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Studien är en kvalitativ undersökning inspirerad av aktionsforskning. Vi har använt oss av schack 
som ett verktyg i förskolan som en ingång till undervisning i matematik och för att synliggöra 
barns matematiserande. Som utgångspunkt för analysen har vi använt oss av begreppet 
matematisering samt Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter; Design, Lokalisering, 
Räkning, Mätning, Lek och Förklaring. 
 
Aktiviteten utfördes vid fem olika tillfällen med barn födda 2010. Vid datainsamling användes 
videoobservationer och fältboksanteckningar.  
De fem aktivitetstillfällena innehöll en introduktion om schackets spelidé, utforskande av pjäser 
och brädet, samtal kring strategier samt reflektionsstunder. 
 
Syftet med examensarbetet var att söka kunskap kring vilka av Bishops aktiviteter inom matematik 
som går att behandla genom att använda schack som ett verktyg för matematikundervisning i 
förskolan. 
 
De frågor som studien behandlar är:  
 

 Vilka av Bishops matematiska aktiviteter går att behandla via schack? 

 På vilket sätt blir barns matematiserande synbart under schackspel? 
 

Resultatet visar betydelsen av pedagogernas roll att styra upp spelet för att barnen skulle stanna 
upp och diskutera och reflektera kring matematiska fenomen samt för att föra leken in på 
matematik. Ytterligare visade resultatet att de av Bishops matematiska aktiviteter som 
behandlades mest frekvent under matematikundervisningen var Lek och Räkning. Dessa 
aktiviteter återkommer vid samtliga tillfällen. Förklaring och Lokalisering återkommer vid fyra av 
tillfällena, Design återkom vid tre tillfällen. Mätning förekommer endast vid ett tillfälle. 
Vi observerade att barnen uttrycker matematiserande under matematikundervisningen via schack 
på tre olika sätt; Rör sin kropp efter hur de uppfattar rörelsen av schackpjäsen på brädet, Visar 
med fingrarna, Skapar egna begrepp. 

Sökord: Matematiserande, matematik, undervisning i förskolan, schack.  
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Inledning 

Matematik betraktas generellt tillsammans med svenska och engelska, som grundskolans kärnämnen. 
Läroplanen för förskolan, Lpfö -98/-10 (Skolverket, 2010) beskriver att förskolan ska lägga grunden 
till det livslånga lärandet. Sedan förskolan 2010 fick en ny och reviderad läroplan, har strävansmålen 
för matematik utvecklats och ökat i antal. Bland annat beskriver läroplanen att arbetet på förskolan 
ska vara utformat så att varje barn ska”… utveckla sin matematiska förmåga …” (s.10). Läroplanen 
lyfter också att förskollärarnas uppdrag är att undervisa genom att skapa miljö och tillfälle för lärande 
samt att förskolläraren ska ha ansvar för att både utmana och stimulera barn i deras matematiska 
utveckling.  
Läroplanen beskriver ytterligare att det är via lek som barn söker erfarenhet och kunskap och att det är 
just lek och lustfyllt lärande som ska ligga till grund för deras utveckling.  
 
Björklund (2009) menar att det vanligste sätttet att arbeta med matematik i förskolan är att uppmana 
barn att räkna föremål, räkna via ramsor samt att para ihop objekt med räkneord. Persson och 
Wiklund (2007) beskriver att barn dagligen använder matematik på ett omedvetet sätt, men att detta i 
sig inte är detsamma som att de utvecklar sin matematikförståelse. För att upptäcka sin matematikska 
förståelse menar författarinnorna att barn måste få syn på matematiken genom att delta i situationer 
där matematikinnehåll behandlas, problematiseras och utforskas.  
 
Kan vi som pedagoger använda oss av alternativa verktyg som leder till att barn på ett lekfullt sätt 
möter matematik, använder matematiska begrepp och problemlösning? 
Kan vi även genom att introducera ett alternativt verktyg arbeta mot läroplanens strävansmål och 
riktlinjer om att utveckla barns förståelse för grundläggande matematiska färdigheterna såsom rum, 
form, egenskaper hos antal och mängder, utveckla barns förmåga att kunna föra och följa resonemang 
samt att utmana barn att använda matematik för att undersöka och reflektera över 
problemställningar? 
 
I augustinumret (2015) i tidningen Skolvärlden kom vi i kontakt med en artikel om hur lärare i skolan 
använder schack som pedagogiskt redskap för matematikutveckling. Som de flesta artiklar och 
avhandlingar som berör schack och barns matematikutveckling var även denna artikel riktad mot barn 
i skolåldern, det vill säga sju år och äldre. I artikeln står bland annat att läsa hur Sveriges 
schackförbund länge försökt introducera schack i skolorna, samt att schack i skolorna är en trend som 
växer över hela världen. Artikeln visar på slutsatser som pekar på att schack kan ha positiv inverkan på 
olika förmågor hos barn, exempelvis matematiska och språkliga förmågor, mönsterigenkänning, 
abstrakt tänkande, träning för minne och koncentrationsförmåga. Ytterligare beskriver artikeln hur 
schack kan öka barnens förmåga till problemlösning, kommunikation, förståelse för regler, logiskt 
tänkande och sociala förmågor såsom interaktion, konfliktlösning, tålamod och empati.  
Vi blev därför intresserade av att söka kunskap kring vilka områden/aktiviteter inom matematik som 
går att behandla genom att använda schack som ett verktyg för matematikundervisning i förskolan. 
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Syfte och Frågeställning 

Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att söka kunskap kring vilka av Bishops aktiviteter inom 
matematik som går att behandla genom att använda schack som ett verktyg för 
matematikundervisning i förskolan. 
  

Frågeställning  

Syftet preciseras i följande frågeställningar 
 

 Vilka av Bishops matematiska aktiviteter går att behandla via schack? 

 På vilket sätt blir barns matematiserande synbart under schackspel? 
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Litteraturstudie 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de strävansmål som berör matematik i förskolan. 

Ytterligare kommer vi att introducera litteratur som kommer att ligga till grund för att tolka och 

analysera den samlade empirin. Vi kommer att presentera begreppen undervisning i förskolan, 

matematisering, samt den brittiske matematikforskaren Bishops sex grundläggande 

matematikaktiviteter; Design, Lokalisering, Räkning, Mätning, Lek, och Förklaring.  

 

Matematikmålen i läroplanen 

Johansson (2015) beskriver att läroplanen för förskolan, Lpfö -98 /-10 (Skolverket, 2010) sätter upp 

fyra mål för matematik. Dessa mål är inte utformade som kunskapsmål som barnen ska uppnå, utan 

som strävansmål som förskolan skall ska sträva efter att varje barn utvecklar genom lekfulla 

aktiviteter. Fokus ligger på att via lek stimulera matematiska processer och utforskandet av sambandet 

mellan det abstrakta och konkreta, samt det meningsfulla.  

 

Under rubriken Utveckling och Lärande kan vi läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

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

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

olika lösningar av egna och andras problemställningar 

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

och samband mellan begrepp 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang  

 (Skolverket, -98/-10, s.10) 

 

Utbildningsdepartementet (2010) har förtydligat läroplanens målformuleringar och ger 
perspektivbeskrivningar av vad matematiken i förskolan ska innehålla och inriktas mot. Under det 
första och andra målet beskrivs hur arbetet på förskolan ska ge barnen redskap för att strukturera sin 
omvärld, uppmärksamma och urskilja likheter och olikheter, använda och reflektera över olika 
begrepp, få redskap för att lösa problem, samt konkretisera abstrakta begrepp.  
Vidare beskrivs hur problemlösning ska vara en central del i aktiviteter med matematik och hur detta 
ger värdefulla erfarenheter av matematiskt och logiskt tänkande. Problemlösning bör ses som både 
mål och medel för diskussioner och problematiseringar. Detta ska bidra till en ökad självtillit och få 
barnen att betrakta sig själva som tänkande och problemlösande individer  
Ytterligare ska barnens lek och fantasi, temaarbete och vardagssituationer användas för att arbeta med 
begreppsbildning. Genom att använda begrepp eller på andra sätt uttrycka sina matematiska 
erfarenheter ska barnen ges möjlighet att utveckla och få förståelse för matematiska begrepp och 
relationer som kan ligga till grund för räkneförmåga och urskiljandet av likheter och olikheter. 
Slutligen ska barnen även ges möjlighet att testa, dra slutsatser, reflektera, ifrågasätta och 
generalisera. Målen anknyter till Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter och poängterar 
sambandet mellan kunskapsutveckling i matematik och resonemangsförmågan. 
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Undervisning i förskolan 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) innefattas förskolans verksamhet av Skollagen, något som bland 
annat betyder att förskolan omfattas av begreppen undervisning. Inom förskolans verksamhet är 
begreppen undervisning och utbildning relativt nya och dessa definieras i Skollagen genom ”sådana 
målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (s.2). 
Begreppet undervisning ska inom förskolan ges en bred tolkning där även omsorg, utveckling och 
lärande ingår och tillsammans bildar enhet i undervisningen.  
I förskolan ska leken vara en grundläggande aktivitet, den kan vara initierad av barn eller av vuxna.  
För att göra det möjligt för barn att utforska och undersöka fenomen i sin omgivning ska det i 
förskolan finnas tillgång till olika former av material och utrustning. Vuxnas närvaro är en 
förutsättning för att genomföra undervisningen samt att stimulera och utmana barns lekar och 
aktiviteter så att arbetet kan ske i enlighet med läroplanens strävansmål. 
Ett omväxlande innehåll i undervisningen och att vuxna är närvarande och utmanar samt stimulerar 
barnens lekar och aktiviteter, är en förutsättning för att undervisningen ska kunna genomföras efter 
skollagen och läroplanens avsikter. 
Skollagen beskriver även att alla som arbetar inom förskolan har som uppdrag att utforma pedagogisk 
verksamhet för barnen, samt att vara med att lägga grunden för deras utveckling och lärande. 
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och de ska leda de målstyrda 
processerna så att de överensstämmer med målen för förskolans läroplan.  
 

Barns matematiska vardag 

Olsson och Forsbäck (2008) menar att vi dagligen möter matematik. Ifall barnen ska få en bättre 
begreppsförståelse för matematik är det viktigt att pedagogerna diskuterar betydelsen av matematik 
med barnen och inte enbart visar exempel på vad matematik är. Vidare skriver författarparet att ”… för 
att lyckas i matematik krävs koncentrationsförmåga, förmåga att kunna tänka och planera, 
förmåga att dra slutsatser, bra arbetsminne, bra språk, uthållighet, överblick, inre bilder ”(s.31). 
Björklund och Franzén (2015) stödjer Olsson och Forsbäck i deras övertygelse om 
begreppsuppfattning, och menar även att matematik finns överallt runt omkring oss.  
Björklund och Franzén (2015) beskriver ytterligare att det är pedagogers ansvar att skapa olika 
situationer eller aktiviteter i barnens vardag som ska leda till att de kan använda sina tidigare 
erfarenheter för att kunna utforska och utveckla nya insikter inom matematik. Vidare förklarar 
författarna att det är viktigt att komma ihåg att matematik inte enbart är redskap för att hjälpa oss att 
lösa olika problem i vår vardag, utan också hjälper oss att uppskatta relationer mellan föremål runt 
omkring oss. 
 
Björklund (2009) anser att matematiklärarande i förskolan handlar om att fördjupa och utveckla 
barns logiska tänkande och förståelse för jämförelser, mönster samt ordning. Björklunds forskning har 
visat att grunden läggs tidigt för barns matematikkunskap och för förmågan att uppfatta likheter och 
olikheter. Barnets nya mer nyanserade begrepp kring likheter och olikheter blir än mer begripligt 
genom mötet med omvärlden. Då barn samspelar med andra människor lär de sig att använda och 
uttrycka matematisk kunskap eller färdigheter som de kopplar till verkligheten. Det är viktigt att 
kunna behärska och förstå både matematikens symboler samt begreppen för att kommunicera och 
samspela med andra på ett kompetent sätt. 
 
