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Förord 
Vi är studiekamrater och vi har känt varandra sen vi påbörjade utbildningen. När vi senare skulle börja 
skriva detta examensarbete, så var det givet att vi skulle arbeta tillsammans eftersom vi också är goda 
vänner. 

Ett stort tack till Helena Bergström som har varit en fantastisk handledare, där vi har fått tydlig respons 
och konstruktiv kritik som har varit användbar i vårt arbete. Hon har disponerat tiden väl, vilket har gett 
oss en bra struktur att följa. Vi vill även tacka förskolechefen och pedagogerna som tillät oss att 
observera på förskolan, samt bemötte oss väl! 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi är båda intresserade av matematik och hur det samspelar med barns lärande. När vi skulle diskutera 
kring uppsatsen, så träffades vi hemma hos Suzan för att kunna kommunicera med varandra utan att det 
ska uppstå missförstånd. Då var vi tydliga med att inflika med nya förslag och nya perspektiv kring ett 
ämne, för att vidga synen men även för att tydliggöra våran studieundersökning. Vi brukade också träffas 
i skolan för att diskutera med varandra, annars kontaktade vi varandra genom internet och telefon.  

Suzans styrkor är att hon är duktig med teknik och att hantera datorn, medan Eddas styrkor är att hon är 
duktig på att hitta kurslitteratur för de olika avsnitten. Båda har varit delaktiga inom denna 
undersökningsstudie, samt skrivit delar ur uppsatsen som vi diskuterat och förbättrat.  
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Inledning 
Enligt Läroplanen 98 som reviderats år 2016 (s. 10) förekommer det flera matematiska mål som 
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:  

- Barnen ska utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

- Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar av egna och andras problemställningar.  

- Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp.  

 

Detta är enbart några av de matematiska mål och riktlinjer som står i läroplanen. Med tanke på förskolans 
uppdrag så ska varje barn erbjudas möjligheter till att erbjuda varje barn möjligheter till att utveckla sina 
redan befintliga och begynnande färdigheter och förmågor inom olika kunskapsområden, där matematik 
ingår som ett område. Det är därför viktigt att undersöka hur detta går till (Björklund & Franzen 2015, 
s. 45). Ett viktigt citat att ha i åtanke är: ”Vi är inte matematiska utan vi blir matematiska” (Palmer 
2011). Citatet framhåller tydligt att matematik inte är medfött utan att man skapar de matematiska 
kunskaperna i till exempel förskoleverksamhet där pedagogerna är en viktig resurs för att utveckla 
barnens matematiska förmåga.  

 

Att lära sig matematiska aspekter handlar om för både barn och vuxna att få utrymme till 
meningsskapande, och även vad varje erfarenhet har för innebörd. Dessa erfarenheters innebörder 
utvecklas hos barnet beroende på hur lärare och barn i omgivningen uppträder och kommunicerar, detta 
ger respons till barnets tankar och erfarenheter som ger dess erfarenheter en mening och ett syfte (NCM 
2006, s. 9). 

Läroplanen som kom år 1998, har sin grund på det socialkonstruktiva perspektivet, här behövde lärarna 
som tidigare arbetat med andra riktlinjer, reformera sitt arbetssätt och synsätt för att tillmötesgå det nya 
perspektivet (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2011, s. 11). 

Även den reviderande versionen som gjordes av Sonja Sheridan utgår från interaktionistiska och 
sociokulturella perspektiv, den reviderade versionen bygger också på den senare forskningen där man 
karakteriserar en god lärandemiljö för barn i förskolan, här gäller det att en god pedagogisk verksamhet 
bidrar till att barnen får mer varierade erfarenheter i förskolan, som lärare förväntas man utmana barnen 
i deras lärande. Den reviderade versionen av ECERS fokuserar ännu mer på barnens utveckling och 
lärande, i 30 olika kvalitetsaspekter (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2011, s. 34). 

