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Matematik och små barn 

En studie i hur bygg- och konstruktionshörnor utformas för matematiskt 

lärande i förskolan 

Elisa Gascon & Sara Ekelund 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att synliggöra olika tillvägagångssätt hos pedagoger i förskolan när de 

utformar matematiska bygg- och konstruktionshörnor för de yngsta barnen samt att synliggöra vilka 

faktorer som är betydelsefulla för arbetet med matematik för små barn. I denna studie valde vi att 

besöka tre olika småbarnsavdelningar på tre olika förskolor. Vi har haft för avsikt att intervjua två 

pedagoger på varje besökt avdelning och ställa frågor bl.a. om deras arbete med matematik, bygg- och 

konstruktionshörnor och små barns lärande. Vi har även använt oss av observationer som metod, vilket 

har gått ut på att vi studerat de olika bygg- och konstruktionshörnorna samt dokumenterat dessa med 

hjälp av fotografering. Efter att all data bearbetats presenterades resultatet i form av en 

sammanfattning av varje intervju samt en beskrivning av varje observerad miljö. Innehållet i 

intervjuerna har analyserats med hjälp av både Vygotskijs sociokulturella teori om barns psykiska 

utveckling och tidigare forskning. I resultatet har vi kunnat se att alla de intervjuade pedagogerna 

anser att det matematiska arbetet med små barn i förskolan handlar om vardagsmatematik och de 

betonar hur viktig pedagogens roll är. Vi har även kommit fram till att material och miljö är 

betydelsefulla faktorer i det matematiska arbetet med små barn. Andra faktorer som visat sig vara 

viktiga för små barns matematiska lärande är kroppsligt utforskande, samspel och lek. Allt detta har i 

sin tur synliggjort olika tillvägagångssätt för att utforma en matematisk bygg- och konstruktionshörna 

för de yngsta barnen i förskolan. 
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Inledning 

När vi har berättat för utomstående personer vad detta arbete ska handla om, har vi ofta fått frågan om 

förskolor ens ägnar sig åt matematik. Många undrar även om det är något som små barn 

överhuvudtaget kan lära sig. Dessa funderingar har fått oss att inse hur viktigt detta ämne är att skriva 

och forska om, för att på så sätt belysa det matematiska lärandet som sker hos de minsta barnen i 

förskolan. Vi upptäckte även att det som redan skrivits om det matematiska arbetet i förskolan oftast är 

inriktat mot arbetet med de äldre barnen, vilket gjort oss mer bestämda och medvetna om att det är de 

små barnens lärande vi vill fokusera på. I och med att förskolans läroplan uppdaterats och reviderats 

har strävansmålen för matematik utvecklats och fått en allt större plats. Det är pedagogers ansvar att se 

till att barn i förskolan bl.a. kommer i kontakt med och får undersöka matematiska begrepp, utvecklar 

sin förmåga att föra matematiska resonemang, prövar olika lösningar och problemställningar samt 

skapar förståelse för antal och riktning (Lpfö 98 reviderad 2010:10). 

Bakgrund 

Litteraturgenomgång 

Idag finns det mycket forskning och litteratur om förskolans värld, inte minst om det matematiska 

arbetet. Doverborg (2011) är en forskare som vi valt att använda oss av till stor del i denna studie och 

hon har tillsammans med andra forskare studerat och sen skrivit flera böcker om matematik i 

förskolan. Tillsammans med Emanuelsson har hon skrivit om matematik i förskolan utifrån forskning, 

erfarenheter och styrdokument och beskriver ett projekt där lärare tillsammans med barn i 1-5 års ålder 

tillsammans mött matematik i en mängd olika sammanhang. Doverborg har tillsammans med Pramling 

Samuelsson (2007) forskat om hur arbete med grundläggande matematik i tidiga åldrar kan se ut. De 

vill inspirera andra till att använda sig av vardagens möjligheter och lek och därigenom synliggöra 

matematiska begrepp och idéer i förskolan. Även Björklund (2009) har skrivit mycket om den 

matematik som finns i förskolan och vi har valt oss att använda och stödja oss på hennes forskning. 

Hon vill visa att även riktigt små barn har förmågor och färdigheter som är grundläggande för att 

matematik ska utvecklas. Vi har haft stor hjälp av Persson & Wiklund (2010) som tillsammans 

beskrivit ett tematiskt arbete kring matematik i förskoleklass, som också kan fungera som inspiration i 

både förskola och fritidshem. Ahlberg (1994) har skrivit om att möta matematiken i förskolan och 

studerat hur barns kunnande utvecklas när de kommit i kontakt med matematik i sin vardag. Idag finns 

det också mycket forskning om barns lärande i förskolan och vi har valt att använda oss av Løkken, 

Haugen & Röthle (2008), som tillsammans försökt skapa förståelse för de minsta barnens perspektiv. 

De tar upp viktiga händelser och processer i barnens liv i förskolan och ger sin bild av hur de lär. Vi 

har upptäckt att det som redan skrivits om förskolans matematiska arbete ofta är inriktat på äldre barn 

och dessutom sällan inriktat på en specifik miljö. Med hjälp av dessa författare har vi förhoppningar 

på att kunna göra en fördjupad studie som fokuserar på matematik, små barns lärande och bygg- och 

konstruktionshörnan, för att på så sätt koppla samman dessa och göra nya insikter och upptäcker. 
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Tidigare forskning 

Matematik i förskolan 

Vad innebär det att arbeta med matematik i förskolan? När det talas om matematik förs ofta tankarna 

till den undervisningstradition som lever i skolan, den abstrakta och formaliserade matematiken som 

många förknippar med siffror och räknande. Det är en undervisning som bygger på förutbestämda 

kunskaper och som sällan kopplas till elevernas egna erfarenhetsvärldar (Ahlberg 1994:9f). I förskolan 

däremot är det matematiska lärandet tätt kopplat till leken och barnens vardag. Där kan barnen med 

hjälp av matematikens grunder lösa vardagliga problem som ofta handlar om att utforska och förstå 

fenomen såsom rumsuppfattning, geometri, taluppfattning, sortering och klassificering (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2007:5f). Svensk förskola har starka rötter i en tradition som pedagogen 

Friedrich Fröbel utformat. Fröbel såg matematik och gudomlighet sammanlänkade och att matematik 

var bland de högsta målen för barns lärande. Han utarbetade ett innehållsrikt material som visade hans 

intresse för grundläggande matematik. Fröbel kallade detta för lekgåvor och dessa tjugo gåvor är 

utformade i olika former och storlekar och består av bl.a. bollar, klossar och flätmattor. De används för 

att hjälpa barn att i sin lek utveckla uppfattning av form och rum, längd, bredd, höjd och relationer 

inom och mellan olika ytor och kroppar. I dagens förskolor bär många aktiviteter spår av 

Fröbeltraditionen, bl.a. bygglek, syslöjd och figurläggning. En del av lekgåvorna finns i nytillverkad 

upplaga på många förskolor, men används alltför sällan för att medvetet utmana barns matematiska 

tänkande och ses istället som ett material för konstruktionslek. Detta kan bero på att materialet kräver 

matematisk kunskap hos pedagoger för att det skall kunna användas i syfte för att utveckla och utmana 

barns matematiska lärande. Denna kunskap saknas ofta p.g.a. pedagoger sällan fått fördjupa sig i detta 

material under sin utbildning (Doverborg 2011:4). 

Bygg- och konstruktionshörnan 

Vad är en bygg- och konstruktionshörna? I den svenska förskolan är ofta rummen uppdelade i olika 

hörnor som representerar specifika områden. Många gånger finns en hörna som ofta kallas ”bygg- och 

konstruktionshörnan” där material som bjuder in till bygglek finns (Persson & Wiklund 2010:65). 

Bygg- och konstruktionslekar tillhör de aktiviteter som har en självklar plats i förskolan då det är ett 

stort ämnesområde som tas upp i läroplanen (Lpfö 98 reviderad 2010:10). Bygglek är mestadels en 

gruppaktivitet som både utvecklar socialt samspel och bidrar till gemensamma problemlösningar. Det 

är en mötesplats för lek men också för föreställningar om hur miljöer kan byggas och vad det är för 

material som behövs till olika konstruktioner (Persson & Wiklund 2010:65). I bygg- och 

konstruktionshörnan ges barn möjligheter att komma i kontakt med matematiska aspekter och material 

som ofta finns i denna hörna är bl.a. backar och lådor för att skapa rumsuppfattning, olika material och 

leksaker som går att sortera och klassificera samt lego och klossar som kan användas till 

konstruktioner (Persson & Wiklund 2010:56, Doverborg & Pramling Samuelsson 2007:42ff). 

Matematiska aspekter 

Varför pedagoger i förskolan aktivt arbetar med de matematiska aspekterna är för att barn hela tiden i 

sin vardag möter dessa och på så sätt kommer de i kontakt med matematikens grunder (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2007:5f). För att skapa större förståelse hos läsaren och för att lyfta fram dessa, 

ges här kortare beskrivningar. 



3 

 

Rumsuppfattning 

Så fort barn träder in i en ny miljö börjar de att utforska. Hur stort är detta rum och hur ser det ut? 

Vilka leksaker och möbler finns här inne? De försöker genom olika metoder bilda sig 

rumsuppfattning. Detta görs ofta genom att röra sig runt i sin omgivning och uppleva med hjälp av 

sina sinnen, för att i sin tur skaffa sig erfarenheter kring avståndsbedömning, riktningar och 

placeringar. Rumsuppfattning handlar även om att undersöka och förstå mönster och form, 

storleksförhållanden, placeringar och lägen. Och genom att konstruera varierande miljöer och 

aktiviteter i förskolan får barn hjälp med att skapa en större medvetenhet och uppfattning om sin egen 

kropp och olika rum (Persson & Wiklund 2010:60). 

Geometri 

Konstruktion är en viktig aspekt av området geometri, som omfattar skapande med olika former. 

Byggklossar anses vara ett klassiskt geometrisk material och de finns i alla sorters storlekar och 

former, bl.a. kub, rätblock, cylinder och prisma som i sin tur är uppbyggda av kvadrater, rektanglar, 

cirklar och trianglar. Att bygga med klossar är både ett utforskande och skapande arbete där barn 

experimenterar kring relationerna mellan olika former, storlekar, avstånd, mätningar, modeller och 

avbildningar. När barn ska konstruera och bygga ett torn måste de sortera fram vilka klossar som har 

rätt längd och höjd. De måste mäta, kombinera, göra bedömningar om jämvikt och vad som faktiskt är 

möjligt att bygga. Om vissa klossar tar slut upptäcker de att det går att kombinera andra för få samma 

längd eller form. På det sättet kan barnen få en insikt i hur former och helheter kan delas upp och 

sättas ihop (Persson & Wiklund 2010:66).    

Taluppfattning 

Det matematiska området taluppfattning handlar om att förstå räkneords innebörd och hur de kan 

användas. I förskolans läroplan står det att varje barn ska utveckla förståelse för mätning, tid och 

förändring samt grundläggande egenskaper hos antal, mängder, ordning och talbegrepp (Lpfö 98 

reviderad 2010:10). När barn räknar hur många bilar som får plats i garaget tränar de sin 

taluppfattning, som i sin tur handlar om problemlösning, uppfattning om antal, parbildning m.m. Barn 

behöver ha tillgång till olika material som inbjuder till att utforska förhållanden kring tal och 

pedagoger behöver skapa situationer som utvecklar och befäster barnens förståelse (Persson & 

Wiklund 2010:69f). 

Sortering och klassificering 

Att sortera och klassificera föremål efter olika egenskaper och kategorier ingår naturligt i barns lek och 

vardag. Djuren sorteras i hagarna, i byggleken plockar barnen fram de delar som behövs i bygget, på 

gården och i skogen sorteras kottar och stenar i olika högar. Sedan vid dagens slut städas och sorteras 

alla saker tillbaka till sina rätta platser. Klassificering handlar om att kunna urskilja egenskaper hos det 

som ska sorteras och genom detta skapas en ordning och struktur som gör tillvaron och vardagen 

lättare. Det går att sortera på olika sätt, bl.a. kan barnen få sortera fritt för att sedan berätta hur de 

tänkt, de kan sortera utifrån en given egenskap som att sortera likadant som någon annan eller efter 

flera egenskaper som t.ex. form och färg. Barnen jämför på detta sätt egenskaper och de upptäcker 

likheter och skillnader (Persson & Wiklund 2010:68f).  
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Små barns lärande 

Förskolans uppdrag och uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och dess behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet (Lpfö 98 reviderad 2010:5). Detta är unikt för Sverige, i de flesta europeiska länderna 

skiljs omsorg och lärande åt. I Sverige däremot har arbetet alltid varit ämnesövergripande och det är 

barns erfarenhetsvärldar, motivation och drivkrafter att skapa förståelse för sin omvärld som är i fokus. 

Barns lärande är beroende av två saker, kommunikation och deras samspel med vuxna och andra barn. 

Därför är lek och samspel med gruppen extra viktigt och genom att utgå från gruppens egna 

erfarenheter blir lärandet meningsskapande. Pedagoger måste använda sig av barns egna tankar och 

funderingar för att öka deras förståelse för omvärlden (Doverborg 2011:7ff). Små barn lever och lär 

med hjälp av sin kropp. Detta är något Løkken, Haugen och Röthle (2008:17f) tar upp och refererar till 

Merleau-Pontys tolkning av fenomenologi, att kroppen är människans ankare i världen och det är via 

den de omedelbara upplevelserna äger rum. Den fenomenologiska människosynen visar en förståelse 

för att små barn som ännu inte pratar särskilt mycket, istället kommunicerar och lever med sin kropp. 

Med hjälp av detta perspektiv blir det lättare att se och tolka det som utspelar sig mellan de små 

barnen i förskolan och att det lilla barnets kropp blir ett handlingssystem som möjliggör förståelse 

mellan det själv och andra barn i sin omgivning (Løkken 2008:29f). I små barns lek handlar det till 

stor del om kroppens rörelse och agerande i samspel med sin omgivning. Små barn är ofta i behov av 

rörelse, en rörelse som dock många gånger saknar riktning och istället fångas av det spontana, t.ex. det 

plötsliga intresset av en spännande leksak i rummet som barnet måste undersöka omedelbart (Röthle 

2008:115). För att små barn ska kunna få utlopp för detta rörelsebehov är stora ytor ofta väldigt 

tilltalande, eftersom dessa platser lätt väcker ett inre behov hos små barn som gör att de vill röra sig 

(Hagen & Lysklett 2008:137). Antaget att små barn lever och erfar världen med hjälp av sin kropp, 

kan man även anta att de med hjälp av kroppen lär och utforskar, vilket i sin tur kräver genomtänkta 

miljöer och materialval som tillåter kroppsligt utforskande. För de små barnen är det framför allt 

materialet som är det intressanta, då just vissa leksaker och ting är väldigt sinnesmotoriskt tilltalande. 