Unga (2013) menar att läraren ska ge barn förutsättningar att själva skapa meningsfulla relationer till 
deras egna matematiska uppfattningar och engagemang. För att skapa sådana tillfällen och villkor för 
barnen bör lärare skapa en miljö där barnen kan och har möjligheten att kunna experimentera och 
lösa problem med andra barn. Ytterligare beskriver författarinnan att det är viktigt att barnen både 
diskuterar och reflekterar matematik tillsammans med andra individer så att matematiken inte 
framställs som en samling regler och standardmetoder att lära in, något som skulle kunna leda till en 
passivitet med fokus på enskilt lärande.  
Hassel via Björklund och Franzén (2015) skriver att är det lätt hänt att vi pedagoger tillskriver barn 
erfarenheter som inte stämmer överens med deras uppfattning och verklighet. Författarinnan 
exemplifierar och menar att lek med klossar inte nödvändigtvis behöver innehålla matematiska eller 
geometriska inslag, barnet kanske bara använder klossarna som byggnadsmaterial. Matematik handlar 
om att kommunicera begrepp, symboler, och formulera förståelser, och för att leken ska få 
matematiska inslag behöver vi pedagoger vara närvarande och använda matematiska begrepp. Hassel 
beskriver dessutom att barn förstår mer av vad de kan uttrycka, och att det är betydande att barnen 
redan från början använder rätt begrepp. 
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Matematisering 

Björklund och Franzén (2015) tar upp begreppet matematisera som är en direkt översättning från 
engelskans matematisering. Begreppet beskriver de handlingar, händelser och processer i lek och 
lärande som sker i barns närhet då de försöker lära om företeelser som uppträder i deras vardag. 
Begreppet innefattar processorienterad, problemlösning, och lärande som sker genom handling. 
Vidare förklarar författarinnorna att Piaget (1962) menar att barn före sju års ålder, det vill säga före 
det konkretoperationella stadiet, inte har ett matematiskt logiskt tänkande. I kontrast till Piagets teori 
skriver författarparet att Vygotsky däremot menar att små barn matematiserar långt före skolstart. 
Begreppet matematisera innehåller mer än att räkna och utföra matematiska operationer, det 
innehåller även förståelse för matematiskt sorterande, klassificering, generalisering, logik, samt 
förståelse för orsak och verkan. Förmågor som är viktiga för barns matematiserande är att kunna 
hantera abstraktioner, följa orsak och verkan, se relationer mellan abstrakta och fysiska objekt, 
geometri, förståelse av rummets egenskaper och hur vi orienterar oss i vår omgivning, samt konstruera 
och följa kausal verkan – förstå och förklara något med fakta och händelser.  
Författarinnorna skriven att det mest fundamentala för att utveckla begrepp och förstå 
orsakssamband, är att kunna urskilja det utmärkande och det gemensamma hos saker och händelser i 
vår omvärld. För att utveckla det matematiska tänkandet är det även viktigt att kunna urskilja lika och 
olika, samt att medvetengöra vad det är som skiljer fenomenen från varandra.  
Reis (2011) redogör för att matematisering beskriver processer av handlande och kunskap som 
utvecklas och synliggörs, exempelvis då barn söker information om relationer, mönster, samband, 
struktur, och ordning. Denna process sker framförallt då barn hanterar situationer, och söker 
förståelse och kunskap i samspel med andra individer genom eget arbete och lek. Begreppet 
inkorporeras i situationer från barns lek, eller och där de löser uppgifter. I sitt arbete ger Reis ett 
exempel på barn som matematiserar genom att de ordnar ett antal ringar i storleksordning. På det 
sättet behandlar barnen skillnaden på ringarnas yta samt relaterar och jämför ringarnas storlekar. 
Matematisering manifesteras genom verbalt såväl som genom kroppsligt språk och mimik. 
Utvecklingen av matematiska förmågor sker kontinuerligt via processer och genom prövning och 
övning. 
 

Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter  

Eriksson (2014) skriver om Bishops sex matematiska aktiviteter och menar att dessa ligger till grund 
för utformningen av läroplanens matematikmål. Olofsson (2012) formulerar att det enligt Bishop finns 
sex grundläggande matematiska aktiviteter där barnet möter matematiska begrepp som kan leda fram 
till matematisk utveckling. Dessa aktiviteter är; Design, Lokalisering, Räkning, Mätning, Lek, och 
Förklaring. 
I Utbildningsdepartementet (2010) står att ett sätt att närma sig läroplanens mål är att arbeta med sex 
aktiviteter, dessa med grund i historia och kultur aktiviteter. Aktiviteterna som beskrivs är samma som 
de som Bishop behandlar, med enda skillnaden att Bishops kategori Design kallas Konstruera i 
Utbildningsdepartementet (2010). 
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Lokalisering 

Olofsson (2012) skriver att enligt Bishop handlar Lokalisering om att få uppleva och uppfatta begrepp 
gällande vinklar, riktning, avstånd, position, dimension och proportion.  
 
Den matematiska aktiviteten som Bishop kallar lokalisering rymmer även det Persson och Wiklund 
(2007) kallar Rumsuppfattning, där författarna menar att ”… en utvecklad rumsuppfattning innebär 
att kunna orientera sig i ett verkligt och i ett inre rum och kunna beskriva föremål i rummet i 
förhållande till sig själv eller något annat.” (s.59). Persson och Wiklund menar även att det är 
fundamentalt att kunna förstå rummets egenskaper för den senare förståelsen av matematik och fysik. 
Författarna menar att barn utvecklar sin rumsuppfattning genom lek och rörelse med den egna 
kroppen, framförallt ifall barnen får möjligheter att arbeta med konstruktion med olika material. 
Under konstruktionsleken kan barnet få jämföra, klassificera, lösa problem med läge, proportioner och 
perspektiv samt beskriva geometriska föremål. På detta sätt kan barn få insikt om relationer mellan 
tvådimensionell och tredimensionell form. Dessa uppfattningar från olika områden kan leda till ny 
erfarenhet och kunskap. Vidare hävdar författarparet att ifall barnen ska ha en utvecklad förståelse för 
rumsuppfattning bör barnen vara medvetna om begreppen som beskriver avstånd, riktning, och längd. 
Bäckman (2015) beskriver lokalisering som viktig för barn då de ska lära sig hitta saker både utomhus 
och inomhus, samt för var de själva befinner sig i relation till objekt. I vardagen använder vuxen 
lokalisering exempelvis för att fickparkera, eller orienterar på nya platser. 
 

Design  

Olofsson (2012) menar att enligt Bishop syftar design på att upptäcka både likheter och olikheter 
genom att särskilja egenskaper såsom storlek och form. Dessa upptäckter får barnen att börjar sortera 
och kategorisera som i sin tur bidrar till att de utvecklar förmågor att upptäcka och förstå då de 
utforskar exempelvis geometriska former.  
 
Björklund (2008) beskriver att barn ofta tar hjälp av föremåls form för att avgöra ifall de liknar eller 
skiljer sig ifrån varandra. Persson och Wiklund (2007) anser att barns vardagliga lek ofta handlar om 
sortering och klassificering exempelvis i konstruktionslek då barn sorterar föremål efter olika 
egenskaper. För att kunna klassificera behöver barnen kunna urskilja skillnader och likheter i 
materialet som ska sorteras. ”Förmågan att kunna urskilja och särskilja egenskaper är en 
grundläggande kunskap i matematiken.” (s.69).  
 
Persson och Wiklund (2007) menar även att då barnen i byggleken strävar efter symmetri och jämvikt 
arbetar de med form och mönster. Det kan sedan utvecklas till ett kreativ tänkande och leda till att det 
gör upptäcker och iakttagelse som samordnas med tänkandet i problemlösning och skapande. 
Författarinnorna skriver att barn utvecklar ett logiskt tänkande då de resonerar och reflekterar kring 
sortering och klassificering. Desto fler begrepp barnet har inom matematik påverkar det deras förmåga 
att kunna beskriva och skilja på tingen. Författarna menar även att barn tidigt lär sig att känna igen 
former utan att kunna namnge eller beskriva dem, och att det är viktigt at de får undersöka konkreta 
föremål för att utveckla ett språk att kunna beskriva och namnge vad de ser. 
I Utbildningsdepartementet (2010) exemplifieras aktiviteten Design under namnet Konstruktion, och 
beskrivs som att aktiviteten exempelvis går ut på att formge och konstruera objekt  och former med 
olika material som verktyg. Vidare kan aktiviteten innehålla utforskande av egenskaper hos 
geometriska objekt. I aktiviteten kan det även ingå att representera konstruktioner med avbildningar 
eller med ord och andra auttrycksformer samt att resonera kring perspektiv, proportion, och 
egenskaper.  
Bäckman (2015) behandlar Bishops sex aktiviteter och skriver att Design går ut på att kategorisera 
egenskaper hos geometriska figurer och former, samt att känna igen skillnader och likheter. Redan 
mycket små barn använder form och design för att skilja mellan skillnader och likheter. Matematisk 
utveckling sker både barn för barn och vuxna genom möten med mönster i vardagen. Aktiviteten går 
ut på att både skapa och beskriva hur Design kan se ut. 
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Räkning 

Olofsson (2012) skriver att Bishops kategorisering av räkning innefattar förståelse för relationen 
mellan helheter och delar, uppfattning av räkneorden, antalsbegrepp samt räknestrategier. 
 
Björklund (2009) menar att innan barn börjar kunna öppna sina sinnen eller får förståelse för 
grundläggande räknefärdigheter är det viktigt att de får möjligheten att bekanta sig med och 
undersöka det materialet som de ska arbeta med, exempelvis vad den har för färg eller form. Barn 
behöver först ordna material i olika kategorier och därefter kan räknandet få mening som ett redskap 
för att jämföra kategoriers antal. Det är viktigt att småbarn har kunskap, färdigheter och en utvecklad 
förståelse för matematiskt grundtänkande för att kunna urskilja reaktioner mellan föremål och 
företeelser i sin omvärld. Vidare menar Björklund att ”… kategorisera och seriering hör till de 
färdigheter som lägger grunden för räknandet.” (s.15). Enligt Björklund finns räkneord överallt i 
barns vardag; sånger, lekar, rim och ramsor, samt att färdigheten att räkna till stor del är beroende av 
förmåga att kunna seriera och att uppfatta ordningsföljder.  
Persson och Wiklund (2007) skriver att ”Små barn lär sig att uppfatta skillnader i antal långt innan 
de kan räkneorden.” (s.60). De menar också att för att ha förståelse för taluppfattning måste barn 
kunna se att tal kan delas på olika sätt, samt att vissa tal går att dela jämnt och andra inte. Vidare 
menar författarparet att kunna parbilda, det vill säga koordinera, varje räknat föremål med ett 
räkneord är fundamentalt för senare talförståelse. 
 
Olsson och Forsbäck (2008) skriver att när barnen upptäckt systemet för ental och tiotal har de knäckt 
en kod. Det vill säga att de ser ett mönster i räknesystemet ” … den som knäckt koden vid 30 klarar 
snabbt ända till 100” (s. 33). Vidare menar författarparet att barn uppnått en viss mateatisk utvekling 
ifall de kan börja räkna från exempelvis 4, utan att först räkna 1, 2, 3. 
 