Det framhålls tydligt i den reviderade läroplanen att även de yngre barnens matematiska tänkande ska 
stimuleras och inte enbart de äldres. Enligt Skolinspektionens granskning förskola, före skola- lärande 
och bärande (2012), står det att förskolan inte till fullo utnyttjat de möjligheter till lärande som man 
faktiskt haft. Möjligtvis beror detta på att man ansett att yngre barn behöver en viss verbal förmåga 
innan inlärning av en mer formell matematik kan ta sin form (Björklund & Franzen 2015, ss.100–101).  
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Ur Björklund (2009) så påvisar dock forskningen att matematiskt tänkande finns i oss från födseln med 
tanke på förmågan som vi har att uppfatta likheter och olikheter. Det är i samspelet med andra som barn 
tillägnar sig begrepp samt uttryckssätt som de sedan i olika språkkontexter inser innebörden av. Då 
matematik är ett kommunikativt hjälpmedel för att lära sig om sin omvärld genom att förstå de begrepp 
och symboler för att beskriva den, är ett samspel med andra människor väldigt viktigt för detta 
kärnämne. Därmed är det av vital betydelse att det kompetenta barnet får en kompetent lärare som ser 
till att den matematiska inlärningen blir gjord på ett optimalt sätt (Björklund 2009, s. 16). 

 

Svensk och internationell forskning har visat att de två främsta faktorerna till barnens lärande inom 
matematik, är lärarens kompetens samt hemstudiemiljön som barnen arbetar i (SOU 2004:97). Främst 
kan dessa faktorer skapa kunskapsutveckling i matematik. Detta bidrar alltså till ett matematiskt lärande, 
men också att man bör våga arbeta med matematik som rör barnens tankar, samt att barnens tankar och 
funderingar ska bli utgångspunkten för lärandet eftersom detta ska avgöra hemstudiemiljön. I samband 
med detta så ska föräldrarna få en bättre inblick i dess barns lärande (SOU 2004:97, s. 92; NCM 2006, 
s. 43). 

 

Kärre (2013) skriver att pedagoger uppfattar barns matematiska lekar tydligt, men det är inte lika tydligt 
att barnen förstår att det är matematik som de sysslar med när de leker lekar, därför måste pedagogerna 
i förskoleverksamheten tydliggöra den matematik som barnen sysselsätter sig med. Hon menar att man 
bör rikta barnens uppmärksamhet till matematiken för att synliggöra för barnen att det finns olika sätt 
att tänka inför problemlösningar och således hinder i vardagen för barn under lek och andra 
sysselsättningar inom förskoleverksamheten (Kärre 2013, s. 34).  

Carruthers och Worthing (2006) beskriver att Newman (1984) föreslog att unga barn förväntar sig 
skrivspråk från tidig ålder, för att ge mening eftersom barn vill uttrycka sig och visa deras fantastiska 
förmågor. Barn som skriver på papper, kommer inte att se detta som att de skriver med bokstäver eller 
siffror, utan de utnyttjar skrivandet för att kunna kommunicera. Newman argumenterar att enligt honom, 
måste det finnas en förståelse för hur dessa tidiga barns försök är ett försök att skapa och dela meningen 
(s. 58). Barn utforskar innehållet genom sina tidiga matematiska märkande, symboler och skrivning. 
Detta betyder att det är viktigt för deras läskunnighet och matematiska utveckling, enligt 
Carruthers. Vidare argumenterar Carruthers och Worthing att deras stöd att utveckla barns tidiga 
matematiska grafik är provocerande matematik. Det innebär att det inspirerar, motiverar och utmanar 
barnens sinnen (Carruthers & Worthing 2006, ss. 64–67). 

 

Matematik är alltså något som vi lär oss och som ska ges förutsättningar för i förskolan. Hur detta görs 
är den fråga den här uppsatsen handlar om. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att förklara relevant information inför vår studie. Detta kommer vi att 
presentera genom att beskriva tidigare forskning gällande matematik och lärande, samt hur detta kan 
hänga ihop för att utveckla och stimulera barnens lärande gällande matematik.  

Små barns matematiska möjlighet till lärande och 
kunskap 
 

Forskning har påvisat att när man genomför mätningar av spädbarns hjärnaktivitet, så visar det sig att 
områden i hjärnan reagerar när barnet ser former som ändras, samt när barnet ser hur antalet objekt 
förändras (Izard, Dehaene-Lambertz & Dehaene 2008). Detta betyder att slutsatsen visar att spädbarn 
vid tre månader, kan reagera på olikheter i matematiken (Björklund 2009, s. 64). Björklund (2013) påstår 
att “barn är matematiska och resonerar matematiska i tidig ålder och uttrycker sitt kunnande på olika 
sätt.” (Björklund 2013, s.12).  

