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Syfte: Syftet med studien är att genom observation ta reda på vad elever i den tidiga 
skolåldern möter som är av matematiskt innehåll i sina fria val av aktiviteter under skoltid. 
 
Studien handlar om att med hjälp av observation som metod definiera de matematiska 
moment som elever möter i sina fria val av aktiviteter under skoltid. Vi vill med studien 
synliggöra för läsaren den matematik som elever ständigt stöter på utan att för den skull 
förknippa det med skolämnet matematik.  
 
I analysen av observationerna har ett antal matematiska områden definierats. Dessa områden 
har i sin tur diskuterats mer ingående. Därefter har de matematiska områdena delats in i ett 
matrissystem för att tydligt synliggöra resultatet.  
 
Något vi har upptäckt i vår studie är att matematik förekommer överallt i de observerade 
elevers vardagliga aktiviteter. Vi anser med detta att observation som metod kan ge lärare 
möjlighet att hjälpa elever att koppla praktiska handlingar, under deras fria val av aktiviteter, 
till matematikundervisningens mer teoretiska delar och vi för en kort diskussion kring detta.
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Purpose: The purpose of the study is to find out what mathematical content primary school 
children encounter in their free options at school.  

 

Through observation, the study defines mathematical areas that primary school students 
encounter in their free options at school. We want the study to show the reader the 
mathematics that students continuously meet without associating it with regular mathematics 
as taught in school. 

  
A number of mathematical areas have been defined in the analysis of the observations. These 
areas have subsequently been discussed more thoroughly. Finally, the areas have been 
arranged in a grid system to clarify the results. 
 
In our study, we have discovered that mathematics exists in all the observed situations the 
students participated in. 
 
We believe that observation as a method can give teachers a tool for helping students 
associate practical actions during their free options with the more theoretical aspects of formal 
teaching of mathematics. We discuss this further in the study.  
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Inledning 
 
 
 
Föreläsare Erik Andersson1 förklarar: ”Lär oss gör vi i många sammanhang men det 
bedrivs inte undervisning överallt”.  
 
Under vår utbildning till lärare har vi under flera föreläsningar samt seminarier diskuterat 
vikten av att föra in vardagsmatematik i undervisningen. Med vardagsmatematik avser vi 
den matematik som elever använder utan att vara medvetna om det. Vi menar att denna 
finns i en mängd olika situationer och aktiviteter i skolan utanför klassrummet och att 
både elever och lärare kan använda sig av dessa i sitt lärande.  
 
Både Ahlberg (2000) och Doverborg & Pramling Samuelsson (2001) anser att pedagoger 
ska hjälpa eleverna att synliggöra det matematiska innehållet. Vidare anser Ahlberg 
(2000) att: ”För att barn ska lära sig matematik, måste de få erfara och upptäcka den i 
omvärlden. /…/ Då barn möter matematik i många olika sammanhang kan de lägga en 
god grund för sitt kommande kunnande.” (s. 33)  
  
Vidare hävdar Sträng & Dimenäs (2000) att en lärare måste, utöver att lära andra, 
reflektera över sin undervisning för att utveckla sitt eget lärande. Vi anser att det kan ske 
med hjälp av till exempel observationer av elever när de befinner sig i miljöer utanför 
lärarledd undervisning. 
 
Malmer (2002) beskriver att matematikundervisningen i skolan skiljer sig stort från 
elevernas vardag både i deras förförståelse samt deras språk. Vår föreställning är att om 
vi får en insikt i vad barn använder för matematik utanför undervisningstid är det till 
hjälp för eleverna även i den ordinarie matematikundervisningen. Vi tror att detta ger 
ökad motivation för inlärning. En lärares uppdrag enligt Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) är att stimulera eleverna till 
nyfikenhet och lust för lärande, samt motivation i undervisningen (Lärarens handbok, 
2005). 
 
Kursplanen i ämnet matematik beskriver: ”Utbildningen syftar till att utveckla elevens 
intresse för matematik/…/ Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva 
och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och 
öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.” (Skolverket, 
2008). Vidare enligt kursplanen är att: 
 
 ” Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
- utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,/…/” (ibid). 
 
Tankar vi har är hur vi som lärare kan ta tillvara på elevers erfarenheter utanför den 
formella undervisningen i klassrummet och använda den som verktyg för elevernas 
progression i matematik. 

                                                 
1 Andersson Erik (2008-09-02) Pedagogisk filosof – en introduktion. Högskolan i Skövde. 
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Syfte 
 
Syftet med studien är att genom observation ta reda på vad elever i förskoleklass och 
årskurs 1 möter som är av matematiskt innehåll i sina fria val av aktiviteter under skoltid. 
 
 

Avgränsning 
 
I vår studie har vi med ordet erfara och anser det vara lämpligt att definiera begreppets 
innebörd. Erfara är ett vitt begrepp. I Svenska Akademiens Ordlista (SAOL, 1986) 
definieras det som ”få reda på, lära känna, uppleva o.d.” (s.128) Eftersom erfarande är 
subjektivt kan vi inte avgöra vad det enskilda barnet medvetet erfar eller reflekterar över i 
de situationer vi har observerat. Det enda vi kan säga att vi har observerat är att eleverna 
exponeras för (utsätts för) eller kommer i kontakt med matematiska aspekter. Vi kan inte 
avgöra om eleverna uppfattar det matematiska innehållet i sina aktiviteter som traditionell 
matematik såsom den bedrivs i skolan. När vi genomförde våra observationer har vi 
utgått från vårt eget perspektiv om vad det matematiska innehållet är i barnens aktiviteter. 
 
Studien tar inte hänsyn till de enskilda individerna eller något genusperspektiv. I de 
observerade tillfällena är det våra tolkningar om vad som är matematiskt innehåll som 
styr. Vi har inte observerat samt beskriver inte i vårt resultat det matematiska innehållet 
som finns i den omkringliggande miljön och som eleverna därmed exponeras för 
dagligen. Det enda vi har observerat är det matematiska innehållet i deras handlingar och 
samtal samt de redskap de använt sig av i den aktuella aktiviteten. 
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Teoretisk bakgrund 
 
 
 
I det här avsnittet presenteras olika teorier, tidigare forskning kring hur barn möter 
matematik i sin vardag, skolans styrdokument samt definitioner av begrepp som är av 
betydelse för studien.  
 
 

Olika perspektiv på lärande och erfarande 
 
Säljö (2000) beskriver erfara och lära vara två förenade begrepp och att individen ”/…/ 
kan inte undvika att lära” (s. 28). Författaren förklarar att det inte finns något entydigt 
svar på hur undervisning ska bedrivas och hur lärandet egentligen sker. Säljö (ibid) 
beskriver däremot ett sociokulturellt perspektiv på lärande och menar att individen 
inhämtar kunskap i samspel med sin omgivning och dess olika kontexter. Med 
omgivningen menar författaren andra individer och den kulturella miljön samt dess 
verktyg och hjälpmedel. Kultur är tidigare kunskaper, idéer och värderingar, och 
verktygen och hjälpmedlen är såväl psykiska (språket) som fysiska (olika maskiner och 
uppfinningar). Säljö (ibid) förklarar lärande i ett sociokulturellt perspektiv alltså innefatta 
tre fenomen: 
 
1. utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 

2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

3. kommunikation och de olika sätt på vilket människan utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter. 

                   (s. 22-23) 
 
Säljö (ibid) förklarar vidare att skolans och barnens begreppsvärld skiljer sig åt mycket. 
Skolan tillför abstrakta begrepp vilka är främmande för eleverna som använder egna 
begrepp för samma fenomen i sin vardag. Författaren menar att skolan ger eleverna 
begreppen innan de har förståelse för dem och använder dem. Lärandet i elevernas vardag 
sker tvärtom, genom att använda begrepp och då ofta utan reflektion. 
 
Askland & Sataøen (2003) skriver om att det finns många olika definitioner om lärande 
samt att många av dem ändå har en gemensam faktor: ”/…/ människan förändras eller 
blir förändrad genom att göra erfarenheter.” (s. 223) Askland & Sataøen (ibid) förklarar 
vidare att människan av naturen drivs av att lösa problem och har ett, som författarna 
beskriver det, ”Behov av inre jämvikt /…/”. (s. 221) När individen ställs inför ett problem 
bearbetas tidigare kunskaper och erfarenheter och behovet av jämvikt leder människan 
till nya kunskaper. Enligt författarna sker sökandet efter jämvikt genom kognition, 
människans intellekt, som är individuell. Det är även detta som stimulerar individens 
lärandeprocess. Askland & Sataøen (ibid) belyser att det inte endast är kognitionen i sig 
som leder till lärande, utan ett lärande sker genom aktiviteter, social interaktion och 
kontext. Författarna refererar till en modell av Gunn Imsen (s. 224), som står för hur 
lärandeprocessen för individen går till, och förklarar att all form av aktivitet som 
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människan tar sig för leder till erfarenheter vilka lagras i hjärnan. Det Askland & Sataøen 
(2003) beskriver är en socialkonstruktivistisk syn på lärande och de sammanfattar 
konstruktivismen med tre principer: ”principen om jämvikt genom självreglering, 

principen om att människan av naturen är nyfiken och kunskapstörstande och principen 

om att människan har en inbyggs tankestruktur.” (s. 227)  
 
Dewey (2004), som tillhör pragmatikerna, talar om indirekt och systematisk lärande. Det 
indirekta lärandet karaktäriseras av tydlig koppling mellan kunskapen och den situation 
den används i. Kunskapens nytta är påtaglig och synbar. Det systematiska lärandet är skilt 
från det sammanhang kunskapen ska användas i men är en nödvändighet i ett utvecklat, 
komplext samhälle. Dewey (ibid) förklarar att utanför den formella undervisningen i 
klassrummet är lärande direkt kopplad till en verklig händelse. I klassrummet kan 
innehållet i undervisningen däremot upplevas som skild från det sammanhang den ska 
användas i. Dewey ansåg att kunskap måste relateras till den situation den ska användas i 
för att få mening och samtidigt ses ur ett historiskt perspektiv utifrån samhällets utseende 
och beskaffenhet. Säljö (2000) som har det sociokulturella perspektivet på lärande 
beskriver liknande: ”Det abstrakta och det konkreta går hand i hand och de lever inte 
separata liv som de kan uppfattas göra i formell utbildning.” (s.22) Dewey (ibid) 
beskriver vidare att det historiska perspektivet visar på att förr var många aspekter av 
livet mer överskådliga och begripliga; produktion, distribution och konsumtion av varor 
var en synlig process. Något tillverkades och resultatet av arbetet syntes i och med att allt 
skedde i samma miljö. I och med industrisamhällets framväxt blev tillvaron mer 
komplicerad och produktion, distribution och konsumtion skildes åt. Individen förlorade 
överblicken över situationen och såg inte längre resultatet av sitt arbete. I och med 
industrisamhällets framväxt flyttades lärandet från sitt sammanhang. I det gamla 
bondesamhället överfördes kunskapen direkt i sin naturliga miljö och lärandet skedde 
genom att praktiskt delta i arbetet. Industrialiseringen gjorde det omöjligt att 
tillhandahålla dessa miljöer för barn och lärandet placerades i speciella inrättningar - 
skolan. 
 
 

Tidigare forskning kring hur barn erfar 
matematik 
 
Tidigare forskning inom området hur barn erfar matematik har gjorts av Björklund 
(2007). Författaren förklarar ”Att skilja ur det matematiska innehåll som människan 
möter en helt vanlig dag synliggör hur beroende människa är att förstå och att kunna 
använda sig av matematik.” (s.2) Därmed menar författaren att matematiskt innehåll finns 
i allt en människa företar sig. Björklunds studie har ett sociokulturellt perspektiv och 
syftet i den är att synliggöra matematiken som barn möter på förskolan. Björklund (2007) 
beskriver matematiken vara ett fenomen som har olika betydelse i olika sammanhang 
samt för olika individer. Författaren menar att människan är omedvetet beroende av 
matematik, samt möter och använder matematik dagligen.  
 
Ahlström (1996) menar att barn möter matematik i sin vardag utan att tänka på det som 
matematik. Vidare beskriver författaren vikten av att läraren synliggör denna matematik i 
undervisningen, för att alla ska kunna se att matematik inte bara finns i skolan i form av 
en räknebok. Detta anser Ahlström (ibid) möjliggöra att eleverna ser samband i 
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matematikens olika uttrycksformer och detta kan i sin tur leda till en förståelse av ämnet 
matematik samt bli ett meningsfullt lärande. 
 
Moyles (1995) skriver i sin bok tillsammans med andra författare bland annat om hur 
leken kan användas som verktyg i undervisning samt vikten av observation som 
utvärderingsmetod för deras lärande. Hurst i Moyles (1995) anser att en lärare ska vara 
där eleverna är vid deras fria val under lektionstid för att kunna tillgodose sig kunskap 
om sina elever och deras färdigheter. Detta för att kunna utgå från den nivå individen 
befinner sig på. Griffith i Moyles (ibid) förespråkar fördelar med att lära matematik 
genom lek. Författaren beskriver hur pedagoger ibland har svårt att se matematiken i 
barnens lek eller fria aktivitet och menar att det behövs tid till att observera och analysera 
detta noggrant. 
 
 

Kursplanen i matematik 
 
Framtagandet av Skolverkets kursplan i matematik bygger bland annat på forskning som 
argumenterar för en undervisning med att utgå från elevernas tidigare erfarenheter av 
ämnet (Skolverket, 1997). Skolverkets kursplan i matematik är utformad för att följa 
kraven i vårt samhälles utveckling och är under ständig uppdatering (Skolverket, 2008). 
Enligt Skolverket (2008) anses matematiken finnas i många andra skolämnen och den 
matematiska lärdomen eleverna utvecklar inhämtar de i sin omvärld. Vidare i skolverkets 
kursplan för matematik finns olika mål att sträva mot eller uppnå. Ämnet skall vara 
utformat så att eleven får insikt i såväl perspektivet på den historiska utvecklingen som 
den nutida. Undervisningen ska syfta till att intressera eleverna för ämnet matematik samt 
att visa på användningsområde. Olika uttrycksformer för matematik ska även behandlas 
samt utvecklandet av en kommunikativ förmåga och stärka elevernas tilltro till sin egen 
förmåga att finna lösningar. ”/…/ Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka 
estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den 
tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. /…/” 
(Skolverket, 2008) 
 
 

Läroplanen för det obligatoriska skol-
väsendet, förskoleklass och fritidshemmet 
(Lpo94) 
 
I Lpo94 (2005), som också har mål att sträva mot och uppnå, står det om hur 
undervisning ska bygga på elevernas tidigare erfarenheter och anpassas efter deras 
individuella behov. Skolans uppdrag är att arbeta på ett sätt som ger eleverna beredskap 
för sin framtid och vidare kunskapsutveckling samt framtida beslut. Eleverna ska få 
möjlighet till att utveckla sociala färdigheter som bland annat innefattar kommunikativ 
förmåga, självständighet, problemlösning och tilltro till sin förmåga. 
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Definition av matematiska begrepp 
 
Under denna rubrik ges en beskrivning av den matematik som har förekommit i 
observationerna för studien och underrubrikerna har namngetts efter dessa matematiska 
områden.   
 

Taluppfattning och talbegrepp 
Furness (2004) förklarar att taluppfattning innefattar många områden inom matematiken 
och beskrivs av Malmer (2002) vara en övergripande förståelse av tal och operationer 
samt hur dessa används genom olika strategier. Både Furness (ibid) och Malmer (ibid) 
delar in området taluppfattning i olika grupper som i sin tur behandlar en del av 
matematikens benämningar. Furness (ibid) skriver om hur taluppfattning utvecklas under 
flera år och inte har en bestämd ordningsföljd eller turordning. Författaren menar att 
delarna inom området taluppfattning vävs samman med dels varandra och dels individens 
tidigare erfarenheter.  
 
Utifrån observationerna för studien och analys av dessa, beskrivs nedan endast de 
relevanta begreppen som förekom. 
 
Klassificering 

Malmer (2002) beskriver klassificering innefatta jämförelser av likheter och olikheter 
samt särskiljning av egenskaper. Det handlar om uppdelning utifrån vissa kriterier och 
det kan gälla till exempel färg, form, längd och tjocklek. Björklund (2007) förklarar att 
begrepp som ”lite” och ”mycket” ställs ofta i relation till något och sker i en 
klassificering, till exempel ”Det finns lite kvar av den röda färgen och mycket av den 
blåa.” 
 
Parbildning 

Björklund (2007) förklarar parbildning vara sammanförande av föremål mellan olika 
grupperingar. De sammanförda enheterna som bildar par får i sin helhet en ny innebörd. 
Furness (2004) beskriver att barn ”använder sig av parbildning gång på gång i sina egna 
lekar och bilder.” (s. 74) Författaren menar att ett barn kan koppla parbildningen mellan 
sig själv och ett föremål till exempel vid sällskapsspel där spelpjäsen bildar ett par med 
deltagaren. 
 

Ramsräkning 

Malmer (2002) beskriver uppräkning av en talrad vara ramsräkning men nödvändigtvis 
behöver inte talen komma i ordning. Till exempel då ett barn snabbt läser upp räkneorden 
som vilken annan ramsa som helst. 
 
Räkneorden i räkneramsan 

Malmer (2002) menar ovanstående begrepp vara uppräkning som syftar till att ta reda på 
ett antal. För att ta reda på ett antal synkroniseras uppräknandet med hjälp av till exempel 
fingrarna. 
 
Antal (kardinaltal)  

Furness förklarar att det matematiska begreppet antal/kardinaltal svarar på frågan ”hur 
många” oavsett föremål. För att kunna säga att någon har förståelse för antal/kardinaltal 
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behöver denna kunna urskilja ett antal ur en mängd föremål utan att ta hjälp att räkna på 
fingrarna. Till exempel om en tärning slås och stannar på fyra känns mönstret igen direkt 
och kan relateras till antalet fyra. Malmer (2002) menar för att barnen ska kunna utveckla 
ett antalsbegrepp krävs att de har en antalskonstans. Vilket i sin tur innebär att de kan 
räkna en mängd och ange dess antal utan att hänsyn tas till mängdens gruppering, 
egenskaper eller utseende. Gelman & Gallistel i Doverborg & Pramling Samuelsson 
(2001) delar upp det ovanstående författare beskriver i två steg – kardinalprincipen och 
abstraktionsprincipen. Enligt Gelman & Gallistel (ibid) behärskar barnet 
antalsuppfattning efter att ha utvecklat dels de ovan beskrivna principerna samt 
ytterligare tre. Dessa fem steg tillsammans finns beskrivna i Doverborg & Pramling 
Samuelsson (ibid) och är följande: 
 

1. Principen om ett-till-ett korrespondens. Barnen måste kunna jämföra antalet föremål i två mängder 
genom att para samman föremålen två och två. Ett föremål från den ena mängden bildar par med 
ett föremål från den andra mängden. 

2. Principen om den stabila ordningen betyder att barnen vid uppräkning konsekvent använder en 
och samma sekvens av räkneord. 

3. Kardinalprincipen innebär att barnen förstår att det sist uppräknade räkneordet också anger antalet 
föremål i den uppräknade mängden. 

4. Abstraktionsprincipen betyder at alla föremål som ingår i en väl avgränsad mängd kan räknas 
oavsett föremål. 

5. Den irrelevanta ordningens princip betyder att man kan starta var man vill då man ska räkna 
föremålen i en mängd, samtidigt som inget föremål får räknas mer än en gång. 

 
                   (s. 25-26) 

 
  
Räkneord som mätetal 

Malmer (2002) förklarar att ett tal får först en innebörd om det står i kombination med en 
enhet, till exempel siffran 3 i tre liter vatten eller siffran 4 i fyra steg. 
 
Ekvivalens 

Ekvivalens betyder enligt SAOL (Svenska Akademiens OrdLista) likvärdighet. 
Föreläsare Runesson2 förklarar att symbolen likhetstecknet ofta inte förstås då elever 
möter ekvivalenta uttryck i form av en taloperation, till exempel 4+6=5+5. Runesson 
beskriver vidare att ekvivalens måste stå i relation till något för att få en innebörd. Reys 
& Reys (1995) skriver om ekvivalenta uttryck och att det rör sig om att omvandla något 
till något annat men att det fortfarande är lika mycket värt, till exempel ¼ är lika mycket 
som 0,25. 
 

Problemlösning 
Malmer (2002) beskriver problemlösning som en aktivitet som innefattar bland annat 
beräkningar och val och som används i de flesta sammanhang utan egentlig reflektion om 
att det är matematik. I dessa aktiviteter med olika uträkningar och avgöranden behöver 
det inte alltid finnas ett rätt svar, utan det är själva processen i sig som är översättningen 
av begreppet problemlösning.  Ahlberg (2000) förklarar att arbeta med problemlösning är 
en möjlighet att utveckla sin förmåga att använda strategier och få en beredskap för det 
demokratiska samhället. Författaren (ibid) beskriver problemlösning vara ”/…/ central i 

                                                 
2 Runesson Ulla (2008-03-06) Ekvivalens och relationellt tänkande – en byggsten för vidare matematisk 

förståelse.. Högskolan i Skövde. 
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all matematikundervisning.”(s.77) Ahlström (1996) förklarar vikten av problemlösning: 
”Genom att lösa problem kan man utveckla tankar, idéer, självförtroende, analysförmåga, 
kreativitet och tålamod.” (s.69) 
 
När Dewey (2004) talar om problemlösning förklarar författaren användandet av det 
reflexiva tänkandet (reflektion/tanke över handling eller skeende). Dewey (ibid) menar 
att problemlösningen som sådan inte alltid är en direkt lösning i sig, trots att namnet 
antyder detta. Snarare ska problemlösningen ses som ett antal steg som står i relation till 
varandra; först ställs individen inför ett problem vilket i sig måste definieras. Därefter 
måste en hypotes formuleras om vilken/vilka metoder som kan lösa problemet. Sedan 
prövas lösningen och slutligen dras slutsatser om resultatet av lösningen. Nedan beskrivs 
i korthet de fem stegen i problemlösning: 
 

1. Ett problem stöts på. 
2. Vad består problemet i? 
3. En hypotes formuleras som kan lösa problemet. 
4. Ett resonemang förs. 
5. Slutligen utförs ett test. 

 
Dewey (ibid) förklarar att i problemlösning ingår att hitta samband mellan handling och 
resultat. I och med att metoden bygger på att hela tiden testa hypoteser i praktiken måste 
ett kontinuerligt utvärderande av effekten göras. Problemlösning kräver ett aktivt 
engagemang och ställningstaganden för att kunna gå vidare. 
 

Geometri och rumsuppfattning 
Malmer (2002) menar att vi omges av många geometriska former i vardagen. Dessa 
former ser barn tidigt men de behöver hjälp med att ordna och beskriva sina upptäckter 
och få ord för begreppen. Ahlström (1996) och Björklund (2007) förklarar 
rumsuppfattning vara att kunna orientera sig i en omgivning. Författarna skriver om 
positioner/lägesord (till exempel på, under, bredvid och bakom) och förklarar att dessa är 
mycket viktiga begrepp för barnets utveckling av rumsuppfattning. Vidare beskriver de 
att det även är viktigt som lärare att synliggöra till exempel mönstersekvenser och figurer 
för eleverna och Ahlström (ibid) förklarar vidare att: ”Barn som utvecklar en god 
grundläggande rumsuppfattning och behärskar språkliga och geometriska begrepp, är 
bättre rustade att få en god taluppfattning, att förstå måttsystemets idé och för att utveckla 
mer avancerade begrepp inom matematiken.” (s.166) 
 

Enheter 
Malmer (2002) skriver om att i verkliga livet händer det ofta att vi använder oss av 
mätningar av något slag. Det kan gälla pris, längd, massa, volym, area, tid (analog och 
digital) och temperatur. Det är viktigt att elever lär sig att hantera mätredskap av olika 
slag i rätt sammanhang. Furness (2004) anser att det är viktigt att låta barn använda egna 
begrepp för enheter för att barnen ska befästa tanken kring att använda en enhet samt att 
hålla sig inom ett talområde som är bekant för barnet och som de kan behärska. 
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Metod 
 
 
 
Hurst (ref. i Moyles (1995) anser observation vara nödvändig under de första skolåren 
och menar att det ger viktig information om den enskilda individens utveckling och 
lärande. Författaren rekommenderar dels observation som metod för utvärdering av 
planerad verksamhet och även som verktyg för vidare undervisning Vidare beskriver 
Hurst (ibid) att pedagoger måste lära känna sina elever och deras sätt att lära för att kunna 
undervisa dem.  Författaren menar även att barn ger uttryck för sina kunskaper i 
meningsfulla sammanhang och att dessa sammanhang bygger på barnens fria val av 
aktivitet. 
 
 

Metodval 
 
Utgångspunkten i vår studie är empirisk kvalitativ metod där vi har observerat elever i 
förskoleklass och årskurs 1. Eftersom vi innan hade bestämt att leta efter matematik i 
barnens fria aktiviteter beskrivs av Hurst (ibid) observationen vara målinriktad. Med detta 
menar författaren att innan en observation genomförs är observationsområdet 
förutbestämt. Vi valde att använda oss av löpande protokoll som av Rubinstein Reich och 
Wesén (1986) förklaras vara anteckningar som skrivs ned med egna ord och som 
beskriver den observerade situationen. Med denna observationsmetod är fördelen att 
komma nära inpå barnens aktiviteter utan att störa, däremot går det inte att observera 
situationen igen som det finns möjligheter till vid till exempel en videografisk 
dokumentation. En begränsning av studien kan vara att det är vi som väljer situation som 
ska observeras utifrån vår tolkning av vad som är matematiskt innehåll i aktiviteterna. 
Stukát (2005) beskriver ytterligare en begränsning med observation som är att det endast 
går att studera yttre beteenden hos den som ska observeras eftersom de påverkas av att 
någon observerar dem. 
 
Stukát (2005) beskriver kvalitativa synsätt vara att ”/…/ tolka och förstå de resultat som 
framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga.” (s. 32) Utifrån studiens syfte 
handlar det om att tolka det observationsmaterial vi har fått fram och visa på en innebörd 
av matematiskt innehåll och vilka eventuella konsekvenser det får för ett lärande. 
 
Enligt Emanuelsson (2008) bygger lärares planering av elevers individuella progression i 
undervisningen på elevernas egna erfarenheter. Moyles (1995) förklarar att 
observationsmetoden i vår studie behandlar det som vi anser är till fördel för lärare att ta 
till vara på innan planering av innehållet i undervisningen samt för att kunna inspirera 
och intressera sina elever. 
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Urval 
 
Våra observationer har utförts på en skola med elever från förskoleklass till sexan i ett 
mindre samhälle.  Vi ville observera elever som har schemalagt fritt val vilket denna 
skola erbjuder i de yngre åldrarna. I vårt arbete har vi observerat en grupp elever som går 
i förskoleklass och årskurs 1. Under en rast följde vi årskurs 1 och vid två 
lektionstillfällen följde vi förskoleklassen när de hade fritt val av aktivitet. Vi valde denna 
åldersgrupp eftersom vår utbildning inriktar sig till förskolans samt skolans tidiga år.  
 
 

Genomförande 
 
Efter tillstånd av rektor om att få utföra observationer tog vi kontakt med berörda lärare. 
Sedan sammanställde vi ett informationsblad att skickas ut till elevernas vårdnadshavare 
(bilaga 1). Vi var på skolan vid tre tillfällen under två dagar och observerade en 
rastsituation samt två lektioner där eleverna hade fritt val (en inomhus och en i skogen). 
Vid observationstillfällena satt vi var för sig och förde protokoll, och fick på så sätt var 
sina situationer att analysera. Vid observationen på inomhuslektionen satt två av oss i ett 
rum där bygglek förekom och den tredje satt i ett annat rum där det pågick handarbete 
och lek med spel. Vi båda utomhusaktiviteterna var vi alla tre observatörer av samma 
situation men med individuella protokoll. Efter våra observationer satt vi enskilt för en 
första analys och för ett fördjupat innehåll i resultatet. Då vi träffades åter började vi 
presentera våra individuella analyser för varandra och jämförde likheter och skillnader. 
Vi kom fram till att vi behövde strukturera upp den matematik vi hade upptäckt i våra 
observationer genom en kategorisering samt definiera de matematiska begreppen. Vi 
fortsatte med att analysera observationsmaterialet ytterligare ett par gånger för att sedan 
formulera resultatet. Under hela tiden studien har pågått har vi sökt och läst, för oss och 
studiens syfte, relevant litteratur. En del av den litteratur vi har använt oss av har vi haft i 
tidigare kurser under vår lärarutbildning. Övrigt har vi sökt litteratur genom att ha läst 
andras studier om matematik och lärande, samt genom tips från handledare, 
seminarieledare och respondenter vid ventileringstillfället av studiens undersökningsplan. 
Under arbetets gång har vi oftast suttit tillsammans vid våra vidare analyser, fört 
diskussion och skrivit löpande i uppsatsen vad vi har kommit fram till. Det individuella 
arbetet har framförallt bestått i litteraturläsning och sammanfattning av denna för våra 
ovanstående beskrivna diskussioner. Slutligen i vårt arbete har vi skrivit en diskussion 
utifrån vårt syfte, resultat, teorier och egna reflektioner. Under hela studiens framställning 
har analysprocessen pågått. 
 
 

Analys 
 
Första delen i vår analys av observationsmaterialet gjordes individuellt genom 
renskrivning av de förda löpande protokollen. Efter detta träffades vi och sammanförde 
våra tolkningar och för att diskutera dessa. I det första skedet skrev vi ned det 
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matematiska innehåll vi iakttagit i punktform. För att få bättre struktur och få en bättre 
översikt av det observerade materialet gjorde vi en matris. I matrisen skrev vi ned de 
matematiska områdena samt de situationer vi hade observerat. Återigen gick vi igenom 
observationsmaterialet samtidigt som matrisen fylldes i. Det blev nu mer överskådligt och 
vi kunde hitta resultat för vår studie. Ju mer analysen fortskred desto mer matematik 
framträdde. Det blev nu tydligt att eleverna möter matematiken genom interaktion på två 
olika sätt – individuellt och kollektivt. Under tiden resultatet växte fram upptäckte vi mer 
djupgående matematiskt innehåll varpå ytterligare analys av observationsmaterialet 
gjordes. Det vi menar med djupgående matematiskt innehåll är det som är underförstått 
och inte klart uppfattas som matematik. 
 
 

Trovärdighet 
 
Enligt Stukát (2005) är validitet ett begrepp som avser ett mått på giltigheten av det som 
valts att undersökas. Det betyder att det någon avser att undersöka ska ha blivit 
undersökt. Författaren (ibid) beskriver vidare att reliabiliteten kan ses som hur tillförlitligt 
verktyget är som använts för att studera det man vill undersöka. I vårt fall gäller som 
verktyg observation av elever. Vi som observatörer kan ha påverkat eleverna i 
situationerna i deras fria val av aktiviteter, då vi som iakttagare av dem är främmande 
personer som de inte tidigare har träffat. Vi har heller ingen vetskap om vad de här 
eleverna har för tidigare erfarenhet av att bli observerade. Våra val av situationer gör att 
det är vi som bestämmer i vilken situation som det matematiska innehållet studeras, samt 
att det är vi som bestämmer vilket matematiskt innehåll som förekommer i de olika 
situationerna. Vi anser dock att det vi avsett att studera i vårt syfte har blivit studerat. 
 
Vi inser att vårt resultat av matematiskt innehåll kan ses annorlunda med andras ögon vid 
ytterligare analyser. Med detta vill vi säga att vi varit tvungna att sätta en gräns för 
bearbetningen av observationsmaterialet, då tiden för hela studiens slutresultat var 
begränsad. 
 
 

Forskningsetik 
 
För att kunna genomföra studien behövde vi observera elever i situationer där matematik 
kan uppstå och därför tillbringa tid där de befinner sig. Stukát (2005) förklarar att det 
finns ett informationskrav till de berörda parterna som deltar i en studie samt ett 
samtyckeskrav. I vårt fall har vi kontaktat en VFU-skola (skola som bedriver 
verksamhetsförlagd utbildning) och frågat om vi får genomföra observationer för vår 
studie. Efter att fått tillstånd av rektor och berörda klasslärare skickade vi ut en 
information som bland annat innefattade uppgifter om syftet med studien samt på vilket 
sätt uppgifterna som kommer fram ska användas. Viktigt är, enligt Stukát (2005), att 
tydliggöra för de berörda om deras anonymitet i studien. Det framgick i vår information 
att det material vi skriver ned endast kommer att användas för studiens syfte samt att det 
kommer att användas fingerade namn (bilaga 1). 
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Resultat 
 
 
 
I resultatet presenteras det matematiska innehållet under två rubriker. Under den första 
rubriken finns en kort beskrivande del av de situationer som är observerade för studien. 
Under den andra rubriken presenteras det matematiska innehållet i ett djupare perspektiv. 
De sekvenser och dialoger som tas upp i resultatet beskrivs endast en gång och under en 
rubrik. Sekvenserna är numrerade samt namngivna och kommer att stå under rubriken 
taluppfattning, dels för att taluppfattning är det största området i det matematiska 
innehållet vi har studerat och dels för att alla sekvenser innefattar taluppfattning. 
Sekvenser som innehåller flera områden av matematiskt innehåll kommer att presenteras 
i ordningsföljd under sina relevanta rubriker.  
 
 

Beskrivning av observerade situationer 
 
Nedan redovisas kort det matematiska innehållet i kronologisk ordning i de sammanhang 
det uppträdde i samt en beskrivning av dessa sammanhang. 
 

Handarbete  
Eleverna har fritt val under en lektion. Två av eleverna sitter och väver vid ett bord 
tillsammans med andra elever som sitter och syr eller målar. Det första mötet av 
matematiskt innehåll för de här två eleverna blir genom synintryck av mönster och form. 
Under tiden de väver får de själva byta tråd när det behövs. När de väver för de skytteln 
mellan varannan tråd. Vidare övergår aktiviteten till ett samtal mellan de två vävande 
eleverna, där de jämför sina vävar med varandra. 
 

Spel  
Två elever sitter med ett tärningsspel där spelplanen är utformad som en slingrande orm. 
Spelplanens väg var målad i ett sicksackmönster som bildade trianglar. Dessa var i olika 
färg som i sin tur bildade en mönstersekvens. De använder en tärning att slå med för att 
förflytta sig och har var sin spelpjäs i form av en kon. Under spelets gång sker en 
interaktion mellan eleverna.  
 

Rastlek  
Händelsen utspelar sig under en rast där åtta elever leker på en liten gräsmatta. Ett av 
barnen står på ena sidan med ryggen mot de andra som står på en rad. Eleven räknar högt 
från ett till fem och ropar sedan stopp samt vänder sig om. Leken gick ut på att under 
tiden eleven räknade skulle de andra barnen springa fram mot eleven utan att bli 
upptäckta i rörelse och så fort som möjligt ge räknaren en klapp i ryggen. Efter att ha bytt 
den person som ska leda leken ändras den till en annan lek. Den nya ledaren uppmanar de 
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andra att fråga hur mycket klockan är varpå de får svar i form av antal steg de ska ta samt 
genom vilken uttrycksform.  
 

Bygglek  
Då eleverna fick fritt val under en lektion valde två av dem att leka med byggklossar. 
Klossarna är smala med form av en rektangel och en halvcirkel på toppen. Dessa ställer 
eleverna upp på högkant för att sedan välta dem och bilda en kedjereaktion. Under 
byggets gång och i dialogen mellan barnen förekommer olika matematiskt innehåll samt 
att de löpande i sina konstruktioner ställs inför problemlösningssituationer.  
 

Samtal i skogen 
Vid ett av observationstillfällena för studien skulle eleverna gå till skogen. Detta gör de 
varje vecka och väl i skogen har de först en liten fikapaus och sedan fri lekstund. Vi fikat 
är ordet fritt och barnen sitter och konverserar. Ett av samtalen styrs av en elev som 
frågar två andra elever om olika matematiska uträkningar. De flesta uträkningarna klarar 
de i huvudet men till slut använder de fingrarna. De ställs inför en 
problemlösningssituation och löser detta med olika strategier. 
 

Skogslek 
I skogen efter fikapausen utspelar sig en lek mellan två elever. De ska bygga koja intill 
ett vindskydd som finns på lägerplatsen. Pinnar som de ska använda till bygget av kojan 
hittar de i skogen runt omkring lägerplatsen. De hämtar tre pinnar och lutar dem mot 
varandra som ett indiantält. De hämtar sedan en fjärde pinne och försöker ställa dit den 
och upptäcker då att den är kortare än de andra. Nu ställs de inför ett problem och löser 
det genom att luta den korta pinnen mot vindskyddets vägg. De bestämmer sig sedan för 
att det ska vara en stor och en liten koja, men ändrar sig sedan till att det ska vara två 
rum. Leken går vidare och de bestämmer sig för att de ska bygga en spis i kojan. Till 
detta försöker de använda sig av ett däck, som dock inte får plats helt i kojan. De placerar 
istället ”spisen” utanför kojan. 
 
 

Matematiskt innehåll 
 
Nedan presenteras det matematiska innehållet eleverna erfar i de ovan beskrivna 
situationerna. I dialogerna förekommer text mellan tecknen **, vilket förklarar skeenden 
i samband med den aktuella dialogen. För att göra resultatet mer överskådligt finns nedan 
en matris vi skapade under analysen av vårt observationsmaterial. Det matematiska 
innehållet är uppdelat i fyra rubriker överst i matrisen och de observerade situationerna 
står som rubriker i vänstra marginalen. 
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 Taluppfattning Problemlösning Geometri och 

rumsuppfattning 

Enheter 

Handarbete 

 
Klassificering – större än 
– mindre än.  
Varannan tråd – udda 
jämt. 
Serial ordning 
Kardinalprincipen 
Ekvivalens (lika många 
färger) 
Räkneord som mätetal. 
 

Varannan tråd Mönster (randigt) 
och form 
(rektangulärt). 
Mönstersekvens 
(varannan tråd) 
Uppskattning av 
tråd. 
Mätning 

Färger 

Spel Abstaktionsprincipen 
Kardinal 
Parbildning 
Talraden 
Ett-till-ett 
korrespondens/parbildning 

 Exponering och 
användandet av 
spelplan. (area) 
Positionsord 
(före) 
Mönstersekvens 
(turtagandet  i 
spelet – varannan 
gång) 
 

Antal steg 
på 
spelplanen 

Rastlek Ramsräkning med serial 
ordning.(1,2,3,4,5.Stopp!) 
Ett-till-ett korrespondens. 
Antal (taletsvärde). 
Räkneord som mätetal. 
Serial ordning. 
Klassificerning- av talets 
storlek. 
Delning i mindre enheter. 
Ekvivalens (lika många 
steg). 
 

Hur skall stegen 
tas och hur långa 
ska de vara? 
Subtraktion. 
Hur mycket är 
tre miljarder? 
 

Uppskattning av 
stegens längd.  
”Lekytan” - area 

 I form av 
steg 
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Taluppfattning 
Sekvens 1 – handarbete 

Det samtal som utspelar sig nedan skedde mellan två elever som satt och vävde. Det 
matematiska innehållet i samtalet tillhör mestadels området taluppfattning. Det 
matematiska innehållet i sekvensen nedan som inte tillhör området taluppfattning tas upp 
under Problemlösning, Geometri och rumsuppfattning samt Enheter.  
 
Sebbe:  
- Vad mycket rosa du har tagit.  
Wille:  
- Ja, jag tycker att det garnet var så snyggt. Du har inte gjort så mycket med den färgen. 
Sebbe:  
- Nej jag tog lila istället. Kolla! 
Wille:  
- Hur många färger har du tagit? *räknar med fingret på sin egen väv* 
Sebbe:  
- Jag vet inte… *räknar på samma sätt som Wille* Sex. 
Wille:  
- Det har jag med. Jag har mycket mer av den färgen än den färgen. 
 

Bygglek Klassificering – 
jämförelse i  storlek, 
längd och mängd. 
Antalsuppfattning – 
uppskattning 
Räkneord som mätetal. 
Talraden. 
Ett-till-ett korrespondens. 
 
 
 
 
 
 
 

Bedömning av 
byggklossarnas 
avstånd. 
 

Klossarnas form 
Byggformationer 
Anpassa 
byggklossarnas 
avstånd. 
Anpassar sin plats 
att bygga på 
beroende på 
utrymme – area. 
Positionsord 
(längre) 

Stycken 
(outtalat) 

Samtal i 

skogen 

Addition av 
”dubblor” 
Ett-till-ett korrespondens 
Ekvivalens (lika många 
fingrar) 
 
 

Kardinalprincipen 
Multiplikation 

  

Skogslek Klassificering – 
jämförelse (pinnars 
storlek)  
 
 

Få plats med 
”spisen” . 
Vilken pinne ska vi 
ta istället? 
 

Geometriska 
former, vinklar, 
area och volym. 
Positionsord (inne). 
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Eleverna utför flera olika klassificeringar där jämförandet består i antal färger som de 
använt samt om någon färg är större eller mindre än på den andres väv. Även i räknandet 
av de egna färgraderna är det matematiska innehållet taluppfattning där de använder sig 
av räknetal som mätetal – antal stycken färger. När de räknar från ett till sex utför de 
serial ordning och ett-till-ett korrespondens utförs då de använder fingret för att räkna 
färgerna. När de räknat färdigt färgraderna och kommit fram till antalet utför de 
kardinalprincipen. I och med att de upptäcker att de har lika antal färger erfar de 
ekvivalens. 
 
Sekvens 2 – spel 

I resultatets beskrivande del sitter två elever och spelar ett tärningsspel. Nedan förklaras 
det matematiska innehåll som förekommer i detta sammanhang och som tillhör området 
taluppfattning. Matematiskt innehåll i denna sekvens som inte tillhör området 
taluppfattning tas även upp under rubrikerna Geometri och rumsuppfattning samt 
Enheter.  
 
Ett av barnen börjar och slår en trea: 
Petter:  
- Jag fick tre! En, två, tre. 
Pelle:  
-Min tur *slår en tvåa* En tvåa. En, två.  
Petter:  
-Etta! Ett 
Pelle: 
Sexa! Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Om du hamnar på den rutan får du gå fram till den 
rutan. *pekar* 
Petter:  
- Och om jag hamnar där får jag gå tillbaka dit. Hur många steg är det dit? *pekräknar 
och slår sedan tärningen* Ett igen! Ett. 
Pelle:  
- Jag står före dig. Nu är det min tur. 
 
I denna situation behärskar barnen abstraktionsprincipen, alltså barnen läser av tärningens 
prickar direkt. Relationen mellan spelpjäsen och deltagaren motsvarar parbildning där 
markören bildar par med spelaren. Under tiden eleverna spelar kommunicerar de 
matematik. De pratar om olika former av siffrors värden samt praktiserar värdena genom 
att flytta sina spelpjäser. I och med detta använder de sig av ett-till-ett korrespondens då 
de räknar de rutor vars antal tärningen visar. De följer även talraden då de räknar sina 
steg. 
 
Sekvens 3:1 – rastlek 

I början av rastleken utför den första ledaren i leken ramsräkning genom att uttrycka sig 
”Ett, två tre, fyra fem. Stopp!”. Ledaren utför även i ramsräkningen en serial ordning och 
de andra deltagarna exponeras för talraden. Nedanstående sekvens och dialog framkom 
då byte av ledare och lek skedde. Sekvensen kommer att hänvisas till under fler rubriker 
som Problemlösning, Geometri och rumsuppfattning samt Enheter. 
 
*Barnen ställde upp sig på ett led och ropade på ledarens uppmaning:*   
- Vad är klockan?! 
Ledaren svarar:   
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- Sju Elefantsteg! 
*Barnen tar på sitt eget sätt och med varierande längd sju steg och uppmanar ledaren att 
fortsätta.* 
Ledaren: 
- Tre grodhopp! 
Barnen hoppar som grodor. 
Ledaren: 
- Tio myrsteg! 
*Återigen tar barnen med varierade längd tio myrsteg och två av barnen tar snabba 
myrsteg, småspringer fram till ledaren samtidigt som de räknar högt till tio.* 
 
Det matematiska innehållet eleverna här får ta del av innefattas av antaluppfattning. De 
utför räkneord som mätetal när de får ett kommando om ett visst antal steg att utföra. De 
två eleverna som räknade högt utför serial ordning genom att räkna från ett till tio och de 
andra barnen får samtidigt möjlighet att lyssna till detta. Trots att de två eleverna räknar 
frångår de ett-till-ett korrespondensen och relaterar inte de antal steg de ska ta till sin 
räkning. Det blir istället fler än tio steg. Alla de andra barnen i leken utför ett-till-ett 
korrespondensen då de räknar och stegar samtidigt. I räknandet sker även serial ordning. 
Deltagarna i leken förstår talets värde, här kopplat till de antal steg ledaren uppmanar 
dem att gå, alltså har de antalsuppfattning. Ett underförstått matematiskt innehåll här är 
ekvivalens, genom att barnen utför ett-till-ett korrespondens.  
 
Sekvens 3:2 – rastlek 

De båda barnen som räknat högt till tio kom fram till ledaren varpå leken fortsatte: 
 
Ledaren: 
– Nej, ni tog för många steg. Jag sa fem steg.  
De två barnen svarar: 
- Nää, du sa tio, du sa faktiskt tio! 
Ledaren: 
– Nää, jag sa fem. Jag menade i alla fall fem så nu får ni gå tillbaka fem. *Alla barnen 
backar tillbaka fem steg.* 
 
I sekvensen ovan uttrycker ledaren att talet tio är större än talet fem och utövar en 
klassificering mellan talens storlek samtidigt som de andra lyssnar. Ett djupare 
matematiskt innehåll vi kan se i den beskrivna sekvensen är att tio är dubbelt så stort som 
fem. Vidare utför ledaren en subtraktion (som är underförstådd för deltagarna) genom att 
tala om att de andra måste backa fem steg, vilket visar på antalsuppfattning. Eftersom 
deltagarna i leken backar fem steg visar de på ett-till-ett korrespondensen. 
 
Sekvens 3:3 – rastlek 

Rastleken fortsätter och ett annat uttryck uppträder. 
Ledaren: 
- Tre miljarder steg!  
*Ett barn längst bak räknar högt* 
- Blomma blad en miljard *tar ett steg*, blomma blad två miljarder  *tar ett steg till*, 
blomma blad tre miljarder *tar ett tredje steg*. 
 
Ledaren utmanar de andra barnen och ger samtidigt dem begreppet miljard, varpå ett av 
dem tolkar uppmaningen genom att säga en språkramsa. Situationen ovan beskriver hur 
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barnet använder ett-till-ett korrespondens. Eleven visar även samtidigt på förmågan på att 
dela upp talet tre i mindre enheter, vilket är en form av ekvivalens – delar bildar en 
helhet. 
 
Sekvens 4:1– bygglek 

Nedanstående dialog utspelar sig mellan två elever som leker med byggklossar. Fler barn 
befinner sig i rummet och leker med andra klossar. Matematiskt innehåll i sekvensen 
finns även med under rubrikerna Problemlösning samt Geometri och rumsuppfattning. 
Kalle:  
- Vad ska du bygga? 
Olle:  
– Någon gång kommer det att rasa. Oj, nu rasade det! 
Kalle:  
- Jag har kommit längre. 
Olle:  
– Det var ju för att det rasa för mig. Nu ska jag bygga en ring istället. Jag kan bygga 
längre – en lång rad. *Det rasar igen* Jag ska bygga på spisen istället. Min farmor har 
fått en ny spis det är Patriks. *Lägger en hög med bitar* Hamburgare! 
Kalle:  
- Min har bara rasat en gång. 
 
I byggleken ovan utövar barnen taluppfattning genom klassificering när de uttrycker hur 
långt de har kommit samtidigt som de jämför varandras byggen. Jämförelsen består i 
storleken på byggnationerna – större än och mindre än samt begreppet ”längre”. De 
fortsätter med att jämföra hur många gånger byggena har rasat för dem. Matematiska 
begrepp som är outtalade i den klassificering de gör är fler än och färre än. 
 
Sekvens 4:2 – bygglek 

Vidare i byggleken uttryckte ett av barnen att ha byggt en ”bulle”. Eleverna gör en 
uppskattning av hur många klossar som finns i ”bullen” och räknar sedan för att få en 
bekräftelse av antalet. Matematiskt innehåll i sekvensen finns även under rubrikerna 
Problemlösning, Geometri och rumsuppfattning samt Enheter. 
 
Kalle:  
- Det här kommer att bli rekord kanske 60, 80.  
Olle:  
Ett, två, tre *räknar högt upp till fyrtionio * Fyrtionio…  
 
Kalle:  
- Femtio! 
Olle: 
Femtioett, femtiotvå *fortsätter räkna högt* femtionio. 
Kalle: 
- Sextio! 
*Olle fortsätter att räkna högt och Kalle hjälper honom med tiotalsövergångarna. De 
räknar fram till nittio och fortsätter sedan tillsammans upp till hundra.* 
 
En elev räknar uppåt i talraden och får där hjälp av kompisen med tiotalsövergångarna. 
De visar även på utförandet av ett-till-ett korrespondens då de använder sina fingrar till 
hjälp för att peka på den kloss de räknar. De andra barnen som befinner sig i byggrummet 
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exponeras för (utsätts för) talraden genom att de får möjlighet till att lyssna. Då eleverna 
skulle ta reda antalet uppställda klossar använder de sig av räkneord som mätetal. 
 
Sekvens 5 - Samtal i skogen 

Situationen nedan utspelar sig i skogen vid en lägerplats när eleverna sitter och äter sin 
frukt och tre pojkar samtalar med varandra. Matematiskt innehåll i sekvensen finns även 
med under rubriken Problemlösning. 
 
Otto: 
-Vet ni vad ett plus ett blir? 
Adam och Ville: 
-Två! 
Otto: 
-Två plus två? 
Adam och Ville: 
-Fyra! 
Otto: 
-Tre plus tre? 
Adam och Ville: 
-Sex! 
Otto: 
Fyra plus fyra? 
Adam och Ville: 
-Åtta! 
Otto: 
- Fem plus fem 
Adam och Ville: 
- Tio! 
Otto 
- Sex plus sex? 
*Barnen tystnar och försöker räkna på sina fingrar men ger snabbt upp. En lärare flikar in 
och ställer frågan hur de ska göra nu och barnen diskuterar ytterligare strategier och 
kommer fram till det rätta svaret.* 
 
Det matematiska innehållet i sekvensen handlar om taluppfattning där de använder sig av 
addition av lika tal eller det som Malmer (2002) kallar ”dubblor”. När de gör sina 
uträkningar använder de sina fingrar till hjälp – parbildning. De andra barnen som sitter 
med får möjlighet till att lyssna till samtalet och exponeras därmed av det matematiska 
innehållet. Ville föreslår att han kan använda sina och Ottos fingrar för att lösa problemet 
och gör även här en parbildning. Både Adam och Ville använder sig av kardinalprincipen 
genom att visa att den sist uppräknade siffran visar på antalet, därmed behärskar de 
antalskontans. I och med detta förekommer ekvivalens som djupare matematiskt innehåll, 
eftersom de erfar ett lika värde mellan antalet fingrar de håller upp. 
 
Sekvens 6 – Skogslek 

Vid denna observation av eleverna i skogen bestämmer sig två barn att bygga en koja vid 
ett befintligt vindskydd. De hämtar tre pinnar och lutar dem mot varandra som ett 
indiantält. De hämtar sedan en fjärde pinne och försöker ställa dit den och upptäcker då 
att den är kortare än de andra. De ställs inför ett problem och löser det genom att luta den 
korta pinnen mot vindskyddets vägg. De bestämmer sig för att det ska vara en stor och en 
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liten koja, men ändrar sig sedan till att det ska vara två rum. Då de upptäcker att pinnarna 
har olika längd gör de en klassificering och använder sedan begrepp som ”stor” och 
”liten” om kojans storlek. Det matematiska innehållet i sekvensen tas även upp under 
Problemlösning samt Geometri och rumsuppfattning. 

 
Leken går vidare och i de följande momenten ska de bygga en spis i kojan. Till detta 
försöker de använda sig av ett däck, som dock inte får plats helt i kojan. Ett problem har 
uppstått och detta löser de genom att placera ”spisen” utanför kojan. 
 
Elsa: 
-Vi borde ha spisen inne. 
Tove: 
-Jag vet, vi gör en grind. *Hämtar en pinne till* Nu har vi ett rum till. 
 
Lösningen innefattar tankar kring rumsuppfattning. Alla deras konstruktioner i leken 
symboliserar area och volym, vilket barnen exponeras för. I leken med kojan upplever 
barnen en rymd då de ställer sig i kojan, alltså märker de att de får plats inuti den. Ett 
djupare och outtalat matematiskt innehåll i detta är att de upplever volym. 
 

Problemlösning 
Sekvens 1 – handarbete 

När eleverna som väver ska byta tråd genomför de en problemlösning genom att de själva 
får tänka ut hur mycket tråd de behöver. Aspekterna av problemlösningen är flera och 
uppträder genom att eleverna ska göra val av färg, uppskatta trådåtgång dels för att tråden 
ska räcka till och dels för att den inte ska trassla.  
 
Sekvens 3:1 – rastlek 

Problemlösningssituationen uppstår då eleverna får ett uppdrag av lekledaren att förflytta 
sig framåt på ett specifikt sätt. De måste till exempel avgöra ”elefantstegens” längd eller 
utseende utifrån vad de har för tidigare erfarenheter av hur stora steg en elefant möjligtvis 
kan ta eller hur elefanter ser ut när de går. 
 

Sekvens 3:2 – rastlek 

En problemlösningssituation har uppstått då två av deltagarna enligt ledaren har tagit för 
många steg. Ledaren uttrycker då outtalat en matematisk uträkning genom att tala om att 
alla ska gå tillbaka fem steg, alltså genomför ledaren en subtraktion för att lösa 
problemet.  
 

Sekvens 3:3 – rastlek 

Eleverna får uppmaningen att ta tre miljarder steg och ställs därmed inför ett problem att 
kunna avgöra på vilket sätt detta ska ske. En elev löser problemet genom att utföra en 
språkramsa där begreppet miljard förekommer. Eleven genomför språkramsan tre gånger 
för att en miljard att bli tre miljarder. Eleven utför därmed en outtalad taloperation med 
hjälp av multiplikation.  
 
Sekvens 4:1, 4:2 – bygglek 

Det finns genom hela situationen en ständigt pågående problemlösning eftersom 
klossarna ska ingå som delar i en kedjereaktion är varje individuell placering av blocken 
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viktig. Förmågan att bedöma avståndet mellan klossarna är avgörande för att en 
kedjereaktion ska kunna uppstå.  
 
Sekvens 5 - samtal i skogen 

När eleverna kommer till uträkningen ”sex plus sex” ställs de inför ett problem då 
handens fingrar inte räcker till. I problemlösningssituationen kommer eleverna fram till 
resultatet på två olika sätt. Adam föreslår att det går att räkna till sex på fingrarna två 
gånger.  Han håller upp sex fingrar och räknar från ett till tolv. Outtalat utför han härmed 
en multiplikation genom sitt förslag. Ville förslår att han kan använda sina och Ottos 
fingrar för att lösa problemet, genom att räkna först sina egna fingrar och sedan fortsätta 
på Ottos.  
 

Geometri och rumsuppfattning 
Sekvens 1- handarbete 

Vid byte av färg möter eleverna en situation där de själva först får uppskatta och mäta för 
att sedan bli varse om tråden har räckt till vilket betyder att de möter matematik som hör 
till rumsuppfattning. Även geometri möter eleverna genom ett mönster som successivt 
växer fram samt mönstersekvens i rörelsen med skytteln – varannan tråd. I det moment 
då eleverna utförde vävning med skytteln exponerades de för räkning av varannan och 
detta kan jämföras med talmönster –  udda och jämnt. 
 
Sekvens 2 - spel 

Spelplanens utseende samt dess tillbehör (tärningen och markörerna) bidrar till att 
eleverna exponeras för geometriska former. Spelplanen var rektangulär där banan bestod 
av triangulära former. Spelpjäserna var konformade med en lite sfär på toppen. Tärningen 
var kubformad och varje sida av tärningen var kvadratiska och tärningens prickar var 
cirkelformade. Då en av eleverna uttryckte sig att stå före den andre användes ett 
positionsord. I och med att eleverna turades om vid att slå tärningen kan ett djupare 
matematiskt innehåll vara en mönstersekvens – varannan gång.  
 
Sekvens 3:1, 3:2, 3:3 - rastlek 

Eleverna får i leken göra egna uppskattningar av hur långa stegen ska vara. Ett djupare 
matematiskt innehåll är att eleverna exponeras för area genom den yta leken utspelar sig 
på.   
 
Sekvens 4:1,4:2 - bygglek  

Klossarna är smala med form av en rektangel och en halvcirkel på toppen. Dessa ställer 
eleverna upp på högkant för att sedan välta dem och bilda en kedjereaktion. I och med 
detta möter barnen geometriska former. Eleverna uttrycker också på olika sätt formen 
cirkel genom att likna byggnationen med en ring, hamburgare och en bulle vilket även 
detta innefattar geometri. Placering av byggklossarnas avstånd medför att eleverna 
uppskattar hur stort avståndet ska vara mellan varje kloss. Under tiden eleverna bygger, 
byter en av dem byggplats och uppskattar därmed storleken på byggytan. Byggytan 
motsvarar area som underförstått matematiskt innehåll. Ett av barnen uttrycker sig att ha 
kommit längre och använder ett positionsord. Senare i sekvens 4:2 görs en uppskattning 
av antalet klossar.  
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Sekvens 6 - skogslek 

Elevernas konstruktion av kojan som likar ett indiantält har den geometriska formen kon. 
Andra geometriska former som förekommer i deras konstruktioner är vinklar och 
trianglar i och med att de ställer pinnarna mot varandra och mot det befintliga 
vindskyddet. I barnens lek med kojan upplever de en rymd då de ställer sig i kojan, alltså 
märker de att de får plats inuti den. Ett djupare och underförstått matematiskt innehåll i 
detta är att de upplever volym. Det eleverna använde som ”spis” var ett bildäck som 
motsvarar de geometriska formerna cirkel och cylinder. Då de samtalar om att placera sin 
spis inne använder de ett positionsord.  
 

Enheter  
Sekvens 1 - handarbete 

I handarbetessituationen då eleverna räknar sina färgrader motsvarar färgerna eller 
raderna en form av enhet – stycken. 
 
Sekvens 2 – spel 

Då eleverna spelar spel räknas antal steg på spelplanen. Varje steg motsvarar en enhet 
eller så kan de benämnas som stycken. 
 
Sekvens 3:1, 3:2, 3:3 - rastlek 

I dessa sekvenser förekom inga formella enheter utan eleverna använder egna begrepp. 
Den elev som ledde leken angav längdenheterna i form av olika varianter av steg, till 
exempel ”elefantsteg” och ”myrsteg”. 
 
Sekvens 4:1, 4:2 –bygglek 

I byggleken förekom inga enheter förutom outtalade stycken som motsvarade de 
byggklossar eleverna räknade upp. 
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Diskussion 
 
 
 
Syftet med vår studie var att studera det matematiska innehåll som elever möter i sina fria 
aktiviteter under skoltid. I denna del av arbetet skall vi först föra en diskussion kring 
metoden för studien. Senare görs en resultatdiskussion utifrån det data vi fått fram genom 
våra observationer, kopplat till de teorier vi har tagit upp i arbetet kring hur barn erfar 
matematik. Vi vill även framhålla vikten av att använda observation som ett verktyg för 
att synliggöra matematiskt innehåll för såväl lärare som elever. Slutligen finns en 
underrubrik med förslag till fortsatt forskning.  
 
 

Metoddiskussion 
 
Vårt val av metod grundar sig i att observera elever i deras aktiviteter utan att störa eller 
hindra deras kreativitet. Detta skedde genom en målinriktad observation för att ta reda på 
något specifikt och föra löpande protokoll. Vi ville studera den matematik som uppkom 
spontant i elevernas aktiviteter och anser att vårt metodval överensstämde bäst med vårt 
syfte.  
 
Eftersom vi var tre personer att genomföra studien föreställde vi oss att detta skulle ge ett 
rikt varierat material att analysera. Vi hade från början tänkt oss en videografisk 
observationsmetod, vilket ger fördelen att kunna gå tillbaka i observationsmaterialet och 
om igen se samma statiska sekvens, samt i vårt fall kunna se sekvensen tillsammans alla 
tre. Vi valde dock bort denna metod. För att inte störa barnen i deras aktivitet tror vi oss 
ha fått begränsa filmupptagningen till vissa fasta platser och därmed även riskerat att 
hämma spontaniteten. Med löpande protokoll däremot ges möjlighet att göra 
dokumentationen direkt i stunden.  
 
Det kritiska i vår metod är att det är våra egna föreställningar och erfarenheter som styr 
kring var matematiken kan förekomma i barns aktivitet. Det är alltså vi som har valt ut 
situationer att observera. Vi inser även hur viktigt det är att vara koncentrerad för att hitta 
situationer för målinriktad observation samt att vara mycket fokuserad vid 
dokumentationen. Alla sinnen måste vara aktiva för att observationen ska bli så rättvis 
som möjligt. 
 
Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sina egna handlingar och vi har utifrån 
detta diskuterat hur vi kunde ha gjort annorlunda i vår studie. Å ena sidan går det alltid att 
hitta saker som vi önskar ha gjort annorlunda och det är ju hela idén med ett 
självreflekterat arbete, men vi anser å andra sidan att det då inte skulle bli ett likadant 
resultat av studien. De handlingar vi gjort för och i vår studie är en del av vår egen 
lärandeprocess och bygger på våra egna tidigare erfarenheter samt de erfarenheter vi fick 
på vägen. Vi ser det som en möjlighet för vår egen utveckling i vår profession att få insikt 
i hur barn/elever erfar matematik i sin vardag. Detta var vår intention med studien från 
början och vi håller fortfarande fast vid detta, men anser ändå att observation som metod i 
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studien behöver belysas. Följaktligen vill vi försöka få våra elever att dra nytta av 
erfarenheten i det informella lärandet till den formella undervisningssituationen i 
klassrummet. Detta för att kunna möta dem på deras individuella nivå och visa dem på 
nyttan av matematiken i olika sammanhang. Studien tror vi kan vara intressant för lärare 
som arbetar med undervisning för elever i tidiga åldrar och genom att läsa den föreställer 
vi oss kunna bidra med alternativa utgångspunkter i matematiken utifrån en elevs 
erfarenhet och intresse. Vi kan inte uttala oss om hur observation går till på skolor, men 
ett förslag som underlättar observation som metod kan vara att föra dokumentation som 
de gjort på de förskolor som vi har kommit i kontakt med under vår utbildning. Att ta 
bilder på elevernas aktiviteter eller resultat av konstruktioner i deras lekar ger möjlighet 
att gå tillbaka och minnas innehåll för både lärare och elever. 
 
 

Resultatdiskussion 
 
Under denna rubrik förs en diskussion kring vårt resultat av observationer för studien 
tillsammans med teoridelen i studien. 
 

Hur ta tillvara det matematiska innehållet elever möter? 
Inledningsvis i vår studie skrev vi undrande hur vi kan dra nytta av den matematik 
eleverna upplever utanför lärarledd undervisning och att som lärare därmed göra 
matematiken mer begriplig, synlig och verklighetsförankrad för eleverna i ordinarie 
undervisning. I vår studie har vi inte undersökt de observerande elevernas förståelse för 
det matematiska innehåll de har mött eller synliggjort för eleverna det matematiska 
innehållet i deras aktiviteter. De observerade tillfällena är däremot intressanta som 
kunskapskällor för oss lärare. Vi menar att det finns ett rikt material att dels utgå ifrån vid 
planering av undervisning, samt dels vid utvärdering av hur elever visar förståelse, 
förtrogenhet eller färdighet av sina tidigare erfarenheter från lektioner i matematik. 
Dewey (2004) menar att kunskap måste relateras till den situation den används i och drar 
därmed paralleller till lärande och undervisning. Bakgrunden till denna tanke måste ses i 
ett historiskt perspektiv, speciellt med tanke på samhällets utseende och beskaffenhet. 
Vid Deweys tid var många aspekter av livet mer överskådliga och begripliga; produktion, 
distribution och konsumtion av varor var en synlig process. Något utfördes och resultatet 
av arbetet blev synligt i och med att allt skedde i samma miljö. I och med 
industrisamhället framväxt blev tillvaron mer komplicerad och produktion, distribution 
och konsumtion skildes åt. Individen förlorade överblicken över situationen och såg inte 
längre resultatet av sitt arbete. Vi tolkar att Dewey (ibid) menar att när livet blev mer 
komplext flyttades lärandet från sitt sammanhang. Vi anser därför att det gäller att skapa 
en miljö i skolan som erbjuder eleverna meningsfull aktivitet och stimulerar deras 
kreativitet. Detta för att som lärare kunna fånga ögonblick av (i vårt fall) matematiskt 
innehåll som finns i det eleverna företar sig.  
 
Griffith (ref. i Moyles 1995) beskriver hur vuxna inte alltid ser matematiken i de 
aktiviteter barnen gör. Vidare menar Griffith att det behövs tid till att analysera barnens 
aktiviteter för att urskilja matematiken barnen stöter på. För att lärare ska bli mer 
uppmärksamma på hur barn möter matematik tror även vi att det är viktigt att de är aktiva 
observatörer i barnens aktiviteter och lekar på till exempel skolrasterna eller vid annan fri 
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lekstund. I resultatet för vår studie har vi uttryckt oss att det finns djupgående 
matematiskt innehåll i en del av elevernas aktiviteter. Det vi menar med djupgående 
matematiskt innehåll i en aktivitet är det som är underförstått och inte tydligt uppfattas 
som matematik av den som utför den. Men bara för att barnens aktiviteter innehåller ett 
specifikt matematiskt innehåll betyder det inte att de är mogna att förstå teorierna kring 
det. Vi håller med Doverborg & Pramling Samuelsson (2001) att det är vår uppgift som 
lärare att kontinuerligt ge barnen förberedande begrepp för att de senare ska känna igen 
dem, kunna ta till sig teorierna och förstå innebörden av dem. En erfarenhet vi har från 
både litteratur och från verksamhetsförlagd utbildning är att då elever ges möjlighet till 
fria aktiviteter är inte läraren aktivt deltagande utan prioriterar ofta andra arbetsuppgifter. 
Giffith (ref. i Moyles 1995) anser att när en pedagog sitter med barnen när de pratar och 
leker får en möjlighet att se vad de har uppnått i kunskap samt utifrån detta avgöra hur 
deras progression ska se ut. Griffith menar att det blir en mer rättvis bild att använda som 
utvärdering än andra formella metoder.  
 

Matematiskt innehåll i elevernas aktiviteter 
Taluppfattning, som är ett stort område inom matematiken, var något som förekom i alla 
de sekvenser vi har observerat. Studiens resultat visar även att eleverna utövar flera steg 
inom området taluppfattning på samma gång och vi ser en koppling till det Furness 
(2004) skriver om; att delarna inom taluppfattning sker parallellt med varandra. Vi tolkar 
detta som ett bevis för att matematik förekommer som en naturlig del i elevernas vardag. 
Enligt Björklund (2007) går det inte att undvika matematiken, det är en viktig del av vår 
vardag och vi som människor behöver få begrepp om matematiken. Vi instämmer med 
detta och genom vårt resultat i studien inser vi att matematiken är grundläggande för vår 
existens och utveckling i vårt samhälle. Skolverkets kursplaner i matematik (2008) samt 
Lpo94 (2005) betonar vikten av att undervisningen sker anpassad efter samhällets krav 
samt utifrån elevers tidigare erfarenhet. Vi anser att om lärare ska kunna leva upp till 
detta i undervisningen behöver eleverna få frihet i att välja egna aktiviteter och som lärare 
är det då viktigt att följa deras agerande i dessa. Detta för att få en bild av elevernas 
förkunskaper och deras nyskapande erfarenheter som de skaffar sig spontant. I vår studies 
resultat redogör vi till exempel för hur eleverna i ett problemlösningssammanhang utgår 
från ett matematiskt område och i sin process för att komma fram till en lösning, ställs de 
inför nya utmaningar både inom samma område samt nya matematiska områden. Ett 
annat exempel i vårt resultat där vi kan se barn möta matematiskt innehåll spontant, är där 
då två elever jämför antalet färger i sina vävar och ekvivalens (visserligen outtalad i 
situationen) framträder. Detta i sig är ett exempel på det Runesson3 menar med att 
innebörden av likhetstecknets betydelse ska vara i relation med meningsfull aktivitet för 
barnen. 
 
I de aktiviteter vi har observerat är problemlösning ett återkommande matematiskt 
område. Erfarandet av matematiskt innehåll vid problemlösningen sker stegvis och nya 
aspekter av matematiskt innehåll träder fram. Till den yttre formen har problemlösningen 
ett tydligt praktiskt inslag; barnen gör saker, provar konkret och använder flera sinnen för 
att hitta lösningar. Genomgående har vi hos eleverna sett ett samspel mellan taktila, 
visuella och auditiva intryck. Vi kan se att det finns en koppling till det Dewey (2004) 
menar med de fem olika steg som individen genomgår i en problemlösningssituation.  I 

                                                 
3 Runesson Ulla (2008-03-06) Ekvivalens och relationellt tänkande – en byggsten för vidare matematisk 

förståelse. Högskolan i Skövde. 
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problemlösning ingår också att hitta samband mellan handling och resultat. I och med att 
metoden bygger på att hela tiden testa hypoteser i praktiken måste individen utvärdera 
effekten av det genomförda. Problemlösning kräver engagemang i aktiviteten för att 
kunna gå vidare samt att det hela tiden måste tas ställning till nya situationer. Efter vad vi 
har sett i våra observationer är barnen omedvetna om denna process och den ingår som en 
naturlig del i deras utforskande av världen omkring dem. Vi menar att de skapar 
erfarenheter men kanske inte är medvetna om sitt lärande. Vi håller med Askland & 
Sataøen (2003) och Säljö (2000) som har ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande/erfarenhetsskapande och menar att det inte går att undvika att lära sig. I 
undervisningssammanhang anser vi att det är viktigt att ha en klassrumsmiljö som 
inbjuder till kreativitet och att till exempel tillhandahålla eleverna laborativt material för 
att aktivt låta dem möta konkreta och meningsfulla problemlösningssituationer. En sådan 
situation kan vara som den i vår studies resultat där två barn bygger med klossar. Som 
lärare finns det där möjlighet att aktivt bidra med begrepp och komma med nya 
utmaningar. 
 
Malmer (2002) skriver om undersökande aktiviteter i matematik där eleverna konkret och 
fysiskt får uppleva matematiken och vi menar att detta är mycket viktigt för elevernas 
förståelse. Vidare anser vi att dessa aktiviteter ska ha en utgångspunkt ur elevernas egna 
erfarenheter för att lärandet ska bli meningsfullt. Dewey (2007) menar att genuin kunskap 
tillägnas genom att utföra aktiviteter som liknar dem där kunskapen en gång blev till. Vi 
anser att det är vår uppgift som lärare att tillföra nya begrepp och ge elever utmaningar 
om deras vardagsföreställningar men samtidigt utifrån deras verklighet. Vi tänker, utifrån 
Säljös (2000) beskrivning om hur lärandet i vardagen sker tvärtemot skolans 
undervisning, att i undervisningssammanhang istället utgå från elevernas erfarenheter 
innan vi lägger till de nya begreppen. I vårt resultat i studien byggde några elever en koja 
som hade formen av, som vi kallade det, ett indiantält och som i sin tur har en form av en 
kon. Genom att visa eleverna med deras egna erfarenheter av kojan som grund hur en kon 
ser ut, kan vi ge dem begreppet kon. 
 
I vårt resultat skriver vi om hur eleverna använder egna begrepp för olika enheter. Vi 
hävdar utifrån vad Doverborg & Pramling Samuelsson (2001) och Malmer (2002) 
beskriver om räkneord som mätetal, att elevernas uttryck som till exempel elefantsteg 
motsvarar för dem en enhet. Vi instämmer med Furness (2004) åsikter om vikten av att 
låta barn använda sina egna begrepp för att förankra kunskaper om enheter. Vi anser 
också att det är ett viktigt matematiskt innehåll att ta till vara på eftersom en del uppgifter 
i matematikundervisning, som innefattar bland annat problemlösning, kräver ett utförligt 
svar med utgångspunkt i den enhet frågan grundar sig i.  
 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Om tiden hade räckt till skulle det ha varit intressant att gå vidare med vår studie och 
undersökt hur de observerade eleverna själva uppfattar det matematiska innehållet i sina 
aktiviteter. Vi tror att observationsmetoden då skulle bli något annat, till exempel behövs 
det nog intervjuer och mer aktivt deltagande i aktiviteterna av observatörerna. Vidare 
som vi också ser intresse i är att undersöka hur lärare kan lyfta resultatet ur vår studie och 
använda det praktiskt i undervisningssammanhang. 
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Ett annat förslag till vidare forskning kring hur barn erfar matematik är att gå på djupet 
inom endast ett matematiskt område. Exempelvis kan kursplanen i matematik hjälpa till 
att specificera vilket område av matematiskt innehåll att söka efter. 
 
Ytterligare forskning som vi skulle se som intressant är att studera om den matematik 
barn erfar i sina fria val av aktivitet ter sig annorlunda mellan flickor och pojkar eller 
individ och grupp. 
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Bilaga 1 
 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter från Lärarprogrammet på Högskolan i Skövde som just nu är inne på 
vår examenstermin. Det innebär att vi ska genomföra en studie som ska resultera i en 
uppsats. Vår studie handlar om den matematik barn erfar i sin fria lek under skoltid. Detta 
är värdefull kunskap för oss och andra lärare vid planering av undervisningen i 
matematik. Vi behöver därför tillbringa tid med era barn i skolan för att observera och 
föra protokoll kring detta. Den information vi samlar ihop kommer vi att analysera och 
skriva om i vår rapport. I våra observationsprotokoll samt i vårt arbete kommer det inte 
att kunna utläsas vilken skola vi har utfört våra observationer på eller någon elevs 
identitet. Alla som medverkar är alltså anonyma och personerna i dialogerna vi hänvisar 
till i rapporten har fingerade namn. Vi är mycket tacksamma för era barns medverkan.  
Om Ni har frågor rörande vårt arbete hör gärna av Er till oss. 
 
Mvh 
 
Liselotte Gustafsson, xxxx - xx xx xx 
Teresia Nathansohn, xxx - xxx xx xx 
Elisabeth Runnquist, xxxx -xx xx xx 
 

 
 
 
 
 