Persson och Wiklund (2007) menar även att ett barn har uppnått en god taluppfattning när ett det har 
lärt sig att kunna dela tal på olika sätt, förstår räkneorden som ordningstal, samt uppfattar ett mindre 
antal utan att behöva räkna det. Persson och Wiklund refererar till Gelman och Gallistel (1978) och 
menar att det finns fem fundamentala grundregler ett barn måste ha förstått för att uppnå en god 
taluppfattning. 
 

1. Barnet måste kunna jämföra antalet föremål i två mängder genom att para ihop dem eller para 
ihop varje föremål med ett räkneord (ett-till-ett korrespondens) 

2. Barnen använder samma sekvens av räkneord (stabila ordningen) 
3. Barnen förstår att det sist uppräknade räkneordet anger hela antalet (kardinalprincipen) 
4. Alla föremål i en mängd kan räknas oavsett om det är olika slags föremål 

(abstraktionsprincipen). 
5. Att det går att börja ränka var som helts, men bara räkna varje föremål en gång (principen om 

den irrelevanta ordningen). (s.71). 
 

Mätning  

Enligt Olofsson (2012) beskriver Bishop att denna aktivitet handlar om att ge en grundläggande 
uppfattning om längd, vikt, volym, area, tid och pengar. Det vill säga att barn arbetar med jämförelser 
mellan olika områden av måttenheter. I förskolan arbetar barn oftast utifrån sitt egen kropp.  
 
Olsson och Forsbäck (2008) menar att barnen i förskolan, för att det ska knäcka koden för mätning, 
ofta får mäta föremål med händer, fötter, pinnar, eller gem. På detta sätt kommer barnen i kontakt 
med mätningens princip – upprepa samma konstanta mätenhet för att upptäcka hur långt ett föremål 
är. Heiberg Solem och Kirsti Lie Reikerås (2004) skriver att mätning i första hand handlar om att 
jämföra och att denna aktivitet ofta är knuten till enheter som längd, vikt och volym. När barnen 
kommer i kontakt med mätning är jämförelseorden viktiga då de ska beskriva. Desto fler begrepp de är 
bekanta med desto mer specifika kan de vara. 
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Utbildningsdepartementet (2010) skriver att mäta är att 
 

”Uppmärksamma och undersöka olika typer av egenskaper hos föremål och fenomen, 
t.ex. storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och balans. 
Jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och skillnader. 
Skapa representationer av egenskaper och jämförelser med konkret material, 
teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer” (s.11) 

Lek  

Olofsson (2012) refererar till Bishop som menar att barn under lekar och spel, som följer tämligen 
formella regler, engagerar sig i en grundläggande matematisk aktivitet. 
I leken behandlar barnen strategier, regler, undantag, chans risk och gissningar, inslag som är viktiga 
kunskaper för barns matematiska utveckling.  
 
Enligt Björklid och Fischbein (2012) är det i leken som barnet blir medveten och skapar sig en 
uppfattning om sin omgivning. I leken möts barnets änsla, vilja och tanke, och de kan själva uttrycka 
vad de vill. I leken går det att följa barnets tankar eftersom att leken manifesterar vad barnet tänker – 
det inre blir synligt genom handlingar. Genom lekaktiviteter drivs barnet framåt, här möts barnets 
inre och det yttre. Björklund (2009) beskriver att barn tidigt genom verbal kommunikation skildrar 
sin omvärld, och att barnet genom att göra detta använder begrepp som beskriver relationer. Under 
sin vardag i förskolan använder barnet begrepp som är fulla av matematisks aspekter såsom 
dimensioner, proportioner, omfång, antal, positioner, och ordningsföljd. 
Säljö (2015) skriver att är det formativt för individen att delta i situationer som exempelvis när barn 
deltar i aktiviteter som då de leker med varandra eller spelar spel. Lärande genom deltagande 
aktiviteter har som grundprincip att förmedla kunskap och lärande, dock genom att bygga in 
pedagogiken och undervisningen i verksamheten eller aktiviteten. På detta sätt möter barnen värden, 
vanor, tankesätt, och teknologier.  
 
Eriksson Bergström (2013) skriver att det finns artefakter som har förutsatta kulturellt traditionella 
budskap, utmärkelser, och får då benämningen inskriptioner. Dessa utgör en viss punkt och den som 
kommer i kontakt med dessa symboler måste kunna avläsa mening i dem för en speciell situation och 
praktik. I inskriptionerna konkretiseras, människans erfarenheter genom olika former av symboler 
och tecken. Spel kan inneha sådana nedärvda budskap och fungera som medierande redskap. Enligt 
Säljö (2005) bygger medierande redskap på ”… ett subtilt samspel mellan en fixerad mening och en 
situerad uttolkning av denna, det finns således både en stabilitet och en flexibilitet hos medierande 
verktyg”(s.53). 
Olsson och Forsbäck (2008) skriver om spel och menar att det är ett sätt att träna på att planera tänka 
och välja strategier. I spel tränas egenskaper så som uthållighet, minne och koncentration. Vidare är 
det ett bra sätt att träna på att sätta sig in i andras situation då spel ibland kräver analys av 
motspelarens taktik och strategi. 
Utbildningsdepartementet (2010) skriver att  

 
”När barnen uppmuntras att sätta ord på eller andra sätt uttrycka sina matematikska 
erfrenheter från lek, fantasi, temaarbete och vardagssituationer utvecklar de en 
förståelse för matematisk begrepp och relationer som bland annat kan ligga till grund 
för deras räkneförmåga” (s.12).  

 

Förklaring  

Olofsson (2012) behandlar Bishop som menar att denna aktivitet har sin utgångspunkt i att barnen ska 
föra och följa resonemang, det vill säga att barnen ska utveckla sin förmåga att kunna argumentera, 
förklara, motivera, reflektera och dra slutsatser samt att kunna sätta ord för sina tankar. 
 
Persson och Wiklund (2007) anser att kommunikationen och samtalet är en viktig metod för 
utvecklingen av ett matematiskt språk och en djupare matematisk förståelse. Genom kommunikation 
och samtal uppstår diskussion och tänkande kring och om matematiska frågeställningar och 
erfarenheter. Till en början bör barnen få använda sitt eget språk, som de känner sig trygga med och 
kan behärska, då det börjar att uttrycka matematiskt tänkande och för att steg för steg utveckla en 
förståelse för de matematiska begreppen. 
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Kärre (2013) beskriver tankar som uppstått kring jämförelse mellan språk- och matematikarbete och 
har funnit att båda ämnen är nära förknippade med varandra. Författarinnan beskriver att matematik 
är ett kommunikationsämne och förklarar att matematik, med sitt språk och begrepp, utökar barns 
ordförråd och gynnar deras språkutvecklling. När man väver samman språk och matematik uppstår 
samtal och reflektioner där barn får tillfälle att träna på att förklara, argumentera, men även lyssna på 
andra. 
Utbildningsdepartementet (2010) skriver att  
 

” I kommunikation och samspel med andra finns möjligheten att uppmärksamma 
varierande uttryck av matematiska fenomen som barn tar till sig, tolkar och förstår 
på sina individuella sätt” (s.12). 
 

Samt att 
” … sambandet mellan kunskapsutveckling i matematik och resonemangsförmågan är 
mycket stark. Denna förmåga är därför mycket viktig för att barnen senare ska 
kunna utveckla ett mer matematikspecifikt resonemang” (s.13). 

 

Schack 

 
I schack beror framgångarna helt på din skicklighet. I många andra spel spelar slumpen en betydande 
roll, det finns en tärning eller spelkort. I schack finns inte tur, du är själv din lyckas smed. En viktig del 
i spelet är att försöka förutse hur motståndaren kommer att agera, för att avgöra sitt nästa drag behövs 
förnuft, minne och logik i kombination med intuition och inspiration. King (2000). ”… det finns fler 
olika drag på schackbrädet än antal atomer i universum”( s.33) 
 

Schackets Ursprung  

Det är osäkert ifall det var en enda person som kom på spelet och dess regler, eller ifall det var flera 
spel som smälte samman till ett. En teori är att spelet kan ha uppkommit ur en religiös ceremoni. 
Brädspel som företeelse har funnits i över 6000 år, men det spel vi kallar schack spåras till Indien 
cirka 600 e.Kr. Från norra Indien kan spelet spridits till Persien och vidare in i arabvärlden i och med 
arabernas erövringar. Schack nådde senare Europa via handelsvägar och genom morernas erövringar 
på Iberiska halvön och Sicilien. Under Renässansen utvecklade spelet till det vi är vana vid idag, med 
pjäserna; kung, dam/drottning, torn, löpare, springare, och bonde. 
Under senare delen av medeltiden spelades schack av de härskande klasserna, men fram mot 1900-
talet började schack spelas av samtliga klasser (King, 2000). 
 

Spelets utformning och mål 

Schack spelas av två sidor, på ett fyrkantigt bräde med 64 rutor och 36 pjäser. Rutorna är uppdelade 
enligt ett koordinatsystem, de som löper vertikalt från en sida till den andra kallas linjer och har 
benämning A-H. De rutor som löper horisontellt från vänster till höger kallas rader och är numrerade 
1-8. Hälften av rutorna är ljusa och andra hälften mörka. Ena sidan spelar med ljusa (vit) pjäser och 
andra med mörka (svart) pjäser. Spelarna gör ett drag i taget varannan gång, vit börjar alltid. Pjäserna 
ställs upp på samma sätt i alla partier, på första raden står de viktigaste pjäserna; tornen i hörnen, 
intill springarna, sedan löparna och i de mittersta rutorna kungen och drottningen/damen. På raden 
framför står samtliga bönder uppställda. De olika pjäserna har olika värden och egenskaper och målet 
är att fånga motspelarens kung och på så sätt uppnå ’schack matt’. Ett överläge i pjäser leder oftast till 
att lättare kunna ställa motståndaren i schack matt (King, 2000). 
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Metod 

Under följande avsnitt kommer vi att redogöra för den metod som vi använt, hur vi samlat in data, 
analys av datainsamling, bortfall, reliabilitet och validitet/trovärdighet och tillförlitlighet, urval, de 
forskningsetiska aspekterna, samt genomförande av aktivitetstillfällen. 
 

Kvalitativ metod 

Till vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi besökt en grupp med ett fåtal 
individer vid fem olika tillfällen. Kvalitativa metoder används för att undersöka fenomen som är svåra 
att uppfånga eller uppfattas med sinnena, dessa fenomen kan vara tankar eller känslor. En nackdel 
med kvalitativa metoder är att resultatet ytterst sällan går att generalisera (Ahrne och Svensson, 2015).  

Aktionsforskning 

”Aktionsforskningen har två mål: att lösa ett problem för praktiker och att skapa ny kunskap.” 
Brinkkjær & Høyen (2013, s.79) Det är vår erfarenhet att det är relativt ovanligt att arbeta med schack 
som redskap på förskolor och vi ville söka kunskap ifall det är möjligt. 
 
Vi tagit inspiration från aktionsforskning då vi skapat empiriskt material till studien genom att delta 
både som forskare och som deltagare. Genom att aktivt arbeta med att introducera schackspel som ett 
alternativt verktyg i förskolans praktik ville vi studera och skapa kunskap som skulle kunna förändra 
och utveckla praktiken kring matematik i förskolan, vilket är grundläggande syften med 
aktionsforskningen menar Brinkkjær och Høyen (2013)  
Vidare har vi haft som utgångspunkt att våra deltagare inte är passiva informanter, utan medskapare 
av både praktiken och av kunskapen. Målet har varit att arbeta med matematik via schackspelande, 
undersöka vilka av Bishops sex matematiska aktiviteter som behandlas samt att synliggöra barnens 
egna matematiserande.  
 