Därför är det pedagogens ansvar att se till att det finns en variation bland de material och miljöer som 

finns på förskolan, för att på så sätt ge de bästa förutsättningarna för de minsta barnens lärande och 

utveckling (Bakke 2008:234, 238).  

Hur små barn lär matematik 

Idag finns det många forskare som uppmärksammar och skriver om hur barn lär och arbetar med 

matematik i förskolan. Doverborg och Pramling Samuelsson tar (2007) upp hur små barn i förskolan 

lever och erfar matematik med hela kroppen. De menar att barns omvärld är full av vardags- och 

leksituationer som går att betraktas som matematik, det enda som krävs är lyhörda och medvetna 

pedagoger som kan se dessa möjligheter samt sätta ord på dem. Att i något så vardagligt som på- och 

avklädning ägnar sig barnen åt sortering och klassificering av sina kläder och ramsan som sjungs 

innan varje måltid tränar barnens känsla för upprepning och kontinuitet (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2007:42ff). Doverborg och Pramling Samuelsson (2007:12) gör även kopplingar till 

Vygotskij och menar att det är i mötet mellan barns egen förståelse och en utmanande omgivning som 

de kan utvecklas och skapa mening. Med en utmanande omgivning syftas det inte bara på en 

inspirerande miljö, den ska även innehålla aktiva pedagoger. Barns första möten med den 

grundläggande matematiken sker främst i interaktion med tingen, små barn ”lever i tingens värld”. De 

kan vara oerhört koncentrerade på att undersöka olika ting i sin omgivning för att på så sätt förstå 

vilken funktion de olika sakerna har. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007:42) menar även att 

för att hjälpa små barn med att både se och skapa struktur, måste det skapas ordning och reda i 
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vardagen och miljön. Varje barn skapar visserligen sin egen ordning utifrån egna erfarenheter, men det 

finns även en given ordning som pedagogerna kan skapa för att hjälpa de att utveckla sin förståelse för 

matematik. De poängterar också vikten av att som pedagog reflektera över vad miljön och de dagliga 

aktiviteterna i förskolan erbjuder för möjligheter för barns intresse för de olika matematiska begreppen 

(Doverborg och Pramling Samuelsson 2007:46). Föremål i varierande storlekar kan väcka intresse för 

begrepp såsom storlek, längd, räkning samt att barnen både kan iaktta, leka och sortera med dessa 

föremål. Klossar i olika storlekar, material och former skapar en mängd möjligheter till att bygga och 

på det sättet börjar begrepp som höjd, längd, bredd och tjocklek att dyka upp. Björklund skriver 

(2009:30f) att om lärande överhuvudtaget ska kunna vara möjligt, bör barnet kunna skilja på likheter 

och olikheter i sin omvärld. För att kunna upptäcka detta måste barnen få erfara variation, som i sin tur 

bildar ett rum för lärande där olika aspekter lyfts fram och problematiseras. Detta rum kan finnas i en 

planerad undervisningssituation, lika väl som i en spontan situation mellan två eller flera individer. 

Det handlar inte om vad som förmedlas till barnen, utan det handlar om vilka möjligheter barn ges för 

att förstå en aspekt eller ett fenomen på ett visst sätt. När det gäller det yngsta barnens lärande är 

miljön och de möjligheter den erbjuder viktigt (Björklund 2009:31).   

Centrala begrepp för analys 

För att kunna göra vår analys har vi valt ut ett antal begrepp som dykt upp i genomgången av tidigare 

forskning och som vi anser kan vara användbara för att ge svar på arbetets frågeställningar.  

Begreppet vardagsmatematik har vi för avsikt att använda oss av det för att analysera vad det 

matematiska arbetet med små barn handlar om, kopplat till de olika matematisk aspekterna 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2007:5f). Vi kommer att lägga stor vikt vid materialets och 

miljöns betydelse, för att se om vi i vårt material får fram hur viktiga dessa två faktorer är för 

matematik och för små barns möjligheter till lärande (Persson & Wiklund 2010:60, Björklund 

2009:30f). Att små barn kommunicerar och utforskar med sin kropp känns för oss relevant att lyfta 

fram i analysen eftersom det är en viktig aspekt i utformandet av miljöer för små barn. Även att leken 

är utgångspunkten för barns lärande kommer att tas upp i analysen. Vi vill också fokusera på samspel 

då även det är betydelsefullt för små barn men också viktigt för utforskandet av matematik (Løkken, 

Haugen & Röthle 2008:17f, Løkken 2008:29f). Pedagogens roll kommer vi ta upp och visa hur viktig 

den är för det lilla barnets matematiska lärande (Doverborg 2011:4). 

Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med detta arbete är göra en kvalitativ undersökning där vi synliggör och skapar förståelse för 

olika tillvägagångssätt hos pedagoger i förskolan när de utformar matematiska miljöer för de yngsta 

barnen, d.v.s. barn mellan ett och tre år. Vi har valt att fokusera och avgränsa oss till bygg- och 

konstruktionshörnan och vill lägga fram olika tillvägagångssätt för att utforma denna miljö. Vi vill 

också undersöka och förstå vilka faktorer som pedagoger anser är viktiga i arbetet med matematik för 

små barn, för att visa betydelsefulla aspekter som bidrar till matematiskt lärande. 
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Frågeställning 

- Hur utformar pedagoger bygg- och konstruktionshörnan för de minsta barnen i förskolan för 

att stödja deras matematiska utveckling och lärande? 

- Vilka faktorer anser pedagoger vara viktiga i arbetet med matematik för små barn? 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att använda oss av Vygotskijs teori i detta arbete, då vi vid flera tillfällen under vår 

utbildning stött på hans tankar och teorier. Dock har vi tidigare endast studerat hans forskning väldigt 

ytligt och i detta arbete får vi chans att gå djupare i hans tankar om små barns utveckling och lärande. 

Det han står för kan enligt oss belysa den verklighet vi har för avsikt att studera och vi anser oss kunna 

göra adekvata analyser utifrån det.   

Vygotskijs sociokulturella teori 

Lev Semenovich Vygotskij levde mellan år 1896 och 1936 och var under sin korta levnadstid en aktiv 

forskare och professor som producerade många skrifter om psykologi, som avvek från dåtidens 

traditionella tankar om människan och hennes utveckling. Vygotskij kallade sin psykologi för 

kulturhistorisk, men idag ses hans tankar ofta som sociokulturella då han ser människans sociala och 

kulturella kontext och omgivning som betydande och avgörande för hennes utveckling. Med dessa 

teorier utmanar han teoretiker såsom Jean Piaget med sina utvecklingspsykologiska stadieteorier. 

Under de senaste åren har västvärldens intresse för Vygotskij ökat och idag ser många hans teorier 

som klassiska (Hydén 1981:7ff). 

Leken och dess roll i barnets psykiska utveckling 

I sina tankar kring leken och dess roll i barnets psykiska utveckling, såg Vygotskij (1933/1981:183f) 

leken som väldigt betydelsefull. Det är där som barnet spontant kan ge uttryck för sina drifter och 

behov. Han anser att det är i leken som barnet lär sig handla och agera kognitivt, det vill säga att 

fokusera och lita på sina inre tankar och motiv istället för att endast handla utifrån yttre drivkrafter, 

t.ex. leksaker. Dessa ting besitter annars en inneboende motiverande kraft som kan ta över barnets 

egna handlingar och styra över dess beteende. En låda är endast till för att öppnas, fyllas och stängas 

och en jacka ska sättas på kroppen och bara användas vid utevistelse. Men i leken förlorar dessa ting 

sin dikterande kraft och barnet kan istället handla oberoende med vad det ser och påverkas inte av de 

yttre drivkrafter som leksaker medför. Då kan en låda istället fungera som en säng för en nalle och en 

jacka skulle kunna bli nallens täcke. Vygotskij (1933/1981:173ff, 176ff, 181f) problematiserar även 

definitionen av lek, där han menar att många forskare gör fel när de endast ser till lustprincipen när de 

talar om leken och bortser från barnets behov. Vygotskij själv menar att skulle leken endast utgå från 

den lust som barnet känner, kan det inte kallas för lek eftersom det finns en rad andra aktiviteter som 

ger barnet mer känsla av lust samt att det finns lekar som inte alls ger någon lustkänsla. Ett exempel på 

detta kan vara lusten som det lilla barnet känner när den efter stor önskan får nappen i munnen eller 

bristen på lust ett barn känner när den förlorat eller misslyckats i en regellek som t.ex. brännboll. I och 
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med att barnet blir äldre förändras även dess behov, vilket i sin tur också gör att leken kommer att 

förändras och se annorlunda ut. Vygotskij ser istället leken som en aktivitet där barnet kan realisera 

sina behov omedelbart.  Små barn vill gärna ha sina önskningar tillfredställda direkt, något som är 

karaktäristiskt för denna målgrupp. Detta innebär att små barn inte handlar enbart utifrån fantasi när de 

leker, utan leken är ett resultat av otillfredsställda önskningar som spelas ut och behandlas i leken. 

Vygotskij förstår leken som en önskeuppfyllelse för barnet, där det många gånger leker utan att förstå 

motivet till leken eftersom dess önskningar och drifter ofta är spontana och till viss del omedvetna. 

Det gör att leken som aktivitet skiljer sig radikalt från andra handlingsformer, såsom arbete vilket är 

högst medvetet. Han ser även leken som en imaginär situation som ständigt präglas utav olika regler, 

dolda som icke dolda. Med det menas en situation som inte är verklig och som utformas utav normer. 

Regler är dock något som endast äldre förskolebarn och barn i skolålder är kapabla till att skapa och 

förstå. De regler som de minsta barnen präglas av är regler kring beteenden som de får ta del av redan 

vid de första månaderna i livet (Vygotskij 1933/198:181f).  

Relationen mellan barnet och de ting som det möter i leken är något som Vygotskij (1933/1981:186ff, 

189f) forskat om. Han gör klart för läsaren att omgivning och miljö är viktig för barnets utveckling 

och lek. För de mindre barnen i förskolan dominerar objekten och tingen över deras tankar kring leken 

och dess betydelse, d.v.s. att ett barn inte kan leka häst utan att ha ett ting, en ”bärare” som föreställer 

hästen, t.ex. en käpp. Handlingarna måste definieras genom objekten.  När Vygotskij använder 

begreppet ”bärare” syftar han på när barn separerar ord från ting, vilket kräver en ”bärare” i form av 

andra ting. För att barnet ska kunna leka häst utan att ha en riktig häst, måste ett annat ting föreställa 

och representera en häst istället och på så sätt separeras ordet häst från dess riktiga objekt till en 

”bärare”, som i tanken fungerar som en häst. Men det är också viktigt att inse att olika tings 

egenskaper spelar stor roll. Vilken käpp som helst kan i det lilla barnets tanke föreställa en häst, 

medan ett papper inte kan bli en häst, vilket i sin tur gör att alla ting inte alltid dominerar i barnets lek. 

Dessa handlingar sker oftast omedvetet av barnet i leken. Att barn kan skapa imaginära situationer ses 

inte heller som någon tillfällighet enligt Vygotskij (1933/1981:194ff, 197ff). Detta är barnets första 

steg mot att frigöra sig från de begränsningar som finns i olika kontexter. Många andra forskare ser 

leken som barnets andra värld. Vygotskij däremot menar att i barnets vardag dominerar istället 

vardagliga situationer och att leken istället ses som motsatsen till barnets värld. Leken blir som en 

potentiell utvecklingszon, där barnet ständigt befinner sig längre fram i sin utveckling än vad det 

egentligen gör. Leken är källan till utveckling och barnet rör sig framåt genom lekaktiviteter och 

imaginära situationer, som rymmer zoner för potentiell utveckling. Vygotskij menar att det är fel att 

uppfatta lek som en aktivitet utan syfte. Även för ett litet barn är leken en målmedveten aktivitet där 

barnet själv får bestämma sina handlingar och styra över dessa. Det är också viktigt att ha i åtanke att 

leken är enhetlig med tingen och att dessa har en stor betydelse.  Leken är ett speciellt drag för just 

förskolan, där imaginära situationer är början och ett medel för barn att utveckla abstrakt tänkande. För 

små barn är leken någonting allvarligt och viktigt, då den är tätt kopplad till deras verklighet och 

barnets inre och yttre handlingar ses som oskiljaktiga. Vilja, fantasi och tolkning tillsammans är inre 

processer i yttre handling hos barnet (Vygotskij 1933/1981: 197ff).  

Andra forskares tolkningar av Vygotskij 

Vygotskij ses idag som en erkänd forskare och teoretiker som har haft stor inverkan på synsättet kring 

barns lärande. Många forskare och författare använder sig av hans teorier i sin forskning. Philips och 

Soltis (2004:57f) beskriver honom som väl medveten om den sociala naturen av lärandet. De jämför 
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honom med teoretikern Jean Piaget, som med sin stadieteori menar att barns utveckling och lärande är 

helt baserat på vilken stadie de befinner sig i. Philips och Soltis lyfter däremot Vygotskijs tro om att 

lärande sker i sociala situationer och att förutsättningarna för utveckling är olika för alla barn, oavsett 

ålder. Även Carruthers & Worthington (2010:21) refererar till Vygotskij när de lyfter fram det sociala 

perspektivet på kunskap och redogör för hur barn utifrån denna teori på bästa sätt lär matematik. Att 

barn skapar förståelse genom interaktion och diskussion med barn och vuxna i sin omgivning och 

genom att koppla matematiken till sina egna erfarenheter. I Smidts (2010:158ff) tolkning av 

Vygotskijs idéer lyfter även hon lekens betydelse för små barns sociala, emotionella och kognitiva 

utveckling och kopplar detta till nutidens höga krav på att barn ska uppnå olika mål, vilket resulterat i 

allt färre lektillfällen för små barn. Hon refererar till Vygotskijs tankar som argument för leken. Att lek 

med föremål tränar barns förmåga av abstrakt tänkande, att roll- och regellekar hjälper barn att förstå 

sociokulturella vanor och att lek i sig tillåter barn att både skapa och närma sig en potentiell 

utvecklingszon där de ser sig själva kunna mer än vad de egentligen kan. I lek bestämmer barn själva 

och i den är det omöjligt att misslyckas, eftersom ingenting är givet eller bestämt, barnet själv kan 

alltid förändra (Smidt 2010:158ff). 