 

Under 1700-talet växer den empiriska synen fram, där man anser att människan föds som ett tomt blad 
och skapar sin egen kunskap baserat på den miljö och tillvaro som individen lever i. Alla spår och intryck 
lever kvar hos människan, som då skapar kunskapen i form av begrepp som sätter grunden för 
kunskaperna. Därför baserar man undervisningen på konkreta erfarenheter och övningar, och för att 
kunna använda sig av matematik så behöver man förstå andra matematiska vetenskaper. Detta är ett 
bidrag till hur matematikundervisningen bör utformas i verksamheter, genom att konkretisera 
undervisningen i form av erfarenheter och övningar (Björklund 2009, ss. 20–21).  

 

Johansson (2013) har bedrivit forskning över utvecklingen i matematik hos barn i åldrarna runt 
skolstarten sedan tidig 1980-talet. Ett resultat av forskningen har förvånat och fascinerat honom på grund 
av att det ständigt har återkommit och det är att “ju mer barnen kan om talserier och siffror, desto 
duktigare är de inom andra områden av matematik och desto fyndigare sätt att lösa uppgifterna har 
kommit på”. Vidare beskrivs att barnen i 2–3 år börjar erövra talserien, kan benämna siffror och i 
fyraårsåldern börjar barnen kunna skriva sitt namn samt visar även intresse för att skriva taltecken. Dock, 
enligt Johansson, behöver barnen stöd av konkreta föremål för att utveckla matematik. Att beakta talserie 
och siffror i den tidiga undervisningen i matematik tyder på ett lovande resultat. För att hävda detta, 
måste det finnas vettiga förklaringar och forskning som visar att sådan undervisning bidrar till barnets 
begreppsbildning (Johannson 2013, ss. 9–11).  

 

Intresse för matematisk undervisning för små barn har ökat den senaste tiden. Dock har forskningen om 
små barn under 3 års ålder sällan fokuserats. Smidt (2013) i Palmer, Henriksson och Hussein (2014) 
beskriver att det är viktigt att se vardagliga rutiner i förskolan där pedagogen kan utnyttja möjligheterna 
att lära barnen matematik. I en svensk artikel gjorda av två författare under sina examenarbeten 
(Henriksson & Hussein, 2013) rapporterade dem studien av matematiska möjligheter under den tiden av 
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blöjbyte i förskolan där pedagogen kan ta den stunden och kommunicera med ett barnen i taget på ett 
matematiskt språk.  Men det kan också vara ett moment av rutin utan pedagogiskt sammanhang. 
Viktigast på den här studie var att undersöka den matematiska potentialen under blöjbyte och hur det 
kunde utövas. Små barn har inte den förmågan att uttrycka sig själv på ett matematiskt sätt. Forskningen 
har visat att det är viktigt att pedagogen vägleder barn att uppfatta matematiska begreppet “is a 
kind of hidden world that adults have to learn to see” (Ginsburg 2009 i Palmer, Henriksson & Hussein 
2016, s. 80). Men pedagogen är inte alltid medveten om att de kommunicerar på ett matematiskt språk. 

Internationell matematikundervisning och svensk 
matematikundervisning 
Enligt Nationellt Centrum för Matematikutbildning, finns ett samband mellan barnens 
matematiktänkande och barnens litteraturkunskaper. Viss information om barns matematikundervisning 
är internationellt nedskrivet, men idéer om utländsk litteratur för barn kring synen på matematik är 
annorlunda gentemot den svenska synen för de yngre barnen i verksamheten. Där skiljer sig utländsk 
litteratur för barn än till de svenska förhållanden, kultur, tradition och syn på matematik. Exempel på 
detta är att USA har en starkare struktur och planering inom matematiktänkandet för barnen, till skillnad 
från Sverige som utgår ifrån barnens egna tankevärld och omgivning (NCM 2006, s. 159).  

Resultaten från forskning kring internationella kontra svenska barn, har visat att svenska barn inte har 
lyckats lika bra som barn från andra länder på en kunskapsnivå. En orsak till detta är 
matematikundervisningen i Sverige på förskolor, där man menar att den bör stärkas med t.ex. en 
förändrad läroplan som fokuserar på språk och matematik i första hand (Johansson 2005; Lokken m.fl. 
2006 ur Björklund & Franzén 2015, s. 103).  