Insamling av datamaterial 

Aktiviteterna utfördes under fem tisdagar, en gång i veckan från vecka 41 till vecka 45. Varje tillfälle 
varade cirka 60 minuter med en effektiv speltid på mellan 20 – 30 minuter. Vid tillfällena deltog fyra 
till sex barn. Total var det tolv barn som deltog. 
Under tillfällena höll en av oss i aktiviteten medan den andra hade hand om både videoinspelning och 
fältboksanteckningar. Aktivitetstillfällena hade ett liknande upplägg; de inleddes men en reflektion 
samt återkoppling till tidigare tillfälle, fortsatte med introduktion av begrepp och idéer, 20 – 30 
minuters speltid samt avslutades med en reflektionsstund och en framåtblick till kommande tillfälle. 
 

Analys av datamaterial 

Vi har analyserat vårt insamlade datamaterial från aktivitetstillfällena med barnen, det vill säga 
videoobservationer och fältboksanteckningar. Vid upprepade tillfällen återsåg vi vårt insamlade 
material och jämförde dessa med våra fältboksanteckningar.  
Ahrne och Svensson (2015) beskriver att teori kan användas för att analysera sitt empiriska material 
genom att det kan hjälpa en att observera, identifiera och förstå fenomen. Vidare framhåller 
författaren att teori består av tre delar; perspektiv, begrepp, och frågor. Vi har använt oss av ett 
perspektiv där vi förhåller oss som medforskande pedagoger, inspirerade av aktionsforskning där vi 
aktivt deltagit i praktiken samt att vi tillsammans med deltagarna varit skapande av kunskap. 
Aktiviteterna vi gör med barnen ska kunna gå att tillämpa i förskolans verksamhet. Begreppen vi 
använt oss av är Bishops sex matematiska aktiviteter, Design, Lek, Lokalisering, Räkning, Mätning, 
och Förklaring. Frågorna vi använder oss av är: Vad säger barnen? Vad gör barnen? Vad intresserar 
barnen? Vilket matematiserande blir synbart? Tanken är att dessa tre delar ska hjälpa oss att skärpa 
blicken, fokusera, och strukturera empirin under våra observationer. 
  



15 
 

Bortfall 

Vid varje tillfälle deltog fyra till sex barn. Tanken med antalet barn var att de ska vara tillräckligt 
många för att kunna samtala och reflektera, men inte för många så att vi forskare eventuellt missade 
att se individen i gruppen. Dessutom fanns en förhoppning om att studien inte skulle bli lidande ifall 
något av barnen skulle utebli på grund av frånvaro. Vid tredje tillfället deltog inledningsvis sex barn, 
men de sista tio minuterna var det ett barn som beslutade att avsluta aktiviteten. Anledningen till detta 
var att barnet tyckte att det tog för lång tid mellan dragen och att han/hon valde att avsluta. Tillfället 
kunde ändå avslutas med fem barn och vi hävdar att det inte påverkade vårt resultat. 
Vid det första och andra tillfället deltog två nästan helt olika barngrupper. Tillfälle tre till fem deltog en 
kombinerad grupp av de som var med de första två tillfällena. Vid det sista tillfället deltog endast fyra 
barn, detta berodde på att merparten var de barnen som visat intresse hade höstlov. 
 

Reliabilitet och validitet/Trovärdighet och tillförlitlighet 

Insamlingen av forskningsmaterialet har i den här studien gjorts genom videoobservationer och 
fältboksanteckningar. Anledningen till att vi valde videoobservationer var för att vid behov kunna 
återgå till inspelat material och på nytt lyssna till samtal, se mimik och kroppsspråk. Genom att kunna 
återgå till inspelat material hoppades vi kunna få en djupare och mer ingående förståelse för vårt 
insamlade datamaterial. Videoinspelningar kan dessutom hjälpa oss att observera situationer där det 
kan vara svårt att vara uppmärksam på händelseförlopp samtidigt som vi leder aktiviteten. Som 
nackdel med videoobservationer bör nämnas att metoden kan vara tidskrävande eftersom att vi som 
forskare behöver återgå och se på inspelningarna flera gånger (Ahrne och Svensson, 2015). Som 
exempel kan vi nämna att vissa ageranden och skeenden blev synliga först efter att vi tittat på samma 
sekvenser fler gånger.  
Eftersom att vi varit två forskare som vid upprepade tillfällen sett och analyserat det inspelade 
materialet kan det ge en mer komplex bild av vad som skett samt kontrollera trovärdigheten i 
beskrivningarna. Vidare har vi kontinuerligt jämfört fältanteckningar med videoobservationer. Ahrne 
och Svensson (2015) beskriver att merparten av forskarna väljer att ”… redovisa resultat genom att 
transkribera delar av videoobservationerna till text. Denna omvandling innebär dock att mycket i 
empirin försvinner (s. 126). Vi valde dock att låta våra inspelade sekvenser och fältanteckningar 
fungera som underlag för reflektion kring studiens syfte och frågeställningar. 
 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det huvudsakliga principer som en forskare bör förhålla sig till då 
denne bedriver sin forskning. Individskyddskravet är en av dessa och består i sig av fyra 
underkategorier som; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda individerna om forskningens syfte. 
Detta krav tillmötesgick vi genom att de deltagande barnen och deras vårdnadshavare informerades 
om studiens syfte och om att deras deltagande var frivilligt samt att barnen hade rätt att avbryta sin 
medverkan om de så önskade.  
 
I samtyckeskravet ingår att forskaren ska ha uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. 
Då våra deltagare är barn i förskoleåldern krävdes ett samtycke både från barnen och från deras 
föräldrar/vårdnadshavare. Detta krav tillmötesgick vi genom att vid inledningen av vår studie berätta 
för barnen att deltagandet var frivilligt samt att vi via mail meddelade barnens vårdnadshavare (se 
bilaga 2). Berörda vårdnadshavare till de barn som valde att vara med i studien fick efter avslutade 
aktiviteter även en samtyckesblankett att fylla i (se bilaga 3). 
 
Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska hantera data på ett sätt så att obehöriga inte kan få 
tillträde till dessa samt att deltagarnas identitet inte kan bli avslöjad. Vi har fingerat både barnens och 
förskolans namn, samt förvarat denna information i ett låst skåp. 
 
Nyttjandekravet beskriver hur de uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas 
för påvisande forskningsändamål. Efter att examensarbetet är godkänt kommer all data att förstöras. 
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Urval  

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för val av förskola och avdelning, samt barngrupp. 
 

Val av förskola och avdelning 

Studiens datainsamling skedde på en förskola som vi i fortsättningen kommer att benämna med det 
fingerade namnet Kotten. Förskolan Kotten har tre avdelningar och där går totalt 53 barn. Indelningen 
är baserad på barnens ålder. Vi valde att samarbeta med den avdelning där personalen har ett flexibelt 
arbetssätt och inte är särskilt bundna vid rutiner. Deras arbetssätt underlättade för datainsamlingen i 
vår studie och vi kunde både starta och avsluta aktiviteterna i lugn och ro utan tidspress för 
verksamhetens kommande aktiviteter. 
 

Val av barngrupp 

Vi valde att göra studien med förskolans äldsta barn på grund av att vi anser att de oftast har ett mer 
utvecklat verbalt språk, och för att vi ville lägga fokus på deras verbala arbete med matematik, samt 
deras användande av begrepp och resonemang. Barngruppen vi valde till vår studie har inte tidigare 
varit i kontakt med schack under förskolans verksamhetstid. Barngruppen består som vi tidigare 
nämnt av 20 barn, samtliga födda år 2010. Urvalet av barnen gjordes så att det skulle ske rättvist, och 
för att barnens eget intresse skulle ligga till grund för deras medverkan. En av oss medforskare har 
tidigare arbetat med den här barngruppen, och denne valde en urvalsmetod som innebar att barnen 
fritt fick välja ifall de ville vara med i aktiviteterna Som Ahrne och Svensson (2005) skriver finns både 
för och nackdelar med att välja personer som man redan känner. Nackdelen är att det kan uppstå ett 
negativt gruppklimat som kan leda till att hindra personer från att tala fritt. Fördelen med att använda 
personer man redan känner är att deltagarna kan ha en öppen diskussion där individer framför sina 
åsikter eftersom att det redan finns en relation och förtroende för varandra. Eftersom att vi inte gjorde 
intervjuer med barnen ser vi inga nackdelar i att vi valde en barngrupp som en av oss sedan tidigare 
kände.  
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Genomförande av tillfällen  

Under denna del kommer vi att redogöra för hur vi genomförde de fem tillfällen då vi träffade barnen. 
Vi kommer att kalla oss själva för medforskare, och de deltagande barnen kommer vi att kalla för 
barn/fingera deras namn med bokstäverna A-L. 
 
 

Tillfälle  Aktiviteter  Namn  Antal barn 

1 Introduktion av spelplan, och pjäser, 
positionering, regler och spelidé 

B, C, D, H, I, J 6 

2 Introduktion av spelplan, och pjäser, 
positionering, regler och spelidé, 
koordinater, schackpoäng 

A, B, G, L, K, F 6 

3 Pjäser, Schackpoäng och värden, 
gaffel, rockad, uppgradering av 
bonde 

A, B, E, F, K, L 6 

4 Rockad, räkning, förklaring B, F, G K, L 5 

5 Värde och antal A, B, G, L  4 

 
Tabell 1 

Inför första besöket 

En tid innan första tillfället informerades barnen på den aktuella avdelningen om att de skulle få besök 
av oss lärarstudenter och att de skulle få möjlighet att prova att spela schack.  
Barnen fick veta att aktiviteten var frivillig, att vi lärarstudenter skulle filma och att våra 
videoobservationer skulle ligga till grund för ett skolarbete.  
 

Första tillfället – Introduktion av brädet, pjäsernas rörelsemönster, spelets idé och mål  

Vid det första besöket samlade vi alla barn på den aktuella avdelningen för en gemensam introduktion 
av aktiviteten. Alla avdelningens 20 barn var närvarande och vi satt på samlingsmattan i ett av rummet 
som finns på avdelning. Under samlingen visade vi för hela barngruppen hur ett schackbräde med 
tillhörande pjäser ser ut. Barnen fick sedan frågan om vilka som var intresserade av att vara med i ett 
projekt där de skulle få lära sig att spela schack. Av de 20 barnen var det 12 som ville delta. Eftersom 
att det var så många barn som visade intresse drog vi lott om vilka sex barn som skulle vara med vid 
första tillfället. 
Efter den inledande samlingen stannade endast de sex aktuella barnen kvar och första tillfället 
inleddes sedan med en introduktion av spelplanen. Barnen fick vara med och samtala om 
schackbrädets utseende och utformning, för att sedan fortsatta med att undersöka pjäserna.  
Barnen fick vara med att sortera pjäserna och de fick även lära sig om deras positionering vid spelets 
start. Vidare fortsatte första tillfället med en introduktion om spelets regler, spelidé och spelet 
huvudsakliga mål. Efter introduktionen fick barnen öva på att spela genom att prova sig fram och 
själva flytta pjäser på brädet. Barn C frågar hur hästen får gå och barn D svarar ”Ett två och sidan”. 
Barn I svarar dessutom ”Såhär ett, ett och sidan som ett ‘L’ ” samtidigt som barnet förflyttar fingret på 
brädets rutor och visar två steg fram och ett steg åt sidan.  
Medforskaren frågar barnen hur bönderna får gå och barn B svarar att ”De får gå framåt, och inte 
bakåt” samtidigt som barnet lutar kroppen framåt och bakåt. 
 