Centrala begrepp för analys 

Vi kommer här att presentera olika begrepp som är kopplade till Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

och som vi har för avsikt att använda oss av när vi ser på vår empiri och analyserar den.  

För Vygotskij (1933/1981:173ff, 176ff, 181f) är leken central i barnets utveckling och genom att göra 

den central i vår analys och i koppling till resultaten, tror vi oss kunna belysa hur viktig den är för det 

matematiska arbetet med småbarn. Tanken om att leken är en önskeuppfyllelse som främst drivs av 

barnets behov och inte lust, skulle kunna förklara och öka förståelsen för varför barn leker vissa lekar 

och varför vissa material är särskilt tilltalande. Vi tror även att idén om att leken tar utgångspunkt i 

barns behov istället för deras lust kan hjälpa oss att göra kopplingar till bygg- och 

konstruktionshörnans miljö. Förståelse av leken som en imaginär situation som präglas av normer och 

regler tror vi kan förklara varför det är så viktigt att ha utmanande miljöer och material som kan bryta 

och gå emot normen för att skapa möjlighet till spännande lekar. Vi vill även lyfta tanken om leken 

som en potentiell utvecklingszon för att styrka sambandet mellan leken, materialet och barns 

utveckling (Vygotskij 1933/1981:194ff, 197ff). Vygotskij (1933/1981:173ff, 176ff, 181f) tar även upp 

tingens dominans över barns tankar i leken, något som visar betydelsen av genomtänkta materialval i 

förskolan och som vi vill koppla till resultatet. Att leken är enhetlig med tingen är också en viktig 

tanke som vi kommer att använda oss av i analysen (Vygotskij 1933/1981:186ff, 189f). Att barn lär 

matematik i sociala interaktioner kommer enligt oss också vara en viktig del i analysarbetet 

(Carruthers & Worthington 2010:21). 
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Metod 

Val av metod 

I denna studie har vi valt att göra intervjuer med pedagoger på olika förskolor samt studera och 

fotografera deras bygg- och konstruktionshörnor. Både observationer och intervjuer ses som två 

kvalitativa metoder då de tillåter forskaren att tränga in på djupet (Eliasson 2010:21). 

Intervju 

Metoden för denna studie är intervju och anledningen till att vi valt att använda oss av denna metod för 

att samla data är för att få kunskap om pedagogernas tankar, åsikter och erfarenheter. En professionell 

intervju har ofta ett särskilt syfte och en systematisk frågeteknik (Kvale 1997:25f). Den typen av 

intervju som vi bestämde oss för att göra är en så kallad semistrukturerad intervju. Denna baseras på 

ett antal förbestämda intervjufrågor som koncentrerar sig på ett ämne, men som ändå tillåter informella 

samtal och att man som intervjuare kan följa upp intressanta sidospår (Kvale 1997:32). Syftet med 

detta arbete är att synliggöra olika tillvägagångssätt hos pedagoger i förskolan när de utformar 

matematiska miljöer för de yngsta barnen och att ta reda på vilka faktorer pedagoger anser vara viktiga 

i det matematiska arbetet med små barn. För att kunna ta reda på detta måste vi få tillgång till 

pedagogernas tankar och kunskaper, vilket gör att intervju blir en användbar metod då den hjälper oss 

som forskare att få en bild av intervjupersonens livsvärld och perspektiv (Kvale: 1997:32). Genom att 

intervjua är det även lätt att få en bild av intervjupersonens vardag och hur den är utformad, vilket i 

detta fall blir pedagogens vardag i förskolan och hur miljöerna där utformats. I en kvalitativ intervju 

tolkas människors livsvärldar och upplevelser. Den är till för att öka kunskapen inom ett specifikt 

område samt förstå och belysa olika aspekter kring detta. En kvalitativ intervju ska omfatta spontana, 

rika, personliga, nyanserade, specifika och relevanta svar från den som blir intervjuad. Genom att 

utforma korta frågor, skapas det rum för intervjupersonen att ge långa och innehållsrika svar, vilket i 

sin tur ökar trovärdigheten
1
.   

Observation och fotodokumentation 

Vi har även använt oss av observationer och fotodokumentationer. Detta har gått ut på att vi har rört 

oss i och observerat olika miljöer samt dokumenterat dessa med hjälp av fotografering. Eliasson 

(2010:21ff) menar att det är viktigt att dokumentera observationer på något sätt, för att senare under 

studiens gång kunna gå tillbaka till dessa om så behövs. Arbetets frågeställningar handlar både om hur 

pedagoger utformar matematiska bygg- och konstruktionshörnor för de minsta barnen i förskolan och 

vilka faktorer pedagoger anser vara viktiga i det arbetet. Denna metod är användbar för att ta reda på 

och undersöka närmre hur miljöerna utformats. Vi har ej utfört deltagande observationer och därför 

kan de ses som renodlade, eftersom vi förhållit oss passiva till omgivning och endast iakttagit. 

Fotografering som metod görs ofta parallellt med antingen observationer eller intervjuer och är ett bra 

komplement om forskare vill utföra undersökningar i fysiska och sociala miljöer där de verksamheter 

och aktiviteter som intresserar forskaren äger rum. Fotografering blir då ett viktigt och effektivt sätt 

för att lära känna en miljö. Fotografierna kommer inte att redovisas i arbetet utan har för oss fungerat 

som ett hjälpmedel i skrivprocessen. Tack vare dem har vi kunnat göra återblickar och studerat 

                                                      
1 Anna-Lena Ljusberg, Stockholms Universitet, föreläsning den 7 november 2012. 
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miljöerna på nytt. De har även varit till hjälp när vi i studien har beskrivit de olika miljöerna samt 

hjälpt oss reda ut eventuella funderingar om det finns något som ej framgått i intervjuerna (Gradén & 

Kaijser 2011:175, 181). 

Urval och avgränsning 

Vi har valt att besöka tre olika förskolor för att titta på en småbarnsavdelning på varje förskola samt 

haft för avsikt att göra två intervjuer med två pedagoger från varje avdelning. Våra informanter har 

antingen förskollärar- eller barnskötarutbildning och vi valde just dessa eftersom de arbetar med små 

barn och det är de som har utformat och arbetar med och i miljöerna på sina avdelningar. Vi har haft 

en hypotes att om vi intervjuar två pedagoger på varje besökt avdelning kan vi få en bredare bild och 

eventuellt fler perspektiv på ämnet i fråga och har därför valt att göra på detta sätt (Kvale 1997:97f)..  

Varför har vi då valt att avgränsa oss till att endast undersöka bygg- och konstruktionshörnan samt 

miljöer för små barn? Dessa val har gjorts delvis för att få en fördjupning i ämnet, för att arbetet ska 

vara genomförbart under den angivna tidsram vi haft samt för att passa in i de instruktioner vi har fått 

kring arbetets storlek. Självklart vore det genomförbart att studera flera miljöer eller fokusera på fler 

åldersgrupper, men frågan är hur djupgående analyser och vilken kvalitet arbetet då skulle innehålla. 

Vi ser hellre att vi gör en fördjupad studie som innehåller djupa och problematiserande analyser om ett 

mindre ämne, då det känns mer kvalitativt (Eliasson 2010:10). 

Genomförande 

Vi bestämde oss för att vi ville göra semistrukturerade intervjuer (Kvale 1997:32). Tillsammans 

planerade och formulerade vi intervjufrågorna med stöd av Ljusbergs
2
 förslag på hur en intervju kan 

inledas, hur frågor kan formuleras samt hur en intervju kan avslutas. När frågorna var 

färdigformulerade lät vi vår handledare titta på dem och komma med kritik. Vi har medvetet ställt 

frågor som inte berör våra frågeställningar, t.ex. hur intervjupersonen arbetar med matematik på 

avdelningen generellt. Dessa frågor har valts för att skapa en bra inledning på intervjun där vi direkt 

kommer i kontakt med ämnet matematik.  

För att kunna genomföra denna studie tog vi kontakt med tre olika förskolor för att se om vi fick 

komma till deras småbarnsavdelningar och undersöka och fotografera deras bygg- och 

konstruktionshörna, samt göra intervjuer med pedagogerna. Innan besöken mailade vi ut ett 

informationsbrev till de berörda avdelningarna där vi kortfattat förklarade vad vår studie går ut på, vad 

vi vill undersöka och hur vi kommer att gå tillväga. Vi angav även våra kontaktuppgifter och 

välkomnade eventuella frågor eller funderingar. När vi har besökt förskolorna har vi varit öppna för 

hur pedagogerna själva velat lägga upp besöket, vilket resulterat i att under alla tre studiebesök fick vi 

först en rundtur i bygg- och konstruktionshörnan då vi även fick chans att observera och fotografera, 

för att sedan sätta oss ned och genomföra intervjuerna. När vi har observerat och fotograferat har vi 

varit noga med att se till att inga barn varit närvarande och att inga fotografier av barn har kommit med 

på fotografierna, då vi endast haft för avsikt att studera miljöerna. Vi har under alla besök låtit 

pedagogerna själva välja plats för intervjun, för att de ska känna sig så trygga som möjligt. Under 

intervjuerna har vi båda deltagit, varav en av oss hållit i intervjun och den andra antecknat, roller som 

vi växlat mellan. Skälet till att vi båda har deltagit under intervjuerna är för att ha tillgång till våra 

                                                      
2 Anna-Lena Ljusberg, Stockholms Universitet, föreläsning den 7 november 2012. 
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skilda tankar och perspektiv. Vi har växlat mellan rollen som intervjuare och antecknare för att vi inte 

velat ”fastna” i ett sätt att intervjua. Innan varje intervju har vi bett om tillåtelse att få spela in, då vi 

anser att inspelning är ett ovärderligt hjälpmedel för transkribering. Vi har ändå valt att även anteckna 

intervjun, då man aldrig kan lita på tekniken fullt ut. Tid för intervjuerna har varierat mellan 10 och 25 

minuter, något som vi inte lagt särskilt stor vikt på då vi velat ta hänsyn till sociala aspekter och 

varken velat avbryta de personer som pratat på lite mer och utanför frågornas ramar eller pressa de 

som endast gett korta och koncisa svar. Vi är tacksamma över att dessa personer velat ställa upp på 

intervjuer och har därför respekterat att alla svarar på olika sätt och istället sett de olika innehållen som 

fördelar. 

Bortfallsdiskussion 

Vi vill även föra en diskussion kring bortfall av intervjuer, då detta är något som vi stött på. Vi hade 

från början sex stycken intervjuer inbokade eftersom vi haft särskilda riktlinjer att följa kring antal 

intervjuer i arbetet och minimum var sex stycken. Under veckan då vi utförde våra fältstudier fick vi 

veta att en av intervjuerna blivit inställd och när vi senare försökte finna en ny tid för denna hade 

personen ångrat sig och ville inte ställa upp på en intervju längre, något som vi respekterar. Vi blev 

istället erbjudna att intervjua en annan pedagog på en ny avdelning, vi kände dock att det inte var 

relevant för vår studie eftersom vi delvis var ute efter att få olika perspektiv från pedagoger som 

arbetar på samma avdelning. Vårt beslut att nöja oss med fem intervjuer fattades även i relation till den 

tid som då fanns kvar för utförandet av arbetet. Hur detta val påverkat resultatet är något vi kommer att 

ta upp och diskutera i slutdiskussionen. 

Databearbetning och analysmetod 

När vi bearbetade empirin bestämde vi oss först för att presentera resultatet av intervjuerna i form av 

en sammanflätad text men vi insåg snart att det inte blev tillräckligt tydligt beskrivet. Därefter 

bestämde vi oss för att presentera intervjuerna var för sig i form av en sammanfattning. Detta val 

gjordes för att vi upplevde att de transkriberade intervjuerna skulle ta för stor plats i arbetet samt för 

att sålla bort svar som ej kom att beröra studiens ämnen. Eftersom vi valt att endast presentera det som 

vi tror kan komma till användning i analysarbetet ser därför innehållet i sammanfattningarna olika ut. 

Vi har valt att beskriva intervjuerna i berättandeform och vi har inte valt att presentera frågorna i 

sammanfattningarna utan dessa finns som bilaga
3
. Eftersom vi aldrig haft för avsikt att presentera 

fotodokumentationerna i arbetet, har vi  valt att presentera de observationer som gjorts i form av 

beskrivningar av de besökta bygg- och konstruktionshörnorna.  

Inför analysarbetet gick vi igenom den tidigare forskningen och det teoretiska perspektivet och valde 

där ut de begrepp vi ansåg oss kunna göra analyser utifrån. Med dessa begrepp som utgångspunkt har 

vi åter igen gått igenom den tidigare forskningen, det teoretiska perspektivet samt resultatet och sett 

om vi kunnat göra intressanta kopplingar. Med hjälp av detta har sedan analysen tagit sin form och 

genom att ständigt jämföra med resultatet har skrivandet hela tiden kunnat utvecklas. Vi har under 

analysarbetets gång växlat mellan att skriva tillsammans, diskutera och skriva på var sitt håll. Detta 

har gjorts för att få variation och för att se vilken metod som passar oss bäst, men också för att kunna 

få fram våra olika perspektiv och förhoppningsvis ge texten en djupare analys med fler infallsvinklar 

                                                      
3 Bilaga 1. 



12 

 

och idéer. I analysen har vi valt att fläta in olika citat av pedagogerna i texten, för att på så sätt göra en 

del av de kopplingar som görs tydligare samt för att visa på samstämmighet mellan pedagogerna. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Metodernas för- och nackdelar  

För personer som ställer upp i undersökningar är tillförlitlighet viktigt. De ska känna sig trygga och 

välinformerade om vad som ska undersökas. Vad finns det för nackdelar med att använda sig av 

intervju som forskningsmetod? Intervju kan ses som en icke vetenskaplig metod, då den från början 

har vuxit fram ur vanliga, vardagliga samtal och anses därför endast skildra intervjupersonens sunda 

förnuft och ingen vetenskap. Det finns även kritik om att en forskningsintervju inte är särskilt valid, 

det vill säga att den inte mäter det man är ute efter att mäta utan istället förlitar sig på subjektiva 

intryck. Ofta ifrågasätts intervjuns tillförlitlighet, eftersom den kan byggas på ledande frågor samt bli 

snedvriden av antingen intervjuaren eller intervjupersonen (Kvale 1997:257ff). Vi anser att genom att 

vara kritiska och ifrågasättande till resultaten samt göra återkommande kopplingar till tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv, kan intervjun fungera som både vetenskaplig och tillförlitlig 

(Kvale 1997:261). Dock ses intervjuundersökningar som berör särskilda ämnen och utgår från olika 

frågor överlag som kvalitativa eftersom de ger chans till fördjupning (Eliasson 2010:21). Vi är ändå 

medvetna om svårigheterna för en intervjuperson att förklara ett helt arbetssätt, en hel miljö samt 

minnas alla material som finns där under en intervju. Därför har vi kompletterat med att observera och 

dokumentera miljöerna med hjälp av fotografier (Gradén & Kaijser 2011:175, 181). Vi förstår även 

nackdelen med att inte presentera de transkriberade intervjuerna som de är. En sammanfattning av en 

intervju kan upplevas som mindre tillförlitlig eftersom svaren både kan omarbetas och omformuleras 

av författaren, samt att vissa svar kan väljas att inte presenteras. Vi är medvetna om dessa risker och 

har försökt att skriva sammanfattningar med innehåll som vi ansett vara användbart i denna studie och 

välja bort sådant som inte känts relevant (Kvale 1997:261). 