Intressets vikt för lärande 
Anledningen till att matematikundervisningen i svenska förskolor brister i jämförelse med 
internationella forskningsresultat, kan vara pedagogers negativa erfarenheter av matematik från deras 
egen uppväxt. Doverborg och Emanuelsson hävdar att pedagoger har negativa erfarenheter från deras 
uppväxt gällande matematik, då en enkätundersökning påvisar detta (Doverborg & Emanuelsson; 
Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2011, ss. 75–76). Detta bör förändras genom att få 
pedagogers attityder att ändras, då attityder har stor betydelse för barns utvecklande kring 
matematikkunskaper (Björklund 2013, s. 55).  

Enligt Björklund och Palmer (2018) är matematikundervisningen inte något nytt fenomen för yngre barn 
trots att barns lärande inom matematik har ökat den senaste tiden.  Clements och Sarama (2009) i 
Björklund och Palmer (2018) förklarar att orsaken till det ökade intresset är på grund av att betydligt 
fler barn deltar i förskolan idag än tidigare, där verksamheten också visar ett större intresse. Vidare 
förklaras att matematiska kunskaper hos svenska skolelever har sjunkit i ett längre tidsperspektiv och 
att kunskapsgapet i matematik ökar mellan barn från olika socioekonomiska bakgrunder.  

 

Enligt Clements och Sarama, så anses yngre barn vara kompetenta att engagera sig och lära sig 
matematik. Forskningen har också visat att barnen som lär sig matematik i tidig ålder, har stor inverkan 
på deras matematikkunskaper när de börjar skolan (Björklund & Palmer 2018, ss. 8–9).  
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Matematikundervisning i förskolan är viktig för barnen, både nu och i framtiden eftersom det barn 
utvecklar i förskoleåldern har stor betydelse för deras framtida inlärning i skolan, skriver Björklund och 
Palmer. Förskolan har ett viktigt uppdrag att erbjuda alla barn grundläggande erfarenheter. Det finns 
många barn som växer upp i en stimulerande hemmiljö medan andra barn inte i samma utsträckning får 
ta del sådana matematiska erfarenheter. Enligt forskningen har detta en stor betydelse, för att barnen 
som möter formell matematikundervisning, har ett stort försprång. Detta påvisar att förskolan har en 
viktig roll för ett mer jämlikt samhälle (Björklund & Palmer 2018, s. 11).  

Palmer och Unga (2016) skriver hur man påvisat att matematiken är ett ämne där man tänker ensamt för 
sig själv och räknar mycket, det är därmed ett ämne där kommunikation saknas mestadels av 
undervisningen. Man konkretiseras oftast inte undervisningen med olika slags material eller aktiviteter. 
Med detta skrivet, så menar de att matematiken oftast har framstått på det viset, men att det inte behöver 
vara så.  

Interaktion skapar matematisk inlärning 
Ur det sociokulturella perspektivet så är interaktion centralt. Ett sociokulturellt perspektiv språkliggör 
matematiken och detta handlar om att vår förståelse och vårt begripliggörande av vår värld går att 
uppfinna genom språket, här förekommer ett uttryck man använder som utgångspunkt ”Matematik som 
språk”. Ur detta perspektiv går det att vara mer kreativ och uppfinningsrik gällande matematiken, och 
det går att tänka nytt kring de matematiska fenomenen. I och med detta är det många pedagoger som 
idag arbetar ur ett sociokulturellt perspektiv i förskolan, genom att leka med matematiska uttryck och 
begrepp för att på så sätt göra matematiken mer kreativ och lustfylld för barnen. Interaktion gör detta 
möjligt, trots att man har vissa ledande uppfattningar om hur man beskriver vissa matematiska områden 
och begrepp språkligt. Med sociokulturella perspektivet möjliggörs en mer fantasifull språklig 
beskrivning, vilket pedagoger från förskoleverksamheter anser vara bra, då de typiska begreppen som 
används för olika matematiska områden kan vänta tills barnen är äldre, det vitala är att de först förstår. 

Barnen samtalar med varandra samt med pedagogerna för att komma underfund med de olika 
matematiska fenomenen, på så vis konstrueras kunskapen ur språket. Matematiken ur detta perspektiv 
kan antas vara en social konstruktion (Palmer & Unga 2016, ss. 17–18). 