Hela tiden uppmuntrade den ledande medforskaren barnen att beskriva och förklara vad de gjorde. 
Spelet pågick cirka 15 minuter och avbröts sedan för en återsamling. Under återsamlingen fick barnen 
berätta och reflektera om hur de uppfattat aktiviteten och ett av barnen påstår att schack påmanar om 
ett slagfält där de goda slåss mot de onda, samt att det går att bygga slott för att skydda kungen. 
Avslutningsvis fick barnen ett par illustrationer som visade pjäsernas rörelsemönster (se bilaga 1). 
Illustrationerna fick de behålla till nästa tillfälle. 
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Andra tillfället - koordinater, schackpoäng 

Vid det andra tillfället ville vi samla de 12 barnen som ursprungligen hade visat intresse för att vara 
med och spela schack, tyvärr var ett barn frånvarande. Vi inledde med en kort samtalsstund och sedan 
fick de fem barn som inte var med första tillfället nu chansen att delta. Ett av barnen som var med 
under första tillfället visade stort intresse för att vara med igen, och vi gick med på det. Efter 
samtalsstunden fick alla barnen en introduktion av spelet, schackpjäserna, spelidén och reglerna 
liknande den introduktion som under första tillfället. Vid beskrivning av brädet samtalade barnen om 
perspektiv, att framåt är bakåt för någon som befinner sig mittemot. Då barnen samtalar om mittemot 
gungar barn K åt sidorna. Medforskaren som ledde aktiviteten bad barnen reflektera kring vad de såg 
på brädet, barnen fick även gissa hur många rutor de trodde fanns på hela brädet. Medforskaren och 
barnen räknade även alla rutor tillsammans. Efter att barnen räknat alla rutor, riktad medforskaren 
fokus på pjäserna och barnen räknade även dessa. Vidare riktade medforskaren fokus på brädet 
bokstäver och siffror, och introducerade koordinatsystemet. Med hjälp av koordinatsystemet bad 
medforskaren sedan barnen att ställa ut spelpjäserna. Exempelvis bad medforskaren barnen att ställa 
vitt torn på ruta A1, vit häst på ruta B2. Under en sekvens frågar medforskaren var den vita damen ska 
stå, och barn G ställer den på rätt ruta. Då medforskaren ber barnet förklara hur denne viste var 
damen skulle stå motiverar barnet att ”Jag såg det på bilden (se bilaga 1) att kungen står mittemot 
varandra” Efter uppställningen av pjäserna fick barnen samtala kring antalet pjäser, pjäsernas 
funktioner och rörelsemönster, det vill säga vad de får göra och hur de får förflyttas. Barnen fick 
därefter prova på pjäsernas rörelsemönster genom att göra ett par drag med valfria pjäser. Då ett av 
barnen flyttade på hästen, som går två rutor åt valfritt håll och en ruta åt sidan, sade barn F att pjäsens 
rörelsemönster var ”… ett plus två [rutor].” Medforskaren delade upp barnen i två lag, med sig själv i 
det ena laget, och inledde ett parti. Medforskaren introducerade idén om, schackpoäng, att olika pjäser 
har olika värden, samt att kungen inte är med i denna indelning då det inte går att spela utan kung. 
Medforskaren introducerade begreppet göra schack, samt att göra schack matt. Aktivitetstillfället 
avslutas med ett kort repetition av spelidén, en kort reflektion samt ett avslut.  
 

Tredje tillfället - pjäser, schackpoäng, gaffel, rockad, uppgradering av bonde 

Vid det tredje tillfället var det tolv barn som ville delta, men vi beslutade att endast ha sex deltagare 
och drog därför lott om vilka barn som skulle få vara med. Aktiviteten började med en samling där 
medforskaren presenterade bilderna som barnen fick vid första tillfället. Bilderna låg till grund för 
reflektioner. Barnen berättade vad de mindes från tidigare tillfällen, om, brädet, pjäserna och deras 
funktioner. Efter reflektionsstunden tog medforskaren fram brädet, och uppmanade barnen att själva 
räkna samtliga rutor. Då barnen räknade följdes tjugonio av ”tjugotio”, och på liknande sätt räknade 
barnen till ”trettiotio”. Medforskaren uppmärksammade barnen då detta inträffade och frågade ifall de 
viste hur de skulle hantera övergångarna av tiotalen. Efter funderingar och resonemang mellan barnen 
kom de fram till att det exempelvis hette trettio och fyrtio. När barnen räknat alla de 64 rutorna delade 
medforskaren in dem i två lag och beskrev att han skulle vara med och spela i det ena laget. Denna 
gång fick barnen ställa upp pjäserna utan hjälp av medforskaren. När pjäserna var uppställda gav 
medforskaren barnen en stund för frågor och funderingar. Medforskaren lottade om vilket lag som 
skulle vara vit respektive svart. Medforskaren startade spelet och spelade med i det svarta laget 
samtidigt som denne fanns med som stöd för båda lagen. Under spelets gång stannade medforskaren 
upp och frågade barnen om pjäsernas namn och rörelsemönster, samt om schackpoäng. Medforskaren 
ställer barnen i motståndarlaget i en situation där en svart pjäs hotar två vita pjäser samtidigt, en så 
kallad gaffel. I denna situation får barnen på motståndarlaget resonera kring en lösning på problemet. 
Barnen A sade att ”… löparen är värdare än bonden.”, då denne resonerade kring vilken pjäs de skulle 
välja att rädda. Ytterligare gör medforskaren ett drag som sätter barnen i motståndarlaget inför en 
situation där de får komma i kontakt med uttrycket inte ställa sig i schack, vilket innebär att kungen 
inte själv får ställa sig i schack/fara. Sedan introducerar medforskaren begreppet rockad, ett 
specialdrag som har en del fördelar bland annat att kungen kan få en mer skyddad position. 
Medforskaren bad barnen resonera och förklara kring vad det kunde finnas för fördelar och nackdelar 
med rockad och barn A gjorde en jämförelse med rockad och att draget påminner om att bygga ett slott 
eller ett skydd runt kungen. Samtidigt som barnet förklarade skyddet runt kungen ritade det med sina 
armar en cirkel i luften. 
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Under spelets gång pausar medforskaren ofta upp spelet för att ge barnen möjlighet att räkna båda 
lagens schackpoäng, samt för att jämföra vilket lag som har flest poäng. Under ett av dessa avbrott 
visade medforskaren en svart häst tillsammans med ett svart torn, och jämförde dessa med fem vita 
bönder. Medforskaren frågade vilka som var mest värdefulla och de flesta barnen pekade på bönderna 
med motivationen att de var flest. Barn B hävdade då att häst och torn var ”värdast” fast de bara var 
två till antalet eftersom att de tillsammans bildade åtta schackpoäng, medan bönderna endast bildade 
fem schackpoäng.  
Vid ett tillfälle visar medforskaren barnen hur de kan uppgradera en bonde till en dam, 
uppgraderingen innebär att en bonde uppgraderas till en valfri pjäs när den når motståndarens 
bakersta rad. Barnen fick även resonera kring uppgraderingen. 
Då tio minuter återstod av aktivitetstillfället var det ett barn som valde att avsluta aktiviteten. Barnet 
förklarade att det tog för lång tid mellan dragen och ville hellre leka ute. 
Vid de tillfällen som det råder oklarheter om pjäsernas rörelsemönster uppmanar medforskaren 
barnen att ta hjälp av bilderna (se bilaga 1). Spelet avslutas med att ett lag gör schack matt. 
Medforskaren avslutar tillfället med en gemensam reflektionsstund om det avslutade partiet och de 
begrepp som deltagarna mött; schackpoäng, gaffel, inte ställa sig i schack, rockad, uppgradering av 
bonde. Under spelets gång och även under den avslutande reflektionsstunden påtalade barnen att de 
ville veta mer om och träna mer på rockad. Avslutningsvis förklarade medforskaren att nästa tillfälle 
skulle innehålla mer om rockad, och att barnen till dess kunde fundera kring draget, ungefär som en 
’läxa’. 
 

Fjärde tillfället – rockad, räkning, förklaring 

Vid det fjärde tillfället deltog fem barn där samtliga hade varit med åtminstone vid ett tidigare tillfälle. 
Anledningen till att det var färre deltagare än tidigare var att det endast var fem barn närvarande av de 
som ursprungligen anmält intresse. Aktiviteten inleddes med en samling där den aktiva medforskaren 
bad barnen återkoppla till förra veckans läxa/övning, rockad. Barnen fick här visa hur en rockad ser ut. 
Barn B hade till detta tillfälle uppmärksammat att rockaden blir längre åt höger ”Kungen får gå längre 
åt det här [pekar åt höger] hållet.” Sedan delade medforskaren in barnen i två olika lag, tre barn i det 
vita laget, och två barn och medforskaren i det svarta laget. Medforskaren uppmanade barnen att 
själva ställa upp pjäserna för spelstart. Aktiviteten fortsatte med att medforskaren bad barnen visa hur 
en rockad kunde se ut, reglerna kring detta, samt dess syfte och fördelar.  
Vid upprepade tillfällen observerade vi att barnen förklarade strategier för varandra med kroppsspråk 
samt med begrepp såsom ”hit” och ”dit”. Under detta tillfälle uppmuntrade medforskaren 
kontinuerligt barnen att i stället uttrycka sig med ord och begrepp såsom höger, vänster, bakom, 
framför, bredvid. Medforskaren lade fokus på att få barnen att delge varandra sina funderingar, 
intentioner, taktiker, och strategier. Vid ett till fälle pekade barn K på en löpare och sa: ”Akta, de 
kommana att ta oss. Du kan inte gå med den [löpare]” Barn B som var på samma lag svarade: ”Det gör 
inget om de tar oss, för att då tar vi den [motståndarnas häst] och de är lika värda” 
Under spelets gång stannar medforskare upp spelet ett flertal gånger och ber barnen att räkna 
schackpoäng, sammanställa poängen samt jämföra med andra laget. Vid momenten för räkning finns 
medforskaren med som stöd, detta genom att använda sig av sina och barnens fingrar som hjälpmedel. 
Vid ett drag knuffar vita laget tre pjäser som tillsammans har ett värde av fem poäng, samtidigt som 
det svarta laget endast knuffar två pjäser, dock med ett sammanlagt värde av sex poäng. Medforskare 
uppmanar barnen att samtala kring resultatet av detta drag. Barn B uttryckte att svarta laget ”… 
tjänat” på detta drag eftersom ”… de fick mer poäng.” Partiet avslutas med att ena laget gör schack 
matt. I den avslutande reflektionsstunden ber medforskaren barnen att räkna alla återstående poäng. 
Medan barnen räknar poängen hjälper medforskare återigen till genom att använda sina fingrar som 
hjälpmedel. Barnen räknar tillsammans med medforskaren. 
Så att barnen ska ha en uppfattning om vad de ska få arbeta med nästa vecka får de till nästa tillfälle 
fundera kring värdet på spelets samtliga pjäser, exklusive Kungen. 
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Femte tillfället - antal och värde 

Vid det femte tillfället deltog fyra barn, samtliga barn hade varit med vid åtminstone ett tillfälle 
tidigare. Anledningen till färre deltagande barn än tidigare berodde på höstlovet och att flertalet barn 
var lediga. Medforskaren inledde med en stund för återkoppling till tidigare tillfällen, samt för 
reflektion. Ett barn frågade om schackklocka och medforskare förklarade att det är avancerat att spela 
med schacklocka och att detta är aktuellt först efter att spelaren kommit till en avancerad nivå. 
Medforskaren förklarade ytterligare att med tanke på att barnen nyligen introducerats i schack var det 
bra att vänta lite innan de spelade med schackklocka. Medforskaren riktade sedan fokus till rutorna på 
schackbrädan och ställde frågor kring antalet. Barn L förklarade att det finns 64 rutor, ”Åtta rutor på 
en linje åt ena hållet och tillsammans blir det 64”. Samtidigt som barnet förklarade visade det med 
handen först en vertikal linje, följt av en horisontell linje. Barnen räknar sedan rutorna tillsammans. 
Ett barn lägger två fingrar på brädet, på en svart respektive vit ruta och säger ”… ett två …”. Sedan 
fortsätter barnet och flyttar fingrarna två rutor i taget tills de kommer fram till 64. 
 
Medforskaren återkopplar till läxan/övningen som barnen fick vid förra tillfället, att räkna värdet på 
samtliga spelpjäser, exklusive kungen. För att räkna pjäserna delar medforskare in barnen i två lag. 
Ena laget räknar de svarta pjäserna, och andra laget de vita. Medforskaren uppmuntrar barnen att 
räkna tillsammans i sina lag. Medforskaren använder sig av sina och barnens fingrar, medan de räknar 
pjäsernas värde. Innan barnen började räkna de vita plus de svarta pjäsernas totala värde hävdade 
barn G att det finns 78 poäng sammanlagt. För att undersöka ifall det stämmer räknar de tillsammans 
alla pjäsernas värde. Det laget som räknade de svarta pjäserna började med att räkna damen, och 
motiverar med att det är värd mest. Andra laget körde fast, och fick därför hjälp av medforskaren 
genom att denne använde sina och barnens fingrar. Kungen räknades inte med och barn B motiverade 
med att de vet att det inte går att räkna med kungen eftersom att det inte går att spela utan den. Barn L 
förklarade att ifall kungen blir fångad är spelet slut. Vidare förklarade barnet att det är svårt att ge 
kungen ett värde, ”… den kan vara 1 eller 100”. 
Ett barn har en fundering kring varför ingen pjäs är värd tio poäng. Medforskaren svarar att så är 
spelets regler, men frågar vidare ifall barnen har förslag om vilka pjäser som tillsammans skulle kunna 
bilda värdet tio. Barn B uttrycker sig angående frågan ” Tornen blir tillsammans tio poäng. Torn är 
fem poäng, och det finns två stycken torn”. Samtidigt som barnet förklarar håller det upp båda sina 
händer. Detta tillfälle önskar barnen spela alla barn på samma lag, mot medforskaren. Eftersom att 
barnen var nybörjare väljer medforskaren att ge barnen ett handicap, detta innebär att medforskaren 
startar utan dam. På detta sätt får barnen ett rättvist försprång och medforskaren kan spela sitt bästa 
utan att göra sig till. Barn G kommenterar att medforskaren spelar utan dam för att den är ”värdast” 
Efter denna inledning startas spelet. 
Under ett drag knuffar barnens lag två pjäser med ett sammanlagt värde av åtta poäng, medan 
medforskaren knuffar en endaste pjäs värd nio poäng. Medforskaren ber barnen förklara vad som hänt 
under detta drag och barn L svarade att medforskaren tagit bara en pjäs men att ”… nio är mer än 
åtta.” Medan barnet förklarade visade det först upp ett finger för att symbolisera en pjäs, och sedan 
sträckte barnet ut sina armar åt sidorna för att symbolisera ’mycket’. 
Vid ett senare moment upptäcker barn B att medforskaren hotar två pjäser samtidigt och förklarar att: 
”Han [medforskaren] hotar den bonden och den [torn]. Vidare förklarar barn B att det är ”… bättre att 
flytta och rädda tornet för att det är värdare”. 
Under spelets gång avbröt medforskaren spelet upprepade gånger för räkning av schackpoäng. 
Vid de flesta tillfälle av räkningarna av schackpoängen är det ett barn i taget som tar initiativet och 
lyfter pjäserna medan de andra barnen räknar. I samtliga fallen räknade de damen först och sa ”nio”, 
utan att räkna från ett till nio. Sedan fortsatte de i regel med en bonde och adderade ett poäng upp till 
tio. Det femte tillfället avslutas med en gemensam reflektion om partiet. 
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Resultat 

Under den här rubriken kommer vi att sammanställa och redovisa våra resultat i anknytning till våra 
frågeställningar; Vilka av Bishops matematiska aktiviteter går att behandla via schack samt På vilket 
sätt blir barns matematiserande synbart under schackspel? 
 

Vilka av Bishops matematiska aktiviteter går att behandla via schack? 

I tabell 2 har vi sammanställt vilka av Bishops sex matematiska aktiviteter som vi tillsammans med 
barnen behandlat under respektive tillfälle. Aktiviteterna som är mest frekventa är Lek och Räkning. 
Dessa aktiviteter återkommer vid samtliga tillfällen. Både Förklaring och Lokalisering återkommer vid 
fyra tillfällen, Design återkom vid tre tillfällen. Mätning förekommer endast vid ett tillfälle. 
 
 

Tillfälle  Aktiviteter Bishops matematiska aktiviteter 

1 Introduktion av spelplan, och pjäser, 
positionering, regler och spelidé 

Design, Lek, Räkning. Lokalisering 

2 Introduktion av spelplan, och pjäser, 
positionering, regler och spelidé, koordinater, 
schackpoäng 

Design, Lek, Räkning, Lokalisering, 
Förklaring 

3 Pjäser, Schackpoäng och värden, gaffel, rockad, 
uppgradering av bonde 

Design, Räkning, Lokalisering, 
Förklaring, Mätning, Lek 

4 Rockad, räkning, förklaring Räkning, Lokalisering, Lek, 
Förklaring 

5 Värde och antal Räkning, Förklaring, Lek 

Tabell 2  
 
 

Lek behandlades vid varje tillfälle genom att barnen fick tillfälle att bekanta sig med regler och spelidé, 
turordning, strategier, och taktiker. 
Även Räkning fanns med vid varje tillfälle exempelvis då barnen räknade antalet pjäser, brädets rutor, 
samt pjäsernas värde. 
Lokalisering behandlades vid fyra tillfällen i de moment där barnen mötte positionering, pjäsernas 
rörelsemönster samt vid introduktionen av koordinater. 
Förklaring behandlades vid fyra tillfällen exempelvis i samtalen kring skillnaden mellan pjäsernas 
värde och pjäsernas antal, i jämförelser såsom då ett barn jämförde en pjäs rörelsemönster med 
bokstaven L, då barnen samtalade med varandra och resonerade kring idéer, samt då barnen 
motiverade sina tankar kring deras val drag. 
Design behandlades vid tre tillfällen framförallt då barnen fick tillfälle att undersöka schackbrädets 
utformning, och pjäserna utseende. 
Mätning behandlades vid ett tillfälle då barnen resonerade angående en area som utgjorde spelplanens 
mitt. 
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På vilket sätt blir barns matematiserande synbart under schackspel? 

Vi observerade att barnen uttrycker matematiserande vid schackbrädet på tre olika sätt; Rör sin kropp 
efter hur de uppfattar rörelsen av schackpjäsen på brädet, Visar med fingrarna, Skapar egna begrepp. 
 

Rör sin kropp efter hur de uppfattar rörelsen av schackpjäsen på brädet 

En matematisering vi uppmärksammade var då barnen beskrev brädet för varandra och samtalade 
kring perspektiv, att framåt är bakåt för någon som befinner sig mittemot. Då barnen förklarar gungar 
barn K framåt och bakåt med kroppen.  
Vid en sekvens där medforskaren frågade barnen om böndernas rörelsemönster svarade barn B att ”De 
får gå framåt och inte bakåt” samtidigt som barnet lutar kroppen framåt och bakåt. 
Under en episod gjorde barn A en jämförelse med rockad och att draget påminner om att bygga ett 
slott eller ett skydd runt kungen. Samtidigt som barnet förklarade runt kungen ritade det en cirkel i 
luften med sina händer. 
Ett moment förklarade barn L att det finns 64 rutor, ”Åtta rutor på en linje åt det ena hållet och 
tillsammans blir det 64”. Samtidigt som barnet förklarar visade det med handen först en vertikal linje, 
följt av en horisontell linje. 
Vid ett tillfälle bad medforskaren barnen att förklara vad som hänt under det tidigare drag och barn L 
svarade att medforskaren tagit bara en pjäs men att ”… nio är mer än åtta.”  
Medan barnet förklarade visade det först upp ett finger för att symbolisera en pjäs och sedan sträckte 
barnet ut sina armar åt sidorna för att symbolisera en stor mängd. 
 

Visar med fingrarna 

Vid ett moment frågar barn C hur hästen får gå och barn D svarar ”Ett, två och sidan”. Ett tredje barn, 
barn I, svarar ytterligare ”Såhär ett, ett och sidan som ett L ”. Samtidigt som barn I förklarar förflyttar 
barnet sitt finger på brädets rutor två steg fram och ett steg åt sidan.  
Under ett scenario uppstod en fundering kring varför ingen pjäs är värd tio poäng och barn B svarade 
att Tornen tillsammans blir tio poäng. ”Torn är fem poäng och det finns två stycken torn”. Samtidigt 
som barnet förklarade höll det upp sina tio fingrar. 
Vid en scen uppmärksammade barn B hade att rockaden blir längre åt ena hållet och förklarade att 
Kungen får gå längre åt ”… det här hållet…” samtidigt som barnet pekar åt höger. 
 

Skapar egna begrepp 

Ytterligare en matematisering som vi observerat är då barnen förklarade och beskrev situationer 
genom att använda sig av sina egna uttryck och begrepp. Under en sekvens uttryckte barn B att svarta 
laget ”tjänat” på ett drag. Vid ett annat tillfälle pekade barn K på en löpare och sa: ”Akta, de kommer 
att ta oss. Du kan inte gå med den [pekar på löpare]” Barn B svarade: ”Det gör inget om de tar oss, för 
att då tar vi den [pekar på motståndarnas häst] och de är lika värda” 
Under ett moment fick barnen resonera kring en lösning på en gaffel. Barn A förklarar att ”… löparen 
är ’värdare’ än bonden.” Vid ett liknande moment upptäckte barn B att medforskaren hotade två 
pjäser samtidigt och förklarade att: ”Han [medforskaren] hotar den bonden och den [pekar på torn]. 
Vidare förklarade barn B att det är ”… bättre att rädda tornet för att det är ’värdare”. 
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Diskussion och slutsatser 

Under detta avsnitt kommer vi att diskutera våra resultat, samt koppla dessa till vårt syfte, 
frågeställningar, och till vår litteraturstudie. Vi kommer att diskuterar vårt val av metod, samt ge 
förslag på vidare forskning.  
 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete har varit att söka kunskap kring vilka av Bishops matematiska 
aktiviteter som går att behandla genom att använda schack som ett verktyg för matematikundervisning 
i förskolan. Våra frågeställningar har varit: Vilka av Bishops matematiska aktiviteter går att behandla 
via schack? Samt: På vilket sätt blir barns matematiserande synbart under schackspel? 
 
Våra resultat har visat att barnen under studiens aktivitetstillfällen fick möjlighet att komma i kontakt 
med aktiviteterna Design, Lokalisering, Räkning, Mätning, Lek, och Förklaring. Resultaten visade även 
att Räkning och Lek var de mest frekvent återkommande matematiska aktiviteterna.  
Aktiviteten Lek behandlades så gott som ständigt genom att barnen tillsammans med medforskaren 
behandlade turordning, samt behandlade spelets regler, undantag och strategier. Björklund (2009) 
argumenterar för att barn under lek använder begrepp som är fulla av matematiska aspekter såsom 
dimensioner, proportioner, omfång, antal, positioner, och ordningsföljd. 
Säljö (2015) menar att lek formar individen att delta i situationer som exempelvis då barn leker med 
varandra eller spelar spel, samt att barnen i dessa situationer möter värden, vanor, tankesätt, och 
teknologier. Enligt Olsson och Forsbäck (2008) är spel ett sätt att träna på planering och tänka och 
välja strategier. I spel tränas egenskaper så som uthållighet, minne och koncentration. Vidare 
beskriver författarinnorna att spel är ett värdefullt sätt att träna på att sätta sig in i andras situation då 
spel ibland kräver analys av motspelarens taktik och strategi.  
 