Fördelen med att använda sig av renodlade observationer som metod, är att materialet blir autentiskt 

eftersom vi inte deltar och påverkar omgivningen, vilket förbättrar både validiteten och reliabiliteten. 

En nackdel kan vara att den som har utformat materialet kan ha haft egna avsikter som inte framgår 

genom att endast observera, vilket i sin tur kan påverka tolkningen av materialet och därför är det 

viktigt att vara källkritisk i sina observationer och ha detta i åtanke i sitt arbete. I denna studie hoppas 

vi att detta inte kommer att bli ett problem, eftersom vi även intervjuat de personer som har utformat 

de observerade miljöerna och förhoppningsvis kommer deras avsikter och tankar framgå och vara en 

del av resultatet (Eliasson 2010:22ff). 

Forskningsetiska aspekter 

Att resonera kring forskningsetiska frågor är viktigt för alla forskare eftersom nya etiska problem 

uppstår i takt med att nya vetenskapliga frågor ställs och att nya metoder används. Forskningsetik 

finns till för att skydda de personer som deltar i vetenskapliga studier, samt för att ställa krav på 

forskaren själv (Gustafsson, Hermerén & Petterson 2011:10). Vetenskapsrådet har tagit fram olika 

forskningsetiska principer som forskare förväntas ta hänsyn till och handla utifrån. Dessa utgör 

riktlinjer som är avsedda att vägleda forskare, men också för att ge underlag för forskarens egna 

insikter i sitt ansvarstagande (Vetenskapsrådet 2001:5f). I vår forskning har vi tagit hänsyn till 
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informationskravet, då vi informerat alla de berörda pedagogerna om forskningen syfte samt gett 

kontaktinformation till oss i god tid. Det har tydligt framgått att pedagogernas deltagande är frivilligt, 

att de uppgifter som samlas in inte kommer att användas till någonting annat än vår forskning och att 

de kommer att förstöras när studien avslutats. Vi har även varit tydliga med att alla som medverkat i 

studien har rätt att få tillgång till all dokumentation där de själva deltagit samt att de gärna får tillgång 

till arbetet när det är färdigt (Vetenskapsrådet 2001:7). I och med detta har vi även tagit hänsyn till 

samtyckeskravet, d.v.s. att alla deltagare har själva haft rätten att bestämma över sin medverkan. 

Under intervjuerna har pedagogerna bl.a. själva fått välja om de velat bli inspelade eller inte 

(Vetenskapsrådet 2001:9). Vi har även utgått från konfidentialitetskravet, som handlar om att alla 

uppgifter om forskningens deltagare ska ges konfidentialitet samt att alla personuppgifter ska skyddas 

från obehöriga. Vi har i denna studie hållit allas identiteter dolda och vi har använt oss av fingerade 

namn på både pedagogerna, förskolorna och avdelningarna (Vetenskapsrådet 2011:12). Som forskare 

besitter man både makt och ansvar och det är viktigt att makten inte missbrukas och att ansvar tas för 

det arbete som utförs. Vi hoppas och gör allt i vår makt för att vår studie inte ska påverka de personer 

som deltagit under arbetets gång samt att de ska finna det färdiga arbetet berikande, givande och 

intressant (Gustafsson, Hermerén & Petterson 2011:32). 

Resultatredovisning 

De undersökningar som utförts har resulterat i fem intervjuer samt observationer och 

fotodokumentationer av de olika bygg- och konstruktionshörnorna. Här nedan presenteras först 

intervjuerna i form av en sammanfattning av varje. Därefter presenteras observationerna i form av 

beskrivningar av de undersökta miljöerna. 

Sammanfattning av intervjuer 

Sammanfattning av intervju med Nadia 

Nadia är utbildad förskollärare och arbetar på 1-års avdelningen Boet på förskolan Höken. Hon 

berättar att i deras arbete med matematik handlar det mycket om enkel vardagsmatematik. De försöker 

alltid ha en pedagog närvarande som kan sätta ord och begrepp på det de gör tillsammans med barnen. 

På avdelningen försöker de alltid ha en pedagog närvarande som kan sätta ord och begrepp på det de 

gör tillsammans med barnen. Vi frågade henne om vad som fungerar bra i deras arbete med matematik 

och hon tyckte att det fungerar bra överlag, då de inte har särskilt mycket material framme. På det 

sättet blir det väldigt tydligt för barnen och inte lika rörigt. De har tidigare haft för mycket material 

framme, vilket resulterat i att de nu fått reflektera över material och titta på vad barnen gillar 

respektive inte gillar. Finns det något material som barnen inte intresserar sig för längre har de plockat 

bort det. Hon berättar även att de tidigare inte haft stora mjuka klossar i sitt utbud av material i miljön 

som de kallar för ”bygget”. Detta fick de sedan lägga till, då de såg att några barn var duktiga på att 

bygga och utvecklat en strategi i sitt byggande.  

När vi frågade Nadia vad hon tycker är viktigast när man utformar miljöer för små barn ansåg hon att 

tydlighet är det allra viktigaste. Eftersom förskolan hon arbetar på är relativt nyöppnad påpekar Nadia 

att det finns en hel del att utveckla i miljön, t.ex. vill de sätta upp bilder i hyllor och på lådor för att 
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göra det ännu tydligare för barnen var materialet ska vara. Bygget var redan utformat tankemässigt när 

hon började på förskolan och idén var att ha det i en hörna så att barnen inte skulle kunna flyta ut allt 

för mycket i sin lek samt att barnen skulle ha en given plats för bygg- och konstruktion. De har velat 

ha mycket hyllor så att bygget blir ett litet rum i rummet, på så sätt blir det tydligare för barnen vad 

bygget är och vad man gör där inne. Nadia berättar att hennes arbetslivserfarenhet är viktig och tack 

vare den vet hon sedan tidigare vad som fungerar och inte fungerar. Hon anser att mycket inspiration 

hämtas från barnen i och med att de ser över vad som är bra för dem och vad som är lätt att få 

inflytande över. När Nadia får frågan om var matematiken finns i bygget, berättar hon att det finns i 

materialet som barnen leker med. Klossarna t.ex. är ett material där många begrepp tas upp, begrepp 

såsom att bygga högt, lågt, brett o.s.v. I bygget sorteras det även mycket. Vi frågar henne vad barnen 

brukar leka för lekar där inne och hon anser att det egentligen inte går att säga att de leker några lekar 

än så länge, utan att barnen leker parallell-lekar, d.v.s. bredvidlekar. Hon berättar att det än så länge 

handlar mycket om att utforska materialet. Barnen provar på och ser vad man kan göra. De sorterar, 

drar runt, plockar i, plockar ur lådor och en del av dem har börjat bygga både brett och högt. Annars 

handlar det mycket om att undersöka, som att gå omkring och hålla i saker samt förflytta sig själv. 

Nadia berättar att barnen börjar allt mer hitta samspel och uppmärksamma att man gör samma sak som 

sin kompis. De börjar dela med sig till varandra och det är en början till lekregler. Avslutningsvis 

frågade vi Nadia vad hon kan tänka sig att förändra i bygget. Hon svarade att de dels kommer att 

tillföra nytt och annat material, för att sedan byta ut det stora materialet till lite mindre material i takt 

med att barnen blir större. Hon vill även ta fram en tågbana, där barnen bl.a. kan bygga olika mönster 

och sortera vagnar (Intervju 2012-11-16). 

Sammanfattning av intervju med Viktoria 

Viktoria arbetar tillsammans med Nadia på 1-års avdelningen Boet och är även hon utbildad 

förskollärare. För henne handlar deras arbete med matematik om att upptäcka och sätta ord på 

vardagsmatematiken, att barnen ska få känna och prova på olika material, t.ex. att hoppa i och ur lådor 

och stapla. Än så länge anser hon att deras arbete fungerar bra och eftersom barngruppen är relativt ny, 

handlar denna period mycket om att utforska och introducera material. Mycket längre har de ännu inte 

hunnit. På frågan om vad som fungerar mindre bra i deras arbete med matematik, berättar Viktoria att 

det ibland kan upplevas som att alla saker ligger framme på deras avdelning. Barnen i denna ålder 

leker med en sak en liten stund, för att sedan låta det vara och gå vidare till nästa sak. Dock ser inte 

Viktoria detta som ett problem. Avdelningens bygg- och konstruktionshörna planerades samtidigt som 

hela avdelningen utformades. Viktoria berättar att de har försökt möblera så att det blir ett rum i 

rummet, vilket skapar en tydlighet kring var saker ska vara. Hon tycker att det är viktigt att utforma 

miljöer som är anpassade till barnens nivå, så att de på så sätt ska få möjlighet att prova på olika saker 

och för att alla ska få inflytande i vad de själva gör. De erbjuder olika slags material och har även en 

avlång bänk som både fungerar som en förvaringsmöbel och en möbel som går att utforska genom att 

krypa igenom. Viktoria menar att där får barnen med sig rumsuppfattning då de måste krypa och se till 

att ha huvudet i rätt position. Det blir en slags utmaning för barnen. 

När vi frågar varifrån de fått sin inspiration hänvisar Viktoria till Reggio Emilia-pedagogiken som 

menar att miljön ska fungera som den tredje pedagogen. Men de har också haft i åtanke att de lätt vill 

kunna få en överblick över rummet, så de kan se vad som händer överallt. Hon anser att även 

läroplanen styrt utformandet, särskilt avsnittet om inflytande. I deras bygg- och konstruktionshörna får 

barnen inflytande över materialet eftersom det finns i deras höjd och därav skapas valmöjligheten att 

göra vad de vill. På frågan om var matematiken finns i deras bygg- och konstruktionshörna menar 

Viktoria att den finns lite överallt. Det handlar om att krypa under, sätta sig i lådor, stapla, känna på 
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olika klossar som har olika former och sortera. I bygget leker barnen gärna med små ”gubbar” som de 

kan sitta och vrida, vända, trycka och lyssna på. Barnen gillar även att sitta i stora kartonger som finns 

och bygga. När barngruppen känner sig mer trygg och hemma på avdelningen och förskolan kommer 

Viktoria och hennes kollegor att tillföra nya material. När barnen blir äldre anser Viktoria även att 

barnen kommer att bygga mer och större samt föra andra diskussioner (Intervju 2012-11-16). 

Sammanfattning av intervju med Berit 

Berit är utbildad barnskötare och arbetar på 1-3 årsavdelningen Gulan på förskolan Citronen. Hon 

tycker att arbetet med matematik finns i vardagen. Hon tycker att arbetet med matematik finns i 

vardagen, t.ex. i samlingen när de räknar och parar ihop barnen och i våtrummet där barnen kan leka 

med hinkar och bägare i olika geometriska former. I deras bygg- och konstruktionsrum har de mycket 

material i olika storlekar och former och barnen kan välja om de vill bygga med hårda eller mjuka 

klossar eller stavar. Överlag tycker Berit att arbetet med matematik fungerar bra på avdelningen. 

Något som hon upplever som inte varit särskilt lyckat är när hon tillsammans med barnen försökt 

arbeta med matematik utifrån färdigt material. Hon märkte att det inte fungerade med de yngre barnen. 

När vi frågade Berit vad hon tycker är viktigt i utformandet av miljön för små barn sa hon att det 

handlar om att se saker ur barnets perspektiv. Det är viktigt att se var de är någonstans, vad de gör, 

vem de leker med, vad de leker med o.s.v. Hon berättar att hon märkte att det var en pojke som fann 

intresse för tågbanor, något de inte hade särskilt mycket av och då tog hon fram mer av det materialet. 

Vi frågade även henne var de fått inspirationen ifrån när de utformat just bygg- och 

konstruktionshörnan, men det ville hon inte svara på eftersom hon inte arbetat särskilt länge på 

förskolan och miljön utformats innan dess. Men hon tror att tanken var att det skulle finnas ett 

specifikt rum just för bygg- och konstruktionslek. Hon själv får mest inspiration från barnen. Om de 

inte tycker det är roligt med bygg- och konstruktion måste man tänka om. Berit tycker att matematiken 

finns överallt i bygg- och konstruktionsrummet. Dock anser hon att det förr fanns ett mer matematiskt 

utforskande bland barnen, då de hade olika sorters kassar som material. Kassarna var något som 

barnen uppskattade och enligt Berit verkade det som att leken med kassarna även inspirerade barnen 

till att bygga mer. Hon är ändå väldigt nöjd med materialet de har. Just nu leker barnen mycket med 

tåg. De leker också mycket med djur och dinosaurier och de bygger egna städer till dem. Även duplo 

är ett populärt material som barnen gillar att bygga med. När vi frågade henne vad hon skulle vilja 

förändra med bygg- och konstruktionsrummet kunde hon inte komma på något specifikt. Hon 

berättade att det är tankar och idéer som kommer upp i vardagen om något kanske inte fungerat så bra 

och därför behöver förändras. Hon tycker ändå att hon och hennes kollegor är duktiga på att se vad 

som behöver uppdateras på avdelningen (Intervju 2012-11-23).  

Sammanfattning av intervju med Anna 

Anna är utbildad förskollärare och arbetar tillsammans med Berit på 1-3 årsavdelningen Gulan. När vi 

frågade om hur de arbetar med matematik på avdelningen berättade hon att det handlar om den 

vardagliga matematiken, att alltid finnas till hands och sätta ord och begrepp på allt barnen gör. 

Situationer såsom av- och påklädning i hallen, måltider och lek i bl.a. hemvrån är fyllda av matematik 

och de har tänkt till i miljön för att det ska bli lätt för barnen att veta var saker ska vara. Anna berättar 

att nu när de har fått upp ögonen för matematik, ser de att även ettåringar jobbar med matematik. Att i 

lek med bilar plockar de ut två bilar som är likadana och vill visa pedagogerna, som i sin tur är noga 

med att ge begrepp på att barnet faktiskt hittat ett par. Hon tycker att de arbetar bra med matematik på 

avdelningen och försöker alltid ha en pedagog närvarande i barnens lek. Något som hon anser fungerar 

mindre bra är att de måste börja hänga med i vad barnen gör och inte försöka arrangera olika 
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matematiska aktiviteter. Anna menar att det gäller att ha ögonen med sig för allt vad barnen gör, då 

blir arbetet mycket enklare. Hon berättar att en bra miljö för de yngre barnen måste vara tydligt 

utformad. Barnen ska kunna se vad man gör i en bygg- och konstruktionshörna och var materialet ska 

vara. Hon tycker inte om miljöer där allt material är blandat, t.ex. att böcker, kläder och byggmaterial 

är lagt i samma rum. På avdelningen använder de begreppet sortera när det är dags att städa, vilket gör 

städningen lättare samt att när barnen kommer på morgonen är miljön inbjudande, tydlig och 

strukturerad. De har fotografier på olika leksaker både i hyllor och på lådor, för att barnen ska kunna 

se var materialet ska vara utan att behöva fråga. Allt material kan dock inte stå framme och finnas 

tillgängligt för barnen p.g.a. säkerhetsskäl. Anna berättar att de har löst det på så sätt att barnen får 

hämta en pedagog som sedan tar fram önskat material. När vi ställer frågan om hur de tänkt när de 

utformat bygg- och konstruktionshörnan, berättar Anna att de ville ha olika sorters byggmaterial, i 

olika storlekar och former. De ville ha stora och små klossar, kapplastavar samt lite större mjuka 

klossar som barnen kan bygga med. Det finns även duplo, olika sorters djur och dinosaurier. Tanken 

var att de ville skapa olika valmöjligheter för barnen.  

Anna tycker det är viktigt att den reviderade läroplanen handlar mer om matematik, speciellt när 

barnen visar dåliga resultat i matematik i skolan och därför är det extra viktigt att förskolan lägger en 

bra grund. När vi frågar henne var matematiken finns deras i bygg- och konstruktionshörna säger hon 

att den finns i sorteringen, de olika formerna och i själva byggleken. Barnen leker gärna med tågen och 

järnvägen och i det materialet finns mycket matematik. Barnen brukar räkna vagnar, sortera efter färg 

och försöka lägga rälsen på plats. De brukar även sitta med stora duploplattor och lägga mönster och 

att bygga torn och rasa är en uppskattad lek bland barnen. Anna berättar att de förr hade papperskassar 

som barnen tyckte det var roligt att packa i. De brukade lägga tyngre klossar i den ena kassen och de 

mjuka och lättare klossarna i en annan kasse, för att sedan jämförda vikt. I rummet finns även stora 

kartonger som barnen brukar sitta i. De testar hur många som får plats där i och hur många ett barn 

orkar dra. När de stöter på problem såsom att det blir för tungt med tre barn i lådan, så löser de det 

genom att någon går ur och så prövar de igen. Överlag tycker Anna att matematiken finns i allt 

material som finns inne i bygg- och konstruktionsrummet. Något hon gärna skulle se förändras är att 

lego med mindre bitar, som för tillfället står ute i hallen, också kunde vara inne i bygg- och 

konstruktionsrummet. Hon tycker att bygg ska vara bygg och då ska allt sådant material finnas i det 

rummet. Detta är något som de redan prövat, men som ej fungerat då barnen klättrar och tar ned det 

och leker med utan tillsyn av en pedagog. Annars känner hon sig nöjd med deras utformning (Intervju, 

2012-11-23).   

Sammanfattning av intervju med Frida 

Frida är utbildad förskollärare och arbetar på 1-3 årsavdelningen Hjulet på förskolan Lajban. På 

hennes avdelning arbetar de med matematik i vardagen. På hennes avdelning arbetar de med 

matematik i vardagen, både inomhus och utomhus. Att undersöka kottar i skogen med sina olika 

former och storlekar, att diskutera hur många flickor respektive pojkar som är närvarande idag, i 

städning sker sortering och vid matbordet räknas det bestick. Frida menar att när man är med barnen 

tänker man på matematik hela tiden och är man i en mindre barngrupp är det lättare att tänka mer 

medvetet.  

På frågan om vad hon tycker det viktigaste när man utformar miljöer för små barn är, svarar hon att 

det är viktigt att det finns material framme som barnen kan ta själva. Detta anser hon tillhöra det nya 

arbetssättet, som kan vara svårt att ta till sig när man arbetat på det gamla sättet. Hon förstår att det är 

för att barnen ska kunna ta själva men ibland kan det gå lite för fort. Därför gäller det att tänka till 
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inför varje nytt rum, hur de vill ha det där inne och hur de vill att barnen ska leka där inne. Vad ska de 

kunna ta själva och vad de inte kunna ta själva? Hon berättar att ofta när de satt upp dokumentation 

långt nere kommer barnen och river ned det, vilket resulterat i att fotografierna plastats in och satts 

högre upp. Sen är det pedagogernas uppgift att lära barnen att inte riva ned, något som Frida menar 

kan ta tid, speciellt med nya barn. Inne i bygg- och konstruktionshörnan har de duplo, mjuka klossar 

och bilar med tillhörande bilmatta. I detta rum finns även en soffa, som fungerar lite som en läshörna 

för barnen. Frida pratar om att hon tycker de utnyttjar rummet väl, men att de skulle kunna införa nytt 

material. När vi frågar om var matematiken finns i deras bygg- och konstruktionshörna berättar Frida 

att den finns när barnen sorterar, staplar, bygger egna konstruktioner och hittar på samt leker fritt. Hon 

tycker att de leker väldigt bra där inne. De leker bondgård, kör bilar, bygger och rasar torn. De har 

även ställt in ett bord i skötrummet där det finns konstruktionsmaterial.  Barnen leker gärna med 

bilarna, både på och utanför bilmattan. De kör in dem i garaget och sorterar efter färger, något som 

Frida tycker att barnen är väldigt bra på. 

Frida ville även tillägga att hon tycker att vårt arbete är intressant, att vi fokuserar på matematik. Hon 

menar att matematik arbetar man med hela tiden omedvetet. Hon menar också att det i arbetet med 

små barn är viktigt att stanna upp ibland, eftersom rutinerna lätt tar över (Intervju 2012-11-22). 

Beskrivning av observationer 

Beskrivning av Boets Bygge 

Boets Bygge finns i en mindre hörna i ett större rum. Hörnan är avgränsad från resten av miljön med 

hjälp av två hyllor som står på golvet och innanför dessa ligger en matta. På ena väggen sitter en 

spegel och det är på hyllorna som allt material och alla leksaker finns. Det material som erbjuds är 

”gubbar” av olika utseenden, mjuka djur med tillhörande bondgård, stor klossar, legobitar i olika 

former och färger, färgglada muggar, plockburkar i varierande färger och storlekar, en bultbräda, 

kartonger samt olika bilar. En del av materialet ligger i genomskinliga plastlådor som står på hyllorna. 

Beskrivning av Gulans bygg- och konstruktionsrum 

Gulans bygg- och konstruktionsrum finns i ett större rum. Där inne finns olika hyllor och på dessa står 

olika sorters material. Ena hyllan står på golvet och på hyllplanen sitter det fotografier, som i sin tur 

föreställer olika material och leksaker som finns i rummet. På hyllan står även korgar och 

genomskinliga plastlådor som innehåller olika material och leksaker. På flera av plastlådorna sitter det 

fotografier som även de föreställer olika material och leksaker. De andra hyllorna som är uppsatta på 

väggen innehåller olika fruktkartonger, korgar, byggplattor och plastlådor i olika färger. På ena väggen 

sitter det speglar och under dessa står ett litet bord. Bredvid står en back täckt med typ på golvet och 

ovanför den sitter en stor kulmobil på väggen. Det material som erbjuds är så kallade noppibitar, bollar 

i olika storlekar, färger och material, olika sorters djur i varierande storlekar och material, duplo 

sorterade efter färg, dinosaurier, kartonger, klossar i olika former och material samt tågbanor. 

Beskrivning av Hjulets bygg- och konstruktionshörna 

Hjulets bygg- och konstruktionshörna finns i ett större rum, som även fungerar som en läshörna. Där 

inne finns en hylla uppsatta på väggen, en stor bilmatta på golvet samt byggplattor. Både på och under 

hyllan står det plastlådor i olika färger, dessa innehåller duplo, mjuka klossar samt bilar av olika 
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modeller och färger. I rummet finns även en soffa, böcker och en så kallad flanotavla som tillhör 

läshörnan. 

Resultatanalys 

Frågeställningarna i detta arbete handlar både om hur pedagoger utformar bygg- och 

konstruktionshörnor för att stödja små barns matematiska lärande och utveckling och om vilka 

faktorer som pedagoger anser vara viktiga i det matematiska arbetet med små barn i förskolan. I 

resultatet har det framgått att för alla de intervjuade pedagogerna handlar det matematiska arbetet med 

små barn mycket om vardagsmatematik. De pratar även om hur viktig pedagogens roll är och detta vill 

vi i analysens första del koppla till de matematiska aspekter som pedagoger arbetar med i förskolan. 

Denna del har vi valt att kalla Vardagsmatematik med aktiva pedagoger. 

Den andra delen av analysen kallar vi för Materialets och miljöns betydelse. Där tar vi upp miljön och 

materialets betydelse. De flesta av pedagogerna menar att miljöer för små barn ska vara tydligt 

utformade och att barnen ska kunna ha inflytande i både material och miljö. Detta kommer att 

fördjupas och kopplas till den tidigare forskning som presenterats samt Vygotskijs teori om leken och 

små barns psykiska utveckling.  

Analysens tredje del kallar vi för Kroppsligt utforskande, samspel och lek. Den kommer att handla om 

att små barns lärande är i behov av kroppsligt utforskande, samspel och lek. Dessa faktorer är på 

många sätt kopplade till varandra, men för att göra analysen mer strukturerad och tydlig kommer dessa 

att tas upp var för sig. 

Vardagsmatematik med aktiva pedagoger 

Att det matematiska arbetet med små barn till stor del handlar om vardagsmatematik var de 

intervjuade pedagogerna samstämmiga om.  

 

N: Alltså det blir ju väldigt mycket att sätta begrepp för de här små. Alltså sätta ord på det vi gör. 

Olika former, bollar har vi ju, fyrkanter, det är väl det som är det mesta. Mycket vardagsmatematik. I 

samlingen t.ex. så räknar vi 1,2,3 inför varje sång, så det har de faktiskt börjat göra nu. 

B: Vi försöker att få in det hela tiden i vardagen. I samlingen, att räkna, para ihop och så. Och sen är 

det väl lika så i byggrummet. 

F: Jag kan säga att jag tycker vi arbetar med matematik i vardagen väldigt mycket. Både ute och 

inne. 

 

Vardagsmatematik handlar om att lyfta matematiken i allt som barn gör i sin vardag. Den är tätt 

kopplad till de matematiska aspekterna rumsuppfattning, geometri, taluppfattning, sortering och 

klassificering. Det är inom dessa områden som det ryms olika matematiska begrepp, som pedagogerna 

sedan synliggör i barnens rutinsituationer och kopplar till deras lekar i bl.a. bygg- och 

konstruktionshörnan. När barn t.ex. räknar klossar arbetar de i själva fallet med taluppfattning och för 

att de ska bli medvetna om det krävs en närvarande pedagog som sätter ord och matematiska begrepp 
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på vad de gör (Persson & Wiklund 2010:69f, Doverborg 2011:4). Detta tog flera av pedagogerna upp, 

att det är vikigt att närvara i barnens lek för att tillsammans med barnen kunna sätta ord och begrepp 

på vad de gör. Anna som arbetar avdelningen Gulan tar upp detta flera gånger i sin intervju, vikten av 

att alltid finnas där barnen är (Doverborg 2011:7ff). 

 

A: Vi försöker ju när det är små barn att alltid ha det med i vardagen i det vi gör tillsammans med 

barnen, sätta ord på saker som man gör. T.ex. ute i hallen att man tar på en sko på ena foten och så 

tar vi en sko på andra foten,. Och här är ett par vantar och vi räknar fingrar och sådana där saker 

när man t.ex. ska klä på sig och gå ut. 

A: Alltså jag tycker att man ska tänka på att hänga med i det som barnen gör och som de visar 

intresse för. Det är ju bara att kasta sig in i det direkt för då är man ju där, istället för att försöka 

arrangera. 

 

Hon tycker även att matematiken finns i allt material som de har i sitt bygg- och konstruktionsrum. 

Detta stämmer överens med det som Persson och Wiklund (2010:69f) säger, att barn i sin vardag 

behöver ha tillgång till olika material som inbjuder till att utforska olika matematiska områden. Det 

som Anna och Persson och Wiklund tar upp kan ses som viktiga delar i utformandet av matematiska 

miljöer för små barn och som är kopplade till varandra. Samtidigt som barn behöver ha tillgång till 

material som bjuder in till att utforska matematik på olika sätt, behöver de närvarande pedagoger som 

finns där för att berika med nya begrepp och göra de medvetna om den matematik de stöter på i sina 

lekar och sin vardag (Doverborg 2011:7ff). Detta vill vi även koppla till Carruthers och Worthingtons 

(2010:21) tankar om Vygotskij och hans sociala perspektiv på kunskap. Att barn på bästa sätt lär 

matematik i interaktion och diskussion med andra barn och vuxna i sin omgivning. De lyfter dessutom 

idén om att koppla matematiken till barnens egna erfarenheter, vilket vi anser stämmer överens med 

vad de intervjuade pedagogerna förklarat om vardagsmatematik och vad det innebär (Carruthers & 

Worthington 2010:21). 

I förskolors bygg- och konstruktionshörnor dominerar ofta byggklossar och det är ett klassiskt material 

som vi tydligt kunnat se på alla besökta avdelningar. I lek med olika byggklossar kommer barn i 

kontakt med den matematiska aspekten geometri, som är något som finns i alla barns lekar och 

utforskande kring konstruktion (Persson & Wiklund 2010:66). Nadia som arbetar på avdelningen Boet 

berättade för oss att lek med klossar ger upphov till matematiska begrepp såsom att bygga högt, lågt 

och brett. Numera har de stora, mjuka klossar i sitt bygge då de upptäckt att några barn varit i behov 

av ett nytt utmanande material i sina lekar. Berit som arbetar på Gulan tillsammans med Anna berättar 

att barnen på hennes avdelning ofta konstruerar och bygger egna städer till djur och dinosaurier som 

finns i deras bygg- och konstruktionsrum. Detta ser vi som ett tydligt exempel på att lek och lärande 

går hand i hand och att leken är betydelsefull för barnets utveckling (Vygotskij 1933/1981:183f). Det 

visar även hur viktigt det är att ha material som är kopplat till barnens vardagsliv men som också 

tilltalar barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson 2007:46). Rumsuppfattning är ett annat 

matematiskt område som bl.a. Viktoria som arbetar på Boet pratat om i sin intervju. Hon förklarar att 

en avlång bänk som finns i deras bygge för att rama in området som är avsatt för bygg och 

konstruktion, också kan bli en möbel som går att krypa igenom och som på så sätt utmanar barnet i sin 

rumsuppfattning. 

 

V: Och även den långa bänken, att man faktiskt kan krypa igenom den, det blir ju rumsuppfattning 

och att man måste ha ner huvudet för annars så gör man sig illa. Så att man utmanar de lite. 
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V: Vi har ju sådana här vanliga, jag vet inte om ni såg banan kartongerna. Alltså fruktkartonger! 

Och det tycker de ju också är jätteroligt, liksom sätta sig i och sådana saker. 

 

De fruktkartonger som finns i bygget kan även dem bli ett material som barnen kan leka i och utforska 

med hjälp av sina sinnen och sin kropp. Med utgångspunkt i intervjuerna tolkar vi detta som 

vardagsmatematik, att som pedagog se de matematiska möjligheterna i att krypa under en bänk och att 

leka i en fruktkartong. Det som Viktoria talar om hänger även ihop med Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2007:42ff) talar om, att barns omvärld är full av vardags- och leksituationer som går att 

betraktas som matematik. De enda som krävs är lyhörda och medvetna pedagoger. Även Anna talar 

om detta, att barnen på hennes avdelning ofta utforskar rumsuppfattning genom att leka i stora 

kartonger och i detta testar hypoteser kring hur många barn som får plats i en låda och hur tungt det 

blir att dra lådan med ett visst antal barn i.  

 

A: Sen har ju barnen, jag vet inte om ni har sett kartongerna vi har på hyllan där inne, de har de ju 

jobbat med också. Hur många barn som får plats i lådan och om man orkar dra tre. När det blev för 

tungt då måste en gå ur, så blev det två kvar och då orkar man att skjuta på. 

 

Här går det att se en intressant koppling, att två helt skilda förskolor arbetar med matematik på samma 

sätt inom samma åldersgrupp och i liknande miljöer. Vi anser dock att det mest intressanta är att 

pedagogerna lyckats se möjligheterna till matematiskt lärande i ett så vardagligt material som 

kartonger (Doverborg & Pramling Samuelsson 2007). Här ser vi även en koppling till Vygotskijs 

(1933/1981:182f) tanke om att i leken lär sig barn att handla kognitivt och lita på sina inre tankar och 

motiv, istället för leksakernas yttre drivkraft. Att den inneboende motiverande kraften som finns i en 

bänk och en fruktkartong förloras i leken. Det innebär att precis som Viktoria berättat blir bänken inte 

bara en möbel, utan något som går att utforska på andra sätt i leken. Fruktkartongerna i sig tar heller 

inte över barnens egna handlingar, utan blir i leken ett föremål som barn kan sitta i. I sin dagliga lek 

kommer barn även i kontakt med begreppen sortering och klassificering. Frida som arbetar på 

avdelningen Hjulet berättar i sin intervju att barnen gärna leker med bilar och att i leken sorterar de 

ofta bilarna efter färger. 

 

F: De leker ju väldigt mycket med bilarna där inne, på mattan och så där. Då kan det ju vara så att 

de sorterar bilarna på rad, kör in i garaget. Då sorterar dem ju också. Det kan vara mycket färger de 

sorterar efter. T.ex. där står de gröna bilarna och här står de röda.  

 

Anna pratade även hon om att i barnens lek med tåg och järnvägar sorterar de tågen efter färg och 

vilka järnvägsbitar som passar ihop. Nadia och Viktoria nämner under sina intervjuer att när barnen 

leker i bygget ägnar de sig många gånger åt sortering. Berit berättar att i deras bygg- och 

konstruktionsrum kan barnen välja bland olika typer av material, vilket vi tolkar som att hon här 

uppmärksammat att i dessa val av material sorterar och klassificerar barnen ut vilka ting som har de 

egenskaper som passar det de vill leka för tillfället. Alla pedagogerna lägger här fram exempel på 

vardagsmatematik, där de lyckats synliggöra den matematiska aspekten sortering i olika typer av lekar 

i bygg- och konstruktionshörnan. Deras arbete sker till stor del med hjälp av olika material som bjuder 

in och som i barnens lek skapar möjligheter för de att urskilja, jämföra, se skillnader och likheter samt 
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skapa ordning och struktur. Anna berättar att på Gulan använder de begreppet sortera när det är dags 

att städa, vilket enligt henne gör städningen lättare för barnen. 

 

A: Alltså vi gör ju alltid såhär på eftermiddagen att vi städar tillsammans med barnen, de är med och 

”sorterar”. 

 

Även detta är ett exempel på vardagsmatematik, att ta en vardaglig rutinsituation som städning och 

göra den matematisk genom att tillföra begreppet sortera och göra barnen uppmärksamma att de 

faktiskt gör det (Persson & Wiklund 2010:68f). Samtidigt som det här går att se en samstämmighet 

bland pedagogerna, att de alla på olika sätt arbetar med sortering och klassificering varav några mer 

medvetet än andra, finns det även andra aspekter att fundera kring. Eftersom alla de intervjuade 

pedagogerna tydligt kunnat redogöra för hur de tillsammans med barnen arbetar med sortering och 

klassificering i sina bygg- och konstruktionshörnor, kan detta tolkas som att det är en matematisk 

aspekt som både är lätt för pedagogerna att upptäcka och arbeta med i förskolans vardag. Detta leder i 

sin tur vidare till en ny fundering, om de matematiska aspekterna är olika svåra att synliggöra och 

arbeta med. Eller är det är så att pedagogerna själva har svårt att se dem i barnens vardag och lekar? I 

sådana fall, grundas det i okunskap eller oerfarenhet (Doverborg 2011:4)? 

Materialets och miljöns betydelse 

Med hjälp av våra observationer och fotodokumentation av förskolornas olika bygg- och 

konstruktionshörnor har vi kunnat se att utbudet av material skiljer sig på de olika avdelningarna, 

vilket vi finner intressant. På Gulan erbjöds mycket varierande material, på Boet fanns ett mindre 

utbud men som vi ändå upplevde innehöll variation och på Hjulet var det mer begränsat med material, 

även om det som fanns var varierat. Betyder detta att utbudet av material påverkar barns matematiska 

lärande och utforskande? Hämmas lärandet av ett mindre utbud eller kan ett stort utbud upplevas 

ostrukturerat och rörigt? Eller är det så att det inte handlar om hur mycket respektive lite material som 

erbjuds i förskolan, utan det viktiga är att pedagogerna gör genomtänka och medvetna materialval, 

oavsett om de väljer att ha framme mycket respektive lite? D.v.s. att pedagogerna bör ha grundat sina 

val utifrån barnens intressen och observationer kring vad som fungerar i barngruppen. Alla 

barngrupper är olika och utifrån det förändras behoven. Nadia berättade att det som fungerar bra i 

deras bygge är just att de inte har särskilt mycket material framme, då de tidigare märkt att det 

materialmässigt inte fungerade bra i bygget och blev då tvungna att reflektera över vilka material som 

barnen är intresserade av.  

 

N: Vi har haft för mycket material som inte fungerat så bra men då har vi ju fått plocka bort det 

istället eller byta material. De här mjuka klossarna hade vi inte från början utan dem fick vi lägga till 

för vi såg att det var några av dem som faktiskt är väldigt bra på att bygga utifrån deras ålder och 

börjat få en strategi för hur de ska göra när de inte når högre, hur gör man då? Jo då började man 

bygga en likadan vid sidan av eller så blev det två. Det var väldigt mycket tanke bakom. 

 

Detta kan ses som ett tydligt exempel på att pedagogerna har gjort genomtänkta och medvetna 

materialval, som grundats på barnens upplevelser och genom det skapas en förståelse för varför deras 

bygge är utformat som det är (Doverborg & Pramling Samuelsson 2007:46). Valet att inte ha för 
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mycket material framme på Boets bygge handlar även om att de velat utforma miljön så tydlig som 

möjligt för barnen. Nadia påpekade att barnen inte ska bli förvirrande och ska enkelt kunna koppla 

ihop vad som finns i bygget med vad som går att göra där. 

 

N: Att det ska vara tydligt och det ska synas vad det finns för material och vad man kan göra med 

materialet. Att de ska ha inflytande över vad de vill göra och inte göra. Sen så småningom har vi 

pratat om att vi ska ha bilder i hyllorna och i lådorna när de börjar plocka undan lite mer så att det 

blir tydligt vart sakerna ska vara. Men tydligt på låg nivå, inte för mycket saker. 

 

Detta kan vi se i Doverborg och Pramling Samuelssons (2007:42) teori om att barn ”lever i tingens 

värld” och det är i interaktion med tingen som det första mötet med matematiken sker för de små 

barnen. Även Berit pratar om vikten av att se och handla utifrån barnens perspektiv.  

 

B: Det är väl att se saker ur barnets perspektiv antar jag. Att se vart de är någonstans, vad de gör, 

vem leker med vem, vad leker de med och så. 

 

Både hon och hennes kollega Anna ansåg att det var viktigt med en tydligt utformad miljö för de 

minsta barnen. Anna menar att ett bygg- och konstruktionsrum endast ska innefatta material som har 

med just bygg och konstruktion att göra och så fort barnen kliver in i rummet ska de veta vad de kan 

göra där inne.  

 

A: Jag tycker att det är viktigt att det ska vara tydligt, det ska vara tydligt för barnen vad man gör i 

den här miljön, i det här rummet. Jag tycker inte om miljöer där jag kommer in och det är böcker och 

det är utklädningskläder, bygg grejer och liksom, det ska vara struktur och tydligt. Det är viktigt. 

 

Detta speglas i deras val att sätta upp bilder på hyllorna i deras bygg- och konstruktionsrum, för att 

visa vilken plats varje material har.  

Att barn har en speciell relation till leksaker rådet det inget tvivel om och detta har Vygotskij gett sin 

bild av när han talar om barns relation till olika ting. Ett objekt dominerar över barnets tanke i leken 

och skapar ramar kring vad som kan lekas med en särskild leksak eller föremål. Denna syn på barnets 

relation till leksaker och ting visar åter igen på hur viktigt det är göra genomtänka materialval. Ska en 

miljö som inriktar sig på bygg och konstruktion utformas gäller det att erbjuda ting vars ramar rymmer 

matematik och som små barn kan bygga med och utforska på olika sätt. Denna medvetenhet kring 

leksakers och tings inverkan och betydelse har alla pedagogerna uttryckt sig om i sina intervjuer 

(Vygotskij 1933/1981:186ff, 189f). De har tydligt kunnat motivera vilka material de använder sig av 

och hur dessa är kopplade till matematik samt bygg och konstruktion. Vygotskij menar också att leken 

är enhetlig med tingen och detta är enligt oss viktigt att ha i åtanke i utformandet av miljöer för små 

barn. Det tolkar vi som att om det inte finns inspirerande och tilltalande ting i en miljö, finns det 

antagligen heller inga lekar. Detta är något som vi upplever att de intervjuade pedagogerna är 

medvetna om. Både Nadia och Anna menar att matematiken finns i materialet som barnen leker med 

och vi tolkar det även som att Viktoria menar detta när hon säger att matematiken finns överallt och 

beskriver vad barnen i deras bygge kan göra med materialet och miljön. 
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N: Det är ju med klossarna, att bygga, begrepp, bygga högt, bygga lågt, bygga brett, gubbar, lägga i, 

sortera, bilarna kan de ju ställa på rad. 

A: Den finns ju i sortering, i former och i hur vi bygger. Barnen gillar ju att hålla på med den här 

järnvägen och det bli ju också matematik. Att räkna vagnar och man kan sortera efter färger. Eller 

de här räls bitarna och saker. Eller vilka rälsbitar som är likadana, för man måste ju bygga på ett 

speciellt sätt för att få ihop det här. 

V: Det är ju lite överallt för det handlar ju om, jamen krypa under, sätta sig i lådor, stapla och 

sortera. Alltså de gör ju allting och mycket av det här är ju den här enkla vardagsmatematiken. Och 

att vi finns där och kan ge dom begrepp, att nu kryper du under, ja nu har du staplat. Stapla på 

liksom, bygger längs med ett bord, och klossarna har ju olika former bara för att de ska få känna på 

det. Och just olika bygg material också. 

 

Även Berit och Frida berättar att matematiken finns överallt och börjar därefter diskutera de olika 

material som finns i deras bygg- och konstruktionsrum. Alla de intervjuade pedagogerna har nyss gjort 

kopplingar mellan materialet och matematiken och visar att materialet och leksaker är en viktig del i 

barnens matematiska lärande och utveckling. Detta är något som Fröbel redan på sin tid 

uppmärksammade och förmedlade med sina lekgåvor, att material kan användas för att utmana barns 

matematiska tänkande och för att detta ska ske krävs ett matematiskt kunnande hos pedagogerna 

(Doverborg 2011:4). Nadia pratar under sin intervju om hur hon sett att ett antal barn utvecklat 

strategier för att bygga och behövde ett nytt och mer utmanande material att utforska. Utifrån denna 

observation tillförde hon större klossar av ett annat material till bygget. Detta vill vi koppla till det som 

Vygotskij kallar för potentiell utvecklingszon och enligt vår tolkning visar Nadia här att hon förstår 

innebörden av detta.  Att leken blir som en potentiell utvecklingszon där barnet kan befinna sig längre 

fram i sin utveckling än vad det egentligen gör. Vi tolkar det som att Nadia ser att källan till dessa 

barns utveckling finns i mötet med ett nytt och mer komplicerat material. Genom hennes handling 

skapas rum för barnen att utvecklas. Viktoria är inne på samma spår och berättar att när hon ser ett 

behov hos barnen av nytt material, så kommer detta att införas. Även Berit tar upp detta, att hon 

upptäckt barn som plötsligt visat intresse för ett material som det inte funnits särskilt mycket av och då 

har hon erbjudit mer av detta, vilket skulle kunna tolkas som att även hon här skapat en potentiell 

utvecklingszon för dessa barn (Vygotskij 1933/1981:194ff, 197ff).  

En annan påverkande aspekt som är viktig att ha i åtanke är att de olika avdelningarna har olika stora 

ytor att arbeta på. På Gulan har de ett helt rum avsatt för bygg- och konstruktion. På Hjulet har de ett 

rum som är utformat för både bygg- och konstruktion och en läshörna. Medan på Boet är bygget ett 

”rum i rummet”, d.v.s. att de i ett stort rum avskärmat en hörna för bygget med hjälp av en bänk och 

en hylla. Detta är en faktor som i sin tur påverkar själva utformningen i sig men också hur mycket 

material som får plats (Doverborg & Pramling Samuelsson 2007:42, 46, Björklund 2009:31). Nadia 

berättar att genom att ha bygget i en hörna kan barnen inte ”flyta ut allt för mycket” i sin lek och att 

det på så sätt blir en given plats för bygg- och konstruktion. 

 

N: Jag var ju inte med och utformade Bygget, men jag vet att det är gjort som ett ”rum i rummet”. Så 

barnen får en given plats och en hörna för bygg- och konstruktion. Sen hyllorna, dem finns ju där för 

att avgränsa hörnan och för att barnen ska ”flyta ut allt mycket” i sin lek. Det gör det även tydligt. 

 

 De har själva valt att ha hyllor för att göra det tydligare för barnen vad bygget är och vad man gör där 

inne. Det kan i sin tur ses som en medveten utformning av deras bygge, där pedagogernas tankar och 

svar skapar en större förståelse kring byggets utformning (Persson & Wiklund, 2010:65). De besökta 
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bygg- och konstruktionshörnorna och rummens olika storlekar har gjort att vi själva blivit tvungna att 

reflektera över olika aspekter kring rumsuppfattning. När vi besökte de olika avdelningarna började vi 

precis som barn att utforska och fundera kring de olika rummens storlekar och utformningar samt 

studera vilket material som funnits i varje hörna. Med andra ord bildade vi oss egna 

rumsuppfattningar, som i sin tur fått oss förstå hur viktig utformningen av miljön är och att tydlighet 

och struktur är grundläggande för små barns lärande. Små barn förflyttar sig i miljön med hjälp av 

sinnena och kroppen och är därför beroende av miljöer som tillåter ett kroppsligt utforskande. Vikten 

av tydlighet är något som både Nadia, Viktoria och Anna talar om som betydelsefull (Persson & 

Wiklund 2010:60, Løkken 2008:29f). 

 

V: Men just när det var bygget så, vi försöker ju möblera så att det blir rum i rummen, så att det blir 

tydligt var sakerna ska vara. 

A: Jag tycker att det är viktigt att det ska vara tydligt, det ska vara tydligt för barnen vad man gör i 

den här miljön, i det här rummet. 

Kroppsligt utforskande, samspel och lek 

Kroppen 

Vygotskij menar att små barns lek inte utgår från lustprincipen, utan att den istället drivs av deras olika 

behov (Vygotskij 1933/1981:183f). I arbetet med små barn krävs det därför att pedagoger reflekterar 

över vad barnens olika behov är. Små barn utforskar sin omgivning och orienterar sig i olika miljöer 

med hjälp av sin kropp och sina sinnen, vilket kan betyda att små barn är i behov av miljöer som 

tillåter ett kroppsligt utforskande. Detta vill vi koppla till det som både Frida och Viktoria säger om 

utformande av miljöer för små barn, att de bör vara i barnens nivå så att de lätt ska kunna prova på 

olika saker och utforska tillsammans.  

 

F: Det viktigaste är att det finns material framme som barnen kan ta själva. 

V: Det är viktigt att miljön ska vara anpassat i deras nivå och ge möjlighet till att de ska få prova på 

olika saker. 

 

På så sätt tar de hänsyn till barnens behov (Løkken 2008:29f). Trots att Viktoria och Frida var de enda 

som nämnde detta under intervjun, kunde vi se att alla tre besöka bygg- och konstruktionshörnor till 

stor del var utformade i barnens nivå. Det var endast på Gulan som en del material stod uppe på hyllor 

som var ur barnens höjd. Anna påpekade dock under sin intervju att är det något material som barnen 

vill ha tillgång till hämtar de en av pedagogerna som tar ner detta.  

 

A: Men dom vet var som finns så dom kan liksom gå och hämta oss och visa det. 

 

Med andra ord kan detta förstås som att alla tre avdelningar har tagit hänsyn till att barn drivs av sina 

behov i leken och att de har förstått små barns kroppsliga behov. Genom att arrangera miljön med 

materialet i barnens höjd skapas även möjlighet för barnen att utforska tillsammans. (Vygotskij 

1933/1981:183f, Løkken 2008:29f, Doverborg & Pramling Samuelsson 2007).   
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Leken 

I resultatredovisningen har det även framgått att leken är en betydelsefull faktor i det matematiska 

arbetet med små barn. Tanken om att barns lek drivs av deras behov vill vi även koppla till Vygotskijs 

idé om att leken är en önskeuppfyllelse, att i leken får barnen utlopp för sina inre önskningar som 

oftast är omedvetna och spontana. Om man som pedagog har denna kunskap i åtanke i utformandet av 

en bygg- och konstruktionshörna, bör miljön tillåta spontana möten samt att det material som finns bör 

arrangeras på ett sätt så att spontana lekar kan skapas. Detta hjälper en även att förstå varför pedagoger 

i förskolan oftast inte ägnar sig åt förutbestämda och arrangerade aktiviteter, som både Berit och Anna 

berättat att de har prövat i sin verksamhet men som de märkt inte alls intresserat barnen. Pedagogerna 

har med andra ord provat sig fram till insikten om att det är spontana lekar som tilltalar små barn och 

att det är ur det som arbetet med matematik tar sin utgångspunkt. Detta är en insikt som vi tror är extra 

viktig att besitta i arbete med matematik, eftersom det är ett ämne som ofta förknippas med skolans 

planerade uppgifter och aktiviteter som baseras på förutbestämda kunskaper. Är man då som pedagog i 

förskolan inte medveten om vad för aktiviteter som tilltalar små barn, kanske man istället utgår från att 

matematiskt lärande endast kan ske genom planerad undervisning och arrangerade aktiviteter. Och 

precis som Anna och Berit berättade är aktiviteter som baseras på förutbestämda kunskaper ofta något 

som inte intresserar de yngsta barnen i förskolan. 

 

A: Det har man ju försökt, att man arrangerar olika matematiksaker och det blir ju inte alltid lika 

lyckat. För det är inte så säkert att de är så himla intresserade av just det här som jag plockar fram. 

B: Jag provade ju en gång att ta med mig matematik till skogen, vi har fått material från naturskolan. 

Den funkade inte såhär jättebra för de yngre barnen, men alltså jag provade ju åtminstone. Och det 

försöker vi ju också hela tiden, att se vad som funkar och vad som inte funkar. 

 

Anna tog också upp hur viktigt hon tycker det är att fokusera på och ägna sig åt matematik redan i 

förskolan, för att ge barnen en god grund redan där (Vygotskij (1933/1981:181f, Ahlberg 1994:9f, 

Doverborg 2011:7ff). 

 

A: Vi lägger ju en bra grund här om vi jobbar med det, så det tycker jag är jätteviktigt. 

 

Detta vill vi även koppla till Vygotskijs (1933/1981:194ff, 197ff) förståelse av leken som en imaginär 

och overklig situation. Genom att barn skapar imaginära situationer försöker de frigöra sig från de 

begränsningar som finns i sin omgivning. Om det nu är så att små barn med hjälp av leken försöker 

frigöra sig och hitta nya sätt att utforska olika kontexter, tolkar vi det som ett ytterligare bevis på 

varför förutbestämda aktiviteter inte är något som tilltalar små barn i förskolan. En planerad aktivitet 

innehåller ofta ramar och regler för vad som ska göras och hur det ska göras. Genom att förstå leken 

med hjälp av Vygotskij, är det just dessa begränsade situationer som barn försöker att frigöra sig från. 

Detta skulle i sin tur kunna förklara varför de aktiviteter som Berit och Anna försökt arrangera inte alls 

intresserat barnen. Vi vill även koppla det till vad Doverborg (2011:7ff) säger, att genom att utgå från 

barns egna erfarenheter blir lärande nytänkande och meningsskapande. Detta hänger också ihop med 

hur förskolor arbetar med matematik, att det matematiska lärandet är tätt kopplat till barns lek och 

vardag. Vi ser att om pedagoger i förskolan besitter denna kunskap och väljer att se hur barnen i 

imaginära situationer finner nya sätt att se på sin omgivning, också kan berikas med nya perspektiv 

och lärdomar. Perspektiv och lärdomar som i sin tur kan vara till hjälp i arbetet med att utforma 
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nytänkande aktiviteter och miljöer, men också för att ta fram oförutsägbara material som inbjuder till 

ett matematiskt lärande (Doverborg & Pramling Samuelsson 2007:5f). Vygotskij (1933/1981:194ff, 

197ff) menar även att leken blir som en potentiell utvecklingszon, där barnet ständigt befinner sig 

längre fram i sin utveckling än vad det egentligen gör. Därför ses leken som källan till barns psykiska 

utveckling. Trots att ingen av de intervjuade pedagogerna nämner detta i sina intervjuer, går det ändå 

att tolka det som att de förstår att leken fungerar som en potentiell utvecklingszon. Alla pedagogerna 

använder sig av barnens vardagliga lek för att skapa och synliggöra deras matematiska lärande och 

utveckling och menar att det är i leken som barnen kommer i kontakt med olika matematiska begrepp 

(Doverborg och Pramling Samuelsson 2007:5f, 30, Doverborg 2011:7ff). 

 

Samspel och mötesplatser 

Tidigare i arbetet har det framgått att matematik är något som små barn lär via sin kropp och i samspel 

med andra. Detta har gjort att vi här i analysen vill undersöka vilken sorts miljö som underlättar för 

mötesplatser som i sin tur kan rymma matematiskt lärande och utforskande. Är en större respektive 

mindre miljö bäst lämpad för detta? Är mycket eller lite material att föredra? Små barns lek handlar 

ofta om kroppens rörelse och samspel med kontexten, d.v.s. i samspelet med andra barn och vuxna 

men även med material och miljö (Röthle 2008:115). Samspelet är i sin tur viktigt för matematiken, 

eftersom barn måste få möta den tillsammans med andra barn och kunniga pedagoger som besitter en 

kunskap om grundläggande matematik (Doverborg 2011:7ff). Skulle då Gulans bygg- och 

konstruktionsrum som är en stor miljö innehållande mycket material, förstås som störande för barns 

samspel? Och både Hjulets bygg- och konstruktionshörna och Boets bygge istället förstås som 

underlättande i skapandet av möten mellan barn och vuxna, då det är mindre miljöer som innehåller 

färre material? Eller kan det vara så att möten lättare skapas i en miljö med mycket material som kan 

tilltala fler barn och att miljöer med färre material istället hämmar möten eftersom det lilla som 

erbjuds kanske inte passar alla? Samspel och möten mellan barn och vuxna är även en viktig del i 

Vygotskijs (1933/1981: 197ff) tanke om den potentiella uvecklingszonen. Han menar att leken är 

källan till utveckling och barnet rör sig framåt genom lekaktiviteter och imaginära situationer, som i 

sin tur rymmer zoner för potentiell utveckling. För att lek ska kunna skapas i bygg- och 

konstruktionshörnan behövs det utrymme för samspel och möten och därför ser vi små barns 

matematiska utveckling kopplad till miljön. För att små barn ska kunna få utlopp för sitt rörelsebehov 

anses stora ytor vara extra tilltalande, eftersom de väcker ett inre behov hos små barn som gör att de 

vill röra sig. Med hjälp av denna kunskap kan Gulans bygg- och konstruktionsrum som är större än de 

andra, förstås som mer tilltalande för små barn eftersom det finns plats för fler barn att röra sig där 

(Hagen & Lysklett 2008:137). Genom att koppla den kunskapen till Carruthers och Worthingtons 

(2010:21) tolkning av Vygotskijs sociala perspektivet på kunskap, kan Gulans bygg- och 

konstruktionsrum även förstås som bäst lämpad för matematiskt lärande då fler barn kan interagera 

och samspela där jämfört med i de andra hörnorna. Frida som arbetar på avdelningen Hjulet berättade 

även att deras bygg- och konstruktionsrum också rymmer en soffa och böcker. 

 

F: Sen har vi en soffa där inne så att man lugnt kan sitta ner och läsa böcker och flanosagor. Så det 

är båda en bygghörna plus en läshörna kan man säga. Så det rummet utnyttjas ganska bra. 

 

Går det att med hjälp av detta att förstå Hjulets utformning av deras bygg- och konstruktionsrum på ett 

nytt sätt? Att de medvetet kan ha placerat dessa två olika hörnor i samma rum, för att på så sätt skapa 
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intressanta möten som kan belysa nya matematiska aspekter och infallsvinklar, som annars inte hade 

kommit fram. I sådana fall kan även Boets bygge, som Nadia och Viktoria menar är ett rum i rummet, 

förstås vara utformat för att främja matematiskt lärande genom olika sorters lekar och möten (Bakke 

2008:234, 238, Carruthers & Worthington 2010:21, Doverborg & Pramling Samuelsson 2007:12). 

 

V: Men just när det var bygget så, vi försöker ju möblera så att det blir rum i rummen, så att det blir 

tydligt var sakerna ska vara. 

N: Jag var ju inte med och utformade Bygget, men jag vet att det är gjort som ett ”rum i rummet”. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Sammanställning av studiens syfte och frågeställningarnas svar 

Utgångspunkten i detta arbete har varit de intervjuer, observationer och fotodokumentationer som har 

gjorts. Med hjälp av Vygotskijs sociokulturella teori på barns lärande samt tidigare forskning kring 

matematik i förskolan och små barns lärande, har både olika tillvägagångssätt för att utforma 

matematiska miljöer samt viktiga faktorer i arbetet med små barn synliggjorts. I analysarbetet har det 

gått att se att för att en bygg- och konstruktionshörna ska kunna stödja små barns matematiska lärande 

och utveckling bör miljön och materialet vara utformat efter barnen. Det ska finnas plats för att lek, 

samspel och kroppsligt utforskande tillsammans med andra barn. Det behövs även närvarande och 

kunniga pedagoger som i sin tur använder sig av matematiska begrepp för att synliggöra den 

matematik som finns i barnens vardag. Alla dessa komponenter kan även förstås som viktiga faktorer i 

det matematiska arbetet med små barn. 

Diskussion av centrala begrepp 

I början av arbetet valde vi att belysa olika begrepp som vi ansåg vara centrala för detta arbete och 

som vi sedan använt oss av i analysen, kopplat till resultatet. Vi vill här diskutera hur dessa begrepp 

använts, se över vilka som varit mest centrala, vilka som framgått i resultatet och om det i analysen 

dykt upp nya begrepp. Som det går att se delade vi upp analysen i tre större delar. Den första delen 

fokuserade på vardagsmatematik och pedagogens roll, två begrepp som varit väldigt centrala i detta 

arbete då de blev tydliga i resultatet. Vi valde att analysera dessa tillsammans då det kommit fram att 

de är både sammankopplade och beroende av varandra. Vi har även utgått och kopplat detta till de 

matematiska aspekterna, då vi genom resultatet sett att dessa är väldigt centrala för det matematiska 

arbetet med små barn i förskolan och i bygg- och konstruktionshörnan. Vi har sedan kopplat 

vardagsmatematiken och pedagogens roll till Vygotskijs idé om tingens dominans över bans tankar i 

leken, då vi velat visa hur olika ting i barnens vardag kan bli matematiskt lärande med hjälp av barns 

lek och pedagogers närvaro. I detta har vi även lyft sociala interaktioner och hur viktigt det är för små 

barns matematiska lärande. 

Analysens andra del kom att handla om materialet och miljöns betydelse, två begrepp som vi inte 

pekat ut som centrala men som ändå är starkt kopplade till arbetets frågeställningar. Detta samt att alla 
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de intervjuade pedagogerna diskuterat dem i intervjuerna har gjort att de har fått stor plats i analysen, 

eftersom vi ser dem som viktiga faktorer för matematiskt arbete. I denna del har vi till stor del använt 

oss av Vygotskijs teorier för att förklara det vi sett i resultatet. Även här har tingens dominans över 

barn varit aktuell, men också att lek är enhetlig med tingen har blivit centralt då vi i resultatet kunnat 

se en medvetenhet om detta hos pedagogerna. Vi har också tagit stöd av Doverborg och Pramling 

Samuelssons teori om att barn ”lever i tingens värld”, något som vi inte reflekterat över i början av 

arbetet men som sedan visat sig stämma väl överens med resultatet. Något annat som kommit fram 

och som vi själva inte reflekterat över är barns perspektiv. De intervjuade pedagogerna talade mycket 

om att ha material som tilltalar barnen, som de själva får bestämma över och som ska vara i deras nivå, 

vilket gjort att vi lagt fokus på det. Vi har gjort kopplingar till begreppet potentiell utvecklings zon och 

analyserat hur olika material kan påverka barns utveckling och ge matematiska utmaningar. 

Delen därpå handlar om kroppsligt utforskande, samspel och lek, tre begrepp som vi haft för avsikt att 

göra centrala i analysen. Dessa begrepp hänger till stor del ihop, men för att göra analysen tydlig valde 

vi att ta upp dessa var för sig. Att utforskande med kroppen är viktigt kunde vi i resultatet se att alla 

pedagoger tagit hänsyn till. Detta har vi på olika sätt kopplat till Vygotskijs idé om att leken drivs av 

barns behov, något som vi själva inte reflekterat över i början av arbetet. I avsnittet om leken har 

kopplingar gjorts till tanken om leken som en önskeuppfyllelse och hur vi kunnat se om pedagogerna 

tagit hänsyn till detta. Vi har tagit stöd av Vygotskijs begrepp imaginär situation, som en förklaring på 

vad leken är och hur pedagogerna kan visa förståelse för det i sitt arbete. Därefter tar vi upp vikten av 

samspel och även hur viktigt det är med mötesplatser för små barn, något som vi inte haft i åtanke 

tidigare. Vi gör också vi kopplingar till Vygotskijs syn på små barns behov av sociala interaktioner 

och lyfter där vikten av samspel och mötesplatser. 

Med andra ord har alla de begrepp vi haft för avsikt att använda oss av kommit till användning i 

analysen, samtidigt som det under arbetets gång dykt upp nya begrepp som har kommit till nytta. Vad 

vi också har kunnat se är att många av begreppen hänger ihop, vilket gjort att bl.a. material och miljö 

och vardagsmatematik har diskuterats på flera ställen i analysen. Dock ser vi det som att det har skapat 

en röd tråd genom arbetet. 

Diskussion av studien 

Att göra en studie om matematiska miljöer och små barns lärande har för oss varit viktigt. Den 

litteratur som vi tidigare har kommit i kontakt med har mestadels haft fokus på de äldre barnen i 

förskolan och lagt fram exempel på hur ett matematiskt arbete för denna åldersgrupp kan se ut. Detta 

har fått oss att fundera kring varför det är så. Anses små barns lärande inte vara lika viktigt som äldre 

barns? Eller är det ett lärande som är svårt att synliggöra och upptäcka och därför inte lika omskrivet? 

Då vi själva snart är färdigutbildade förskollärare och ska arbeta med små barn, har detta även varit 

nyttigt för oss att studera och forska kring. Vi har i analysen kunnat se att utan närvarande och 

matematiskt kunniga pedagoger finns risken för att små barns lärande och utveckling hamnar i 

skymundan. Därför tycker vi att denna studie har varit betydelsefull, då vi anser oss lyckats synliggöra 

och besvara arbetets frågeställningar. Dock hade vi funnit det intressant om vi lyckats hitta något i 

resultatet som pedagogerna inte var samstämmiga om och som de hade skilda uppfattningar om. Detta 

hade enligt oss varit både tänkvärt och roligt att analysera, för att se vad vi kunnat komma fram till 

med hjälp av både tidigare forskning och Vygotskijs sociokulturella teori. Ändå hoppas vi att dessa 

kunskaper kan ge både råd och inspiration till hur matematiskt arbete med små barn kan se ut. Vi anser 

att detta arbete kan visa en fördjupning mellan olika ämnen och hur dessa hör ihop och kan arbetas 

med i förskolan, då vi kopplat samman både matematik, små barns lärande, bygg- och konstruktion 
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och miljöer. Vi har upplevt en stor undran från utomstående personer om vad matematik i förskolan 

handlar om. Många förknippar matematik med skolan och dess ofta abstrakta och formaliserade 

undervisningssätt. Därför hoppas vi att vi kunnat ge en tydligare bild av hur pedagoger i förskolan på 

olika sätt arbetar med matematik. 

Det går också att fundera över om vårt val av teoretiskt perspektiv har varit rätt för denna studie. Vi 

valde att använda oss av Vygotskijs sociokulturella teori och syn på leken och barns psykiska 

utveckling, då vi anser att han lyfter det sociala perspektivet samt kontextens inverkan på barns 

utveckling på ett intressant sätt. Hans tankar har hjälpt oss att skapa både förklaringar och egna 

tolkningar av resultatet. I kapitlet om tidigare forskning tog vi kortfattat upp Merleau-Pontys tolkning 

av fenomenologin, som fokuserar på små barns kroppsliga liv och utforskande. Om vi istället hade valt 

att utgå från det tankesättet, vad hade vår forskning då resulterat i? Hade stor fokus hamnat på kroppen 

istället för barns sociala behov och samspelet? Hur hade vi kopplat det till matematiken? Ett annat 

alternativ är om vi hade valt att utgå från både Vygotskij och Merleau-Pontys teorier. I efterhand tror 

vi att det hade passat bra till vårt ämne och att det hade kunnat ge oss intressanta kopplingar mellan 

barns psykiska utveckling och deras kroppsliga behov. Dock upplever vi att vi har haft svårigheter 

med att göra tydliga kopplingar mellan det sociokulturella perspektivet och matematiken. Detta har 

gjort att vi i vår analys behövt ta stöd av tidigare forskning om matematiskt arbete i förskolan, för att 

sedan koppla det till Vygotskijs perspektiv och våra fältstudier. Trots det upplever vi att Vygotskijs 

syn på leken och dess roll i barnets psykiska utveckling har fungerat bra i detta arbete och har varit 

intressant att utgå från. 

Metoddiskussion 

De metoder som vi har använt oss av är intervju, observation och fotodokumentation av miljöer. I 

förhållande till arbetets frågeställningar upplever vi att dessa metoder har fungerat bra. De har kunnat 

ge oss bredare kunskaper om ämnet i fråga och tack vare att vi använt oss av flera olika metoder 

känner vi att vi noggrant kunnat undersöka det vi velat. De har tillåtit oss att undersöka miljöerna på 

olika sätt samt få inblick i vad som är viktigt i det matematiska arbetet med små barn.  

Reflektioner 

I efterhand har vi funderat över dessa och reflekterat över vad som fungerat bra respektive mindre bra. 

Var intervjuer den bästa metoden för att synliggöra olika tillvägagångssätt hos pedagoger när de 

utformar matematiska bygg- och konstruktionshörnor för små barn? Kom det i svaren fram vilka 

faktorer som är viktiga i matematiskt arbete med små barn? Med hjälp av intervjuerna har vi fått 

tillgång till de intervjuade pedagogernas tankar och personliga åsikter. Vi upplever att där har deras 

olika tillvägagångssätt synliggjorts samt att de på olika sätt redogjort för vilka faktorer som är viktiga i 

det matematiska arbetet med små barn. Intervjuerna i sig kom att se väldigt olika ut, vilket gjort att vi i 

efterhand funderat kring om våra förbestämda intervjufrågor varit för öppna. Under vissa frågor har 

några pedagoger svarat väldigt övergripande och ibland utanför ämnet, men vi har i dessa situationer 

varken velat avbryta eller korrigera intervjupersonerna för att på så sätt visa hänsyn till sociala 

aspekter. Detta har lett till att vissa intervjuer inte blev särskilt innehållsrika och att en del svar inte 

varit speciellt användbara. Därav har informationen vi fått av intervjupersonerna hjälpt oss olika 

mycket i arbetet. Vi känner ändå att vi tack vare de öppna frågorna många gånger fick nyanserade svar 

som innehållt nya tankar som vi tidigare inte reflekterat kring och som gett oss intressanta kunskaper 

som vi sedan kunnat använda oss av i analysen. Vi har även reflekterat över om sammanfattningar var 
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den bästa metoden för att presentera intervjuerna. Skulle analysen ha sett annorlunda ut om vi istället 

presenterat de transkriberade intervjuerna direkt i arbetet? Som vi nämnde i metodkapitlet hade vi ett 

bortfall av en intervju, vilket hänger även ihop med det faktum att vi valde att endast utföra fem 

intervjuer istället för sex. Detta har i sin tur påverkat resultatet då vi fått ta del av färre tankar och 

åsikter om arbetet på den avdelningen där personen arbetar. Vi upplever att vi har fått en bredare bild 

av de avdelningar där vi kunnat intervjua två pedagoger och därav stämde vår hypotes om att 

intervjuer med två pedagoger från samma avdelning kunde ge oss ett mer omfattande perspektiv. I 

efterhand anser vi att det optimala hade varit om vi lyckats göra alla sex intervjuerna, men med vår 

tidsram i åtanke ångrar vi inte vårt beslut om att nöja oss med fem intervjuer. Det går även att ställa 

sig frågan hur arbetet skulle ha sett ut om vi endast använt oss av observationer och 

fotodokumentationer. Vi tror att utan intervjuer skulle vi ha gått miste om hur viktig pedagogens roll 

är i det matematiska arbetet med små barn. Däremot tror vi att om vi hade kompletterat intervjuerna 

med barnobservationer skulle det kunnat tillföra nya intressanta tankar och upptäckter. På så sätt hade 

vi även fått ta del av barnens perspektiv på både bygg- och konstruktionshörnan men också matematik. 

Angående de fotografier som har använts som dokumentation, har dessa varit ett stöd för oss under 

arbetets gång. Vi har aldrig haft för avsikt att presentera dem, utan de har endast fungerat som ett 

komplement till intervjuerna. Vi anser att det har fungerat bra och det har underlättat skrivandet då vi 

har kunnat studera miljöerna på nytt under arbetets gång. 

Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har nya frågor väckts, frågor som det inte funnits plats för i denna studie och 

därför vill vi lyfta här som förslag till vidare forskning. Vi har under våra fältstudier mött tre olika 

bygg- och konstruktionshörnor vars miljöer skilt sig mycket. Vi skulle finna det intressant att 

undersöka varför de skiljer sig så. Kan det finnas kulturella förklaringar och skäl? Eller är det faktorer 

såsom pedagogernas olika erfarenheter, ålder och utbildningar som styrt och påverkat? I efterhand har 

vi även funderat kring vårt metodval, då vi endast valde att observera de besökta miljöerna. Skulle vårt 

resultat ha sett annorlunda ut om vi istället valt att göra barnobservationer och studera hur barn leker i 

dessa miljöer och vad hade vi kommit fram till om vi kopplat det till intervjusvaren? Vi tycker även att 

det skulle vara intressant att göra en undersökning där bygg- och konstruktionshörnan jämförs med en 

annan miljö i förskolan, för att studera vilken miljö som är bäst utformad för matematiskt lärande. En 

annan fundering som har dykt upp under arbetets gång är ifall det finns ett samband mellan det faktum 

att det finns lite forskning om hur små barn lär matematik i bygg- och konstruktionshörnan och att vi 

upplevde att vi ibland fick svar som inte var användbara. Kan det vara så att de svar som inte var 

särskilt innehållsrika grundats på okunskap om ämnet? En enligt oss intressant tanke som vi anser 

skulle vara givande att forska vidare om.  
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

Kan du berätta om hur ni arbetar med matematik på er avdelning? 

Vad tycker du fungerar bra/mindre bra? 

Vad tycker du är det viktigaste när man utformar miljöer för små barn? 

Hur har ni tänkt när ni utformade bygg- och konstruktionshörna? 

Varifrån har ni fått inspiration? 

Hur mycket har läroplanen styrt er? 

Var finns matematiken i er bygg- och konstruktionshörna? 

Vad leker barnen för lekar där? 

Är det något du vill tillägga/har du några frågor? 
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