det passar alla elever eller 

alla situationer (Alleklev & Lindvall 2003). Vi tror dock inte att alla matematiklekar kan 

passa alla elever i olika situationer heller. Men matematikleken passar kanske någon en dag 

och någon annan en annan dag. Det blir aldrig någon som aldrig känner att detta kan jag. 

Alleklev & Lindvall (2003) anser att när barnen har upptäckt matematiken i vardagen blir den 

till en självkar del i deras vardag. De skapar då själva meningsfulla sammanhang där de 

skaffar sig nya utmaningar och får på så sätt tilltro till sitt eget tänkande och sin förmåga. När 

pedagog A vill veta vad barnen ska kunna när de går i förskoleklassen vänder hon sig till 

analysschemat som visar sambandet mellan de mål och strävansmål som finns i läroplanen för 

förskolan Lpfö 98. Det finns även de mål att sträva mot i matematik som finns i kursplanen 

för grundskolan samt de mål som barnen ska ha uppnått i slutet av skolår 5 (analysschemat). 

Detta är ett bra material som pedagoger har stor användning av tror vi. Pedagog B anser även 

hon att matematikboken inte är det viktigaste. Föräldrarna är lite oroliga för sina barn när de 

inte har kommit så långt i matematikboken. Pedagog B menar då att det är viktigare att de 

förstår det de arbetar med. Vi tycker att hon har en bra inställning till matematikboken. 

Föräldrar som tycker att deras barn jobbar för lite i böckerna och därav aldrig lär sig något 

kommer nog alltid att finnas. Vi tror därför det är viktigt att kunna förklara för föräldrarna på 

ett bra sätt att barnen lär sig lika mycket än då om inte mer.   

    Barn lär sig lättare genom leken (Knutsdotter1987). Heidberg & Riekerås (2001) menar att 

barn lär sig matematik genom lek och inte genom att få matematik berättat för sig. De menar 

att matematik ska vara roligt att lära sig. Detta kan vi hålla med om. Vi anser att barn och 

även vuxna har lättare för att lära sig något nytt när de har roligt men även när de tycker det 
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de lär sig är intressant. I vår observation med sex stycken barn fick vi fram att de flesta inte 

trodde att de hade lärt sig något av leken. De tyckte alla att den var rolig men det var inte 

många som visste varför vi hade valt att leka just denna matematiklek med dem. 

Observationen och de efterföljande intervjuerna visade att de här barnen är inte så vana vid att 

berätta vad de har lärt sig av en matematiklek. Hade de varit vana vid att reflektera över 

matematiklekarna kanske de hade tänkt efter lite noggrannare vad de kunde ha lärt sig. När vi 

ställde frågan ”varför tror du vi har valt att genomföra denna matematiklek?”, svarade flicka 

C, ”att de jobbar så mycket och behöver därför spela lite”. Detta menar även pedagog B. Hon 

tror inte att barnen haft någon uppfattning om vad de har lärt sig av de olika 

matematiklekarna. För att göra barnen medvetna om detta brukar hon ha en diskussion med 

klassen efteråt för att de ska förstå syftet med matematikleken. Detta vill vi koppla till vårt 

syfte med undersökningen som är att undersöka vilken effekt matematiklek har på barns 

matematikinlärning. Leken spelar en stor roll för barnets lärande, men detta gäller även för 

fantasi och skapande verksamhet. Detta kan användas för att ge barnen tillfälle att möta 

matematiska begrepp i ett naturligt samanhang. Lek sätter barn i rätt sinnestämning för att 

kunna lära sig svåra saker. De slappnar av när de leker men samtidigt koncentrerar de sig. 

Barnen går in i leken mycket mer än vad de skulle göra om de skulle arbeta med 

matematikböcker. Rätt lekar och spel kan hjälpa barn att lära sig det de behöver för att klara 

av grundläggande matematik. Lek och fantasi har en avgörande roll för barns inlärning. Den 

inledande matematikundervisningen bör därför inriktas mot problemlösningar som anknyter 

till deras kunskaper och erfarenheter (Kaye, 1994). Detta arbetar pedagog B med. Barnen går 

ofta till matematikskåpet för att hämta pengar så att de kan leka affär. Detta har pedagog B 

arbetat vidare med, hon har bett barnen ta med sig tomma mjölkkartonger och tomma 

schampoflaskor mm för att de ska kunna öppna en egen affär. Barnen ska få bygga affären 

själva och när de gör detta kommer matematiken in naturligt. Detta anser vi är ett bra sätt att 

få in matematiken i vardagen. Alla barnen kommer att handla så småningom det är då viktigt 

att de vet hur man gör. De får även se med egna ögon hur mycket de har kvar om de handlar 

upp till exempel tre av sina fem kronor. När barnen bygger en affär själva lär de sig olika mått 

och volymer med mera.  

    Pramling & Asplund (2003) påpekar att lek är en viktig del i barns liv och 

meningsskapande. Lekens innehåll är lika avancerat som innehållet i lärandesituationerna i 

skolan och på förskolan. Ömsesidighet och gemenskap skapas genom lek och 

kommunikation. Även samspelet utvecklas. Den sociala samvaron mellan kamrater påverkar 

barns inlärningsförmåga (Pramling & Asplund 2003). I observationen syns det tydligt att 
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dessa barn är vana vid att leka och spela spel med varandra. De har svårt att sitta still efter ett 

tag men är ändå med i spelet när det är deras tur, de vet hur spelreglerna går till när de leker 

eller spelar spel med varandra.  

   Vi anser att vi har nått vårt syfte med undersökningen som är att undersöka vilken effekt 

matematiklek har på barns matematikinlärning. 

Knutsdotter (1987) menar att lek och inlärning hör ihop och det har en stor betydelse för barns 

utveckling. Inlärning innebär att barnen tar in allt som finns i omvärlden och upptäcker allt i 

nya sammanhang. I leken bearbetas det som har inträffat, olika intryck och barnens 

erfarenheter. Pedagog B menar genom lek undviks lättare tävlingar i matematikböckerna om 

vem som har kommit längst.  

En av våra problemformuleringar är: hur medvetna är barnen om att lek med matematik kan 

främja deras matematikinlärning? Vi tror att de här barnen som vi observerade och 

intervjuade inte var vana vid att fundera på vad de har lärt sig av en lek utan det har 

pedagogen berättat för dem. Hade de varit mer vana vid att reflektera tror vi att de hade gett 

oss mer genomtänkta svar.  

  Den andra problemformuleringen är: hur kan man som pedagog främja barns 

matematikinlärning genom lek? De flesta forskarna anser att barn lär sig lättast av den 

matematik som finns i vardagen. Vår slutsats är att barn lär sig lättast genom att leka fram 

vardagsmatematik.  

   Under undersökningens framväxt har en del idéer uppkommit som ur ett 

forskningsperspektiv vore intressanta att fördjupa sig i. Vår uppfattning är att man arbetar 

med matematiklek och vardagsmatematik, främst i de lägre åldrarna.  Det hade därför varit 

intressant att genomföra en liknade undersökning i högre klasser. Vi anser att det är lika 

viktigt att arbeta med matematiklek och vardagsmatematik, med de äldre eleverna.  Det vore 

därför även intressant att studera om matematiklek och vardagsmatematiken avtar och varför 

den i så fall gör det högre upp i åldern.  
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Sammanfattning 
 

Vi har intresserat oss för hur matematiklek påverkar barns matematikinlärning. Syftet med 

undersökningen är att belysa hur matematiklek kan främja barns matematikinlärning. I 

litteraturgenomgången presenteras lekens historik där Piaget, Vygotskij samt Fröbel är 

huvudpersonerna. Litteraturgenomgången går även djupare in på lekens roll samt matematik 

med lekinriktning. Kaye (1994) anser att leken spelar stor roll för barnets lärande, detta gäller 

även för fantasi och skapande verksamhet. Detta kan användas för att ge barnen tillfälle att 

möta matematiska begrepp i ett naturligt sammanhang. Lek sätter barn i rätt sinnesstämning 

för att kunna lära sig svåra saker. De slappnar av när de leker men samtidigt koncentrerar de 

sig. Barnen går in i leken mycket mer än vad de skulle göra om de skulle arbeta med 

matematikböcker. Rätt lekar och spel kan hjälpa barn att lära sig det de behöver för att klara 

av grundläggande matematik. 

   Undersökningen genomfördes i en förskoleklass med sex stycken barn samt två pedagoger.  

Vi ville bland annat ta reda på hur medvetna barnen är om att lek med matematik kan främja 

deras matematikinlärning. En del av barnen hade lite kunskap om vad de lärde sig av den 

matematiklek som vi genomförde med dem. Enligt dem lärde de sig att vinna inte betyder allt, 

siffrorna samt rita gubbar med mera. Att hitta matematiken i vardagen är ett av de bästa sätten 

att lära sig matematik på enligt pedagogerna som intervjuades i undersökningen. De försöker 

båda två leka fram matematiken med barnen. Pedagog A säger i intervjun: 
 

– Jag försöker jobba med vardagsmatematik så att 

barnen ska förstå vad de håller på med. 

 

Slutsatsen vi har dragit är att barn lättast lär sig nya saker är om de får leka fram 

vardagsmatematiken.  
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Bilaga (1) 

Brev till förälder/målsman 

Till förälder/målsman för 

Barn:………………………………. 

 

Jag är student på Högskolan Kristianstad och kommer att på olika sätt försöka iaktta och 

dokumentera förskolans/förskoleklassens/skolans verksamhet inom min utbildning. En del av 

utbildningen är att vi ska följa och utveckla vår ledarroll genom videoinspelning. Jag 

kommer att diskutera filmen med min handledare och i min klass på högskolan efter 

praktiken. 

Jag kommer eventuellt också att arbeta med digitalkamera och fotografera en del av de 

aktiviteter vi gör med barnen. Detta kommer att användas i diskussioner med arbetslaget och 

med en grupp studenter samt ansvarig lärare på högskolan och kommer inte att läggas ut på 

Internat. 

 

Filmen, ljudbandet och bilderna är mitt personliga ansvar under och efter utbildningen. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Tillåter Ni att Ert barn finns med på videoinspelning?                              
                                                                                                          Ja             Nej 
 
Tillåter Ni att Ert barn finns med vid digitalfotografering? 
                                                                                                         Ja               Nej 
 

Tillåter Ni att ert barn intervjuas? 
                                                                                                         Ja                Nej 
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Bilaga (2) 

 

Intervju frågor till barnen: 

 

1. Vad gjorde vi precis? 

2. Vad tyckte du om leken? Bra / dåligt? 

3. Varför gjorde vi detta tror du? 

4. Har du lärt dig något tror du? Vad? 
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Bilaga (3) 
 
Intervjufrågor till pedagogerna: 
 

• Vad tycker du om matematik? 

• Berätta om ditt arbetssätt inom matematiken. 

• Hur fångar du barnens intresse för matematik? 

• Vad innebär matematiklek för dig? 

• Vilken betydelse anser du att matematiklek har för barnens matematikinlärning? 

• När och hur ofta använder du dig av matematiklek i barngruppen? 

• I vilken utsträckning uppfattar du att barnen är medvetna om matematiklekens 

betydelse för matematikinlärning? 

• Hur gör du som pedagog för att hjälpa barnen att bli medvetna om att matematiklek 

kan främja deras matematikinlärning? 

• Vad har du för uppfattning om barnens tankar angående dina matematiklekar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga (4) 
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Spelteckningarna: 
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