Även räkning var en matematisk aktivitet som återkom under samtliga tillfällen. Genom att barnen 
fick tillfälle att undersöka, räkna och kategorisera spelets pjäser, brädets alla rutor, samt 
schackpoängen fick de tillfälle att skapa sig en uppfattning kring räkneord, antalsbegrepp, och 
räknestrategier. Björklund (2009) menar att det är viktigt att barnen först får möjlighet att undersöka 
och bekanta sig med materialet som de ska arbeta med för att räknandet ska få mening. Vidare menar 
författarinnan att seriering och kategorisering hör till räkningens grundläggande färdigheter.  
Då barnen fick tillfälle att räkna pjäsernas sammanlagda värde visade våra resultat att barnen 
reflekterade kring skillnaden mellan antal pjäser och deras sammanlagda värde. Detta kan vi relatera 
till abstraktionsprincipen som enligt Person och Wiklund (2009) som refererar till Gelman och 
Gallistel (1978) betyder att föremål i en mängd kan räknas oberoende om det är olika slags föremål.  
Ytterligare visade våra resultat att barnen hjälptes åt för att knäcka koden för räknesystemet med en- 
och tiotal något som Olsson och Forsbäck (2008) hävdar sker då barn ser ett mönster i räknesystemet 
samt uppnått en viss matematiskt utveckling. 
 
En aktivitet som behandlades vid fyra tillfällen var Förklaring, där barnen fick möjlighet att 
argumentera kring strategier, förklara för varandra om regler och idéer, samt motivera och dra 
slutsatser kring sina tankar. Våra resultat visade även att barnen fick tillfälle att jämföra, bedömde och 
göra uppskattningar kring pjäsernas värde. Persson med flera (2007) anser att kommunikation, 
diskussion, tänkande, och samtal kring matematik utgör en viktig metod för en djupare matematisk 
förståelse, samt att det i kommunikation uppkommer åsiktsutbyte och reflektioner kring matematiska 
problem och erfarenheter. Kärre (2013) hävdar att matematik är ett kommunikationsämne och 
förklarar att i korsningen mellan språk och matematik uppstår samtal och reflektioner där barn får 
tillfälle att träna på att förklara, argumentera, men även lyssna på andra. 
Våra resultat visade även att Förklaring behandlades i samtalen kring begrepp, och i reflektionerna 
kring skillnaden mellan antal och värde. Utbildningsdepartementet (2010) menar att det finns en stark 
relation mellan resonemangsförmågan och kunskapsutveckling i matematik, och att denna förmåga är 
betydelsefull för att barnen senare ska kunna utveckla ett djupare matematikspecifikt resonemang. 
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Resultaten visade att Bishops kategori Lokalisering återkom vid fyra av de fem tillfällen. Då 
medforskaren tillsammans med barnen gick igenom pjäsernas positionering och rörelsemönster fick 
barnen tillfälle att komma i kontakt med begrepp som behandlar vinklar, avstånd, riktning, dimension, 
proportion, position, samt tillfälle att träna rumsorientering. Persson och Wiklund (2007) hävdar att 
medvetenhet om begreppen som beskriver avstånd, riktning, och längd är viktig ifall barnen ska kunna 
få en utvecklad förståelse för rumsuppfattning. Enligt författarna är en utvecklad rumsuppfattning 
central för en djupare förståelse av matematik och även fysik.  
Då barnen använde sig av bilderna som illustrerar pjäsernas positionering och rörelsemönster samt 
jämförde dessa med de riktiga pjäserna på brädet fick de tillfälle att möta relationen mellan 
tvådimensionella och tredimensionella former. Vi tolkar det som att barnen fick jämföra, klassificera, 
lösa problem med läge, proportioner och perspektiv samt beskriva geometriska föremål. Persson och 
Wiklund (2007) menar att problemlösning kring perspektiv, jämförelser om proportioner, och 
klassificering av geometriska figurer kan ge barn insikt och uppfattningar som kan leda till nya 
erfarenheter och kunskaper.  
 
Bishops aktivitet Design återkom under tre aktivitetstillfällen. Våra resultat visade att barnen genom 
att möta och undersöka brädet och pjäsernas utformning fick möjlighet att särskilja egenskaper, såsom 
storlek och form. Persson och Wiklund (2007) menar att då barn arbetar med form och mönster kan 
detta sedan utvecklas till ett kreativ tänkande som kan leda till att de gör upptäcker och iakttagelse 
som i sin tur kan leda till tankar kring problemlösning och skapande. 
Vidare visade våra resultat att barnen genom att vara med och undersöka schackbrädet och pjäserna 
fick möjlighet att bekanta sig med form, färg, storlek, namn, rörelsemönster, samt antal. Ytterligare 
fick barnen möjlighet att träna på sin förmåga att sortera, kategorisera och generalisera olika objekt. 
Persson och Wiklund (2007) hävdar att kunna urskilja skillnader och likheter är en grundläggande 
matematisk egenskap, samt att barn utvecklar logiskt tänkande då de resonerar och reflekterar kring 
sortering och klassificering.  
 
Våra resultat visade att Mätning skedde vid ett tillfälle och då under en situation där barnen 
resonerade kring area och huruvida det är värdefullt att ha många pjäser i spelplanens mitt. Barnens 
reflektioner kring arean tolkar vi som att de funderat kring vilken area, och vilken tvådimensionell yta, 
som är mest åtråvärd. Olofsson (2012) hävdar att Bishops aktivitet Mätning går ut på att ge barnen en 
grundläggande uppfattning om längd, vikt, volym, area, tid och pengar.  
 
Våra observationer har visat hur schack kan vara ett verktyg för att behandla och arbeta med Bishops 
sex matematiska aktiviteter; Räkning, Lokalisering, Design, Förklaring Lek, samt Mätning. 
Barnen valde huvudsakligen att fokusera på räkningen av schackpoäng och vi har tolkat detta intresse 
som att barnen ville räkna poängen för att få reda på vilket lag som hade ledningen.  
Mätning var en aktivitet som vi såg inte behandlades ingående. Kan detta bero på att schack som 
läromedel har vissa begräsningar för denna aktivitet, eller kan det finnas ingångar som vi missat? Vid 
ett tillfälle frågade ett av barnen angående schackklocka, detta kunde exempelvis varit en ingång till 
ytterligare arbete med Mätning.  
 
Genom att koppla dessa undervisningstillfällen och Bishops aktiviteter till läroplanens 
målformuleringar kan vi argumentera för att arbete med Design, Räkning, Lokalisering, Mätning gav 
barnen möjlighet att ”… utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (Lpfö -
98/-10, .s 10). 
Då barnen behandlade Bishops Förklaring och Lek kan vi hävda att barnen fick möjlighet att utveckla 
”… sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 
egna och andras problemställningar”(ibid). 
 
Enligt våra resultat syntes barnens matematisering i kombinationen av verbalt språk och kroppsspråk. 
Ett exempel är när barn C frågar hur hästen får gå och barn I svarar ”Såhär ett, ett och sidan som ett L 
” samtidigt som barnet förflyttar sitt finger på brädets rutor två steg fram och ett steg åt sidan. 
Ytterligare ett exempel är sekvensen då medforskaren frågar hur bönderna får gå och barn B svarar att 
”De får gå framåt, och inte bakåt” samtidigt som barnet gungar och lutar kroppen framåt och bakåt. 
Björklund och Franzén (2015) menar att matematisering sker i handlingar, processer och händelser i 
lek och lärande som sker i barns närhet då de försöker förstå händelser.  
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Då barnen reflekterar kring brädets design samtalade de om perspektiv och att framåt är bakåt för 
någon som befinner sig mittemot. Då barnen förklarar gungar barn K åt sidorna. Vi relaterar till det 
Reis (2011) redogör för om processer av handlande och kunskap som utvecklas och synliggörs, 
exempelvis då barn söker information om relationer, samband, struktur, och ordning, och att denna 
process sker framförallt då barn hanterar situationer, och söker förståelse och kunskap i samspel med 
andra individer genom eget arbete och lek. 
Sekvensen då barn G utan medforskarens hjälp placerar den vita damen på rätt ruta och motiverar 
med att denne viste var damen skulle stå för att ”Jag såg det på bilden att kungen står mittemot 
varandra” kan vi härleda till vad Björklund och Franzén (2015) anser är viktiga förmågor kring 
matematisering då barn hanterar abstraktioner, ser relationer mellan abstrakta och fysiska objekt, 
söker förståelse av rummets egenskaper, samt förklara något med fakta och händelser.  
 
Våra observationer visade att barnen oftast använde begrepp som medforskaren tidigare använt, 
exempelvis ”diagonalt” och uttryck om pjäsernas olika värde. Matematik går ut på att förmedla 
begrepp symboler och formulera förståelser, därför är det enligt Hassel via Björklund och Franzén 
(2015) betydande att vi pedagoger är närvarande och använder rätt begrepp så att barn tidigt lär sig att 
använda rätt begrepp. 
Inför studien hade vi förhoppningen om att en introduktion av schack skulle leda till att barn 
matematiserade och med den bakgrunden ville vi söka kunskap om hur detta kunde visa sig. Under de 
fem tillfällen vi besökte barnen visade de mer intresse för att lära sig om spelet, samt om Bishops 
aktivitet Räkning. Vi tolkar detta som att barnen uppfattade Räkning som lustfyllt och därför 
utformade vi tillfällena så att mer utrymme ämnades åt den aktiviteten. Barnens intresse ledde till att 
tillfällenas utformning och karaktär mer verkade som matematikundervisning, och att detta tror vi 
bidrog till att minska barnens egna matematiserande.  
Ska vi pedagoger ge större utrymme för barnens egna matematiserande eller ska vi leda 
undervisningen mot att behandla Bishops matematiska aktiviteter som ligger till grund för förskolans 
strävansmål? Vi som pedagoger kan arbeta på båda ovan nämnda sätt, men vart ska vi dra gränsen för 
undervisningens mål och barnens inflytande? 
 
Våra erfarenheter av matematikundervisning i förskolan är att den mestadels behandlas genom lek 
och rörelse med den egna kroppen, och via lek som exempelvis konstruktionslek. Det är vår 
uppfattning att sambandet mellan schack om matematik inte är en självklarhet för pedagoger i 
förskolan. I Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs hur ett omväxlande innehåll i undervisningen för att 
utmana och stimulerar barnens lekar och aktiviteter, är en förutsättning för att undervisningen ska 
kunna genomföras efter skollagen och läroplanens avsikter. 
Våra resultat har visat att de matematiska möjligheter och inskriptioner som finns i schack först måste 
synliggöras för att individen ska kunna avläsa mening i symbolerna. Säljö (2005) manar att det finns 
ett raffinerat samspel i sambandet mellan fixerad mening och avkodning, och att detta i medierande 
verktyg kan utgör både flexibilitet och stabilitet. Vi vill argumentera för att möjligheterna för 
matematikundervisning genom schack som verktyg är framträdande ifall matematiken synliggörs och 
konkretiseras. Vi valde att arbeta med schack som verktyg för matematikundervisning, och för barns 
egna matematiserande för att vi trodde att spelet skulle vara ett intressant verktyg. Vi valde även att gå 
in med inställningen att barnen har kompetensen ifall de får rätt förutsättningar, samt att 
svårigheterna i schack kan locka barn att utmana sig själva och varandra. Björklund (2009) anser att 
matematiklärarande i förskolan ska handla om att fördjupa och utveckla barns logiska tänkande och 
förståelse för jämförelser, mönster och ordning, något vi har sett blivit framträdande i och med 
spelandet under de olika aktivitetstillfällena.  
 
Redan vid första tillfället uppmärksammade vi att barnen kunde förstå spelets grundläggande regler 
och kunde följa med i spelidén på ett lekfullt sätt. Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att leken i 
förskolan ska vara en grundläggande aktivitet och att denna kan vara initierad av barn eller av vuxna.  
Genom våra resultat har vi tolkat att schacket fungerade som en lekfull ingång i 
matematikundervisning men att pedagogens roll var betydelsefull under aktivitetstillfällen för att rikta 
fokus på matematiken i leken. För att matematiken ska vara framträdande under spel kan vi hävda att 
ansvaret ligger hos pedagogen, och att detta kan göras genom att denne bör planera vilka av Bishops 
matematiska aktiviteter som ska ingå i varje tillfälle. Björklund och Franzén (2015) anser att ansvaret 
ligger hos pedagoger att skapa olika situationer eller aktiviteter i barns vardag som ska leda till att de 
kan använda sina tidigare erfarenheter för att kunna utforska och utveckla nya insikter inom 
matematik. Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att undervisningen i förskolan ska ske under ledning 
av förskollärare som ska leda de målstyrda processerna så att de överensstämmer med målen för 
förskolans läroplan. 
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Genom att vi uppmuntrat barnen att använda matematiska begrepp för att kommunicera har vi för 
dem och för oss som medforskare synliggjort hur matematik kan vara framträdande i ett spel. Olsson 
och Forsbäck (2008) anser att ifall barnen ska få en bättre begreppsförståelse för matematik är det 
viktigt att pedagogerna diskuterar betydelsen av matematik med barnen. Unga (2013) påstår att barns 
förståelse för olika matematiska begrepp ska handla om att läraren ska ge barn förutsättningar att 
själva skapa meningsfulla relationer till deras egna matematiska uppfattningar och engagemang. För 
att skapa sådana tillfällen och villkor för barnen bör lärare skapa en miljö där barnen kan och har 
möjligheten att kunna experimentera och lösa problem med andra barn. Detta kan vi koppla till 
studien då barnen fått tillfälle att komma i kontakt med matematiska begrepp via spel och lek, samt 
fått lösa problem och resonera tillsammans med andra barn. 
 
Under samtliga undervisningstillfällen har vi sett hur barnen samspelat och reflekterat med varandra. 
Vi kan reflektera lärande genom deltagande aktiviteter till det Säljö (2015) påpekar angående att det är 
normativt för individen att delta i situationer och aktiviteter där de förmedlar kunskap och lärande 
genom interaktion. Författaren menar att barn genom dessa möten även kommer i kontakt med vanor, 
värderingar, teknologier, och tankesätt.  
Under olika diskussioner kring drag och spelidéer har barnen förklarat och resonerat för sina idéer. I 
barnens resonemang kan vi relatera det Olsson och Forsbäck (2008) hävdar angående att barn tränar 
på att planera och tänka då de sätter sig in i andras situationer och analyserar motspelarens taktik. 
 
Våra resultat visade att barnen uttryckte matematiserande under matematikundervisningen via schack 
på tre olika sätt; de rörde sin kropp efter hur de uppfattade rörelsen av schackpjäsen på brädet, de 
visade med fingrarna för att symbolisera antal, och de skapade egna begrepp för de fenomen de 
upptäckte.  
 

Metoddiskussion 

Under datainsamling framkom att det fanns en viss svårighet med att spela med fler barn samtidigt, de 
kunde exempelvis ha svårt med turtagning och detta kunde leda till att de tappade intresse. En lösning 
till detta skullen kunna vara att ha fler schackbräden i samma grupp, så att flera kan spela samtidigt. 
Till detta skulle eventuellt behövas fler pedagoger med en viss kännedom om regler och spelidé. 
Pedagogerna skulle i så fall behöva grundläggande kunskaper i schack för att kunna använda spelet 
som pedagogiskt verktyg. Pedagogen behöver även vara medveten inom vilka matematiska områden 
som han/hon ska behandlas. Det är värt att nämna att fokus kan hamna på själva spelandet och 
strategier för att vinna, snarare än att arbeta med matematik. Vår uppfattning är att det skulle vara 
svårt att spela schack med fler än sex barn per pedagog. I en tid där barngrupper generellt blir större 
skulle det kunna vara svårt att finna tid för en sådan aktivitet som kräver en pedagog och ett fåtal barn.   
En annan svårighet som vi har noterat är att barnen måste vara relativt införstådda med spelets regler 
för att kunna ha ett flyt i spelet. Ett orörligt och händelsefattigt spel kan annars bli ointressant och 
tråkigt, något som skulle kunna leda till att barnen tappar intresse. 
En aspekt vi reflekterat kring är huruvida deltagarnas positiva mottagande av läromedlet beror på att 
metoden innehöll goda och användbara inslag, eller att de positiva resultaten vi observerat beror på att 
barnen hade ett eget intresse, eller en personlig fallenhet för matematiska aktiviteter. En brist vi 
reflekterat kring är huruvida denna idé om schack som metod är något som kan passa alla barn, 
alternativt ifall schack kan passa för barn som inte vanligtvis visar intresse för matematiska aktiviteter. 
I läroplanen under rubriken Förskolans Uppdrag står att ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i 
förskolan.” (Skolverket, s. 5, 1998/2010) Med denna bakgrund anser vi att det är viktigt att hitta 
alternativa metoder att introducera matematik i förskolan så att det kan passa alla barn.  
Videoobservationer som metod för insamling av data visade sig vara värdefullt eftersom vi hade 
möjlighet att återgå till inspelat material. En viktig aspekt var placeringen av kameran där det var 
viktigt för oss att se barnens kroppsspråk och mimik i förhållande till spelplanen. Det kan nämnas att 
videoinspelningar är en tidskrävande metod då vi behövde återgå till materialet flera gånger. I vårt fall 
passade videoinspelningar oss eftersom det tydligt visade barnens agerande. Fältboksanteckningarna 
fungerade som ett komplement och möjliggjorde för oss att kunna jämföra med videoinspelningarna. 
Vi tror att vi hade missat sekvenser ifall vi endast använt fätboksanteckningar. 
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Till vår studie hämtade vi inspiration från aktionsforskning en metod som för oss innebär att vi aktivt 
deltagit i praktiken och tillsammans med våra deltagare skapat kunskap. Som fördel kan vi konstatera 
att det var möjligt att vara lyhörd för vad som intresserade barngruppen samt anpassa aktiviteten för 
vad vi observerade att barnen uppfattade som lustfyllt. Metoden skulle eventuellt kunna utökas med 
en kvantitativ del, där forskaren gör kunskapstester innan och efter aktivitet. Detta för att kunna 
jämföra resultat. Vi anser dock att en kvantitativ metod passar bättre i skolan, eftersom skolan har 
kunskapsmål medan förskolan har strävansmål. Vår syn på lärande i förskolan är att mycket av 
lärandet sker i ett sociokulturellt perspektiv där lärandeprocesser sker i samspel med och tillsammans 
med andra individer. Samtidigt kan vi som lärare fungera som stöd och medierare för att väcka och 
fördjupa intresse. Aktiviteter på förskolan ska vara roliga, utmanande, och lärorika, och verksamheten 
ska erbjuda växlande former av material som stimulerar barnen via lekar.  
I frågan om antalet barn vi valt att ha med i studien är bakgrunden att ville vi att tillräcklig många barn 
skulle delta för att kunna samtala och reflektera i grupp, men inte för många så att vi riskerade att 
missa individen i gruppen. 
Dessutom fanns en förhoppning om att studien inte skulle bli lidande ifall något av barnen skulle 
utebli på grund av frånvaro. Under höstlovet var många av barnen frånvarande, dock gick det att 
genomföra aktivitet ändå.  
 

Vidare forskning 

Vi hävdar att brukare av Internet, datorer och surfplattor bland barn har ökat kraftigt de senaste åren. 
I takt med detta har efterfrågan om mer forskning kring multimodala verktyg som surfplatta i 
förskolan blivit större. I läroplanen för förskolan -98/-10 (Skolverket, 2010) står att barnen ”… skall 
skapa sig förmågan att kunna kommunicera och söka ny kunskap …” vilket är nödvändigt i dagens 
samhälle med snabb förändringstakt. (s.6). Vi har sett i förskolorna att datorer och surfplattor har 
blivit en del av verksamheten. Här finns utrymme för att ta in nya sätt att arbeta mot läroplanens 
målformuleringar. Hur skulle vi pedagoger kunna arbeta med multimedia via schack?  
  
Kallin (2015) har i nummer 10 av tidningen Förskolan skrivit att länder som Storbritannien och 
Finland redan har inkorporerat programmering i läroplanen för förskola och skola, och att det i 
nuläget diskuteras om huruvida programmering ska införas i svensk skola och förskola. Enligt 
författarinnan finns i programmeringens grunder tydlig koppling till övningar som är direkt relaterade 
till koordinationsystem. Hur kan vi pedagoger arbeta med koordinatsystem via schack? 
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Illustrationer av pjäsernas uppställning och deras rörelsemönster 
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Bilaga 2 

Brev till vårdnadshavare 

 
Tisdag den 15 september 2015 

 

Hej!  

Vi är två studenter som tillsammans skriver på vår uppsats i vår förskollärarutbildning. Vi 

ingår i en Uppdragsutbildning som Lidingö stad anordnar tillsammans med Högskolan i 

Jönköping. Vårt arbete kommer att handla om hur vi pedagoger kan använda schack som ett 

pedagogiskt redskap i förskolan.  

Vi kommer att tillsammans med förskolans pedagoger presentera och introducera schack för 

en grupp barn, spela, samt samtala kring spelet. 

 Dokumentation kommer att ske via anteckningar och videoobservationer. 

 Videoobservationer kommer att vara underlag för reflektioner kring aktiviteten och 

vår uppsats.  

 Endast vi som skriver uppsatsen kommer att ta del av inspelat material.  

 Videomaterial kommer att raderas efter avslutad uppgift. 

 

Vid frågor kontakta oss gärna. 

 

Namfon Singpol    José Egana 

rungnapha.singpol@lidingo.se  josemario.egana.otarola@lidingo.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:rungnapha.singpol@lidingo.se
mailto:josemario.egana.otarola@lidingo.se


32 
 

Bilaga 3 

Samtycke till deltagande i studie  

 

Insamlandet av data till studien genomförs med hjälp av videoinspelningar som kommer att 

ligga till grund/underlag för vår uppsats.  

Materialen kommer inte att använda i utbildningssyften eller för föreläsningar. 

Videoinspelningar förstörs efter avslutad kurs. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin 

medverkan.  

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.   

Om ni har några frågor är ni välkommen att kontakta oss  

 

José Egana  

josemario.egana.otarola@lidingo.se 

Rungnapha Singpol 

Rungnapha.singpol@lidingo.se 

 

Med vänliga hälsningar  

José Egana  

Rungnapha Singpol 

 

Nedan kan NI kryssa för om NI tillåter ert barn att medverka. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

(  )  Mitt/Vårt barn FÅR delta i studien. 

 

(  )  Mitt/Vårt barn får INTE delta i studien. 

 

Barnets namn:…………………………………………………………………………………………………………....... 

Underskrift av vårdnadshavare:………………………………………………………………………………… 
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