Sammanfattning 
I de tidigare forskningsstudierna som vi nu har beskrivit och förklarat så har vissa forskare undersökt 
hur små barns möjlighet till lärande och kunskap hör ihop med matematikinlärning, andra forskare har 
studerat hur intressen och attityder kring matematik påverkar matematikinlärning i 
förskoleverksamheten, samt har en annan forskning fokuserat på hur social interaktion skapar 
matematisk inlärning. Detta är det som får oss att bli intresserade och att forska vidare kring dessa 
fokusområden.  
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Syfte och frågeställningar  
Syfte med denna studie är att undersöka undervisning i matematisk och klargöra de metoder 
förskollärare använder i förskolan. 

 
1) Vilka metoder använder sig förskollärare av för att stimulera barns lärande inom matematisk 

undervisning? 

2) Hur utformar förskollärare den fysiska miljön i ett matematiskt utvecklande syfte?  

Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt kommer vi att förklara det sociokulturella perspektivet som vår studie kommer att använda 
som utgångspunkt, då vår studie handlar om att undersöka barnens lärande inom matematik och 
utvecklandet av dessa kunskaper.  

Teori om lärande 
Hersch (1997) skriver att ur ett sociokulturellt perspektiv anses lärandet kunna ta form i olika mänskliga 
handlingar, tillsammans med andra människor kan den kunskapen som förmedlas sinsemellan bli 
kunskap för den enskilde individen. Vygotskij, framträdande för det sociokulturella perspektivet, ansåg 
att barn upptar ny information och lär sig använda den genom interaktiv med andra, framförallt andra 
kunniga personer, här spelar omgivningen en stor roll i barns lärande.  

Ur samtalet som förs mellan parterna, behövs det ett samförstånd på det viset att man tolkar begreppen 
man talar om på liknande sätt, det handlar om ett logiskt tänk. Detta tänk är kulturbundet och förutsätter 
det socialkonstruktiva perspektivet. Hersch menar på att matematik handlar om att beskriva logiska 
begrepp i form av symboler, vare sig de är visuella eller verbala (Hersch, 1997; Björklund 2009, ss. 27–
28)  

Enligt Vygotskij är barn medfödda med en naturlig aritmetisk förmåga, som också är ett bra skäl till att 
använda sig utav den sociokulturella teorin för barns inlärning, barnen kan arbeta med olika enheter på 
så vis att de kan jämföra fler och färre enheter och dela in dessa i olika grupperingar och detta kan de 
göra långt innan de kan räkna. Delvis anses detta bero på en medfödd förmåga, som senare utvecklas 
hos barnet genom dess miljö och omgivning, detta anses gälla alla barn oberoende av socioekonomisk 
status (Seo & Ginsburg 2004; Björklund & Franzen 2015, s. 90)  

Det sociokulturella perspektivet innefattar vissa centrala begrepp som vår studie kommer att utgå ifrån.  
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Fantasi och kreativitet 
Att språkliggöra matematiken görs genom att vår hjärna aktiveras med hjälp av att utföra aktiviteter. På 
så sätt aktiveras vår kreativitet och vår förmåga att göra matematiken kreativ och lustfylld. Detta ses 
som en social konstruktion, påvisar det sociokulturella perspektivet (Palmer & Unga 2016, ss. 17–18).  

Ur Vygotskij 1995 så menar man att den kreativa förmågan kallas för fantasi och uppfinningsförmågan 
grundas av barnets tidigare erfarenheter, samt verkligheten. Man menar att dialogen, språket och 
samspelet är en förutsättning för lärandet (NCM 2006, s. 156).  

Den proximala utvecklingszonen 
Genom att lära sig av varandras erfarenheter, förmågor och hjälpas åt för att arbeta med varandra, så 
stimuleras barnens lärande. Man lär sig av varandras idéer och kunskaper och diskuterar om olika idéer, 
vilket skapar nya kunskaper, men också i diskussioner med vuxna eller mer kunniga personer. Detta 
kallas för den proximala utvecklingzonen (Palmer, Unga & Hultman 2016, s. 118).  

Vygotskij definierade utvecklingszon som avståndet mellan vad en person kan prestera ensam det vill 
säga utom stöd av någon annan och vad man kan prestera när en person leder eller i samarbete med 
andra som är mer kapabel. Man kan ofta lösa problem som man tror det kan vara svårt att klara av på 
egen hand med hjälp av lite handledning eller assistans i omgivningen. I Vygotskijs beskrivning av 
begreppet utvecklingszonen betonas som att det är den mer kompetente som vägleder den mindre 
kompetente (Säljö 2014, ss. 120–122).  

Kommunikation och samspel 
Teorin menar att barnens lärande också stimuleras i interaktion med varandra. Ur Hersch 1997 så menar 
man att det är viktigt att barnen kommunicerar sinsemellan (Björklund 2009, ss. 27–28).  

Vygotskij anser också att barn är medfödda med kunskap eftersom de är infödda i ett samhälle. Denna 
kunskap är utvecklande, där kunskaper läggs till i samspelet med andra människor, eftersom barnens 
kunskaper förtydligas i samspel med andra (Björklund 2009, ss. 152–153).  

Stöttning 
Genom att barnen stöttar varandra inom interaktioner, så kommer deras förmågor och kunskaper att 
stärkas och barnen kommer att ömsesidigt lära sig av varandra. Barnens utveckling kommer att påvisas 
genom vad de kan uppnå tillsammans (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2011, ss. 122–123).  

Artefakter 
Vygotskijs teori säger även att barn är medfödda med en naturlig aritmetisk förmåga, vilket är förmågan 
att kunna arbeta med olika material och redskap. Denna förmåga utvecklas i relation med miljön som 
barnet befinner sig i (Alexander, White & Daugherthy 1997 ur Björklund & Franzén 2015, s. 90).  
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Språkliga redskap 
Vuxna använder sig utav språkliga redskap, där ett av exemplen kan vara att de vuxna underordnar sig 
barnens talande, genom att tala barnspråk eftersom de tror att dem blir lättare förstådda på så vis. När 
barnen hör de vuxnas förvrängda sätt att tala, så försöker de också tala sådär, vilket gör att de lär sig 
förvrängda sätt att tala på (Vygotskij 1999, s. 175).   

Sammanfattning 
Den teoretiska ansatsen kan bidra till att nå syftet att undersöka praktiker för förskollärares matematiska 
undervisning. Vi kan genom vår metod som snart redogörs för att analysera utifrån ovanstående begrepp 
de metoder förskollärare använder för att stimulera barns lärande inom matematisk undervisning samt 
hur de utformar den fysiska miljön i ett matematiskt utvecklande syfte. Begreppen har en relationell 
utgångspunkt som möjliggör att förstå vad som sker.   

Metod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva metoden som vi har valt för vår studie, samt hur metoden förhåller 
sig till vårt syfte och frågeställningarna som tidigare presenterats. Vi kommer att ta upp urval, 
avgränsningar, undersökningsmaterial/personer tillsammans med kvalitet och de forskningsetiska 
aspekterna som vår studie har tagit hänsyn till. Dessutom kommer vi att förklara vårt val av 
databearbetning och analysmetod.   

Val av metod 
Vår utgångspunkt för denna studie är att undersöka praktiker för förskollärares matematiska 
undervisning. Metoden vi valde för undersökningen var observationer, för att samla data av olika slag, 
där vi valde att arbeta med etnografisk metod genom observationer. Med detta menas att man fokuserar 
de andras perspektiv och deras interaktioner. Vi använde oss av fältanteckningar där vi samlade in 
anteckningar för vår studie (Fenwick & Edwards 2010 ur Fejes & Thornberg 2015, s. 122).  

 

Observationen var ett redskap som vi använde oss utav för att samla in material till vår undersökning i 
naturliga miljöer och händelser. Denna gjordes tydligt och som vi tidigare påpekat, med penna och 
papper. Oscar och Öhlander menar på att under en ostrukturerad observation så måste man använda alla 
sina sinnen; lukt, hörsel, syn och känsel, för att den ska bli så tydlig som möjligt, med nyanserade resultat 
(Oscar & Öhlander ur Kaijser & Öhlander 2011, s. 133). Under våra observationer så betraktade vi 
många olika situationer i naturliga miljöer. Vi analyserade att barnens matematiska förmågor stärks i 
och med lek med träklossar och deras tidsuppfattning stärktes under samlingen när de fick känna hur 
det var att blunda under en minut med ett timglas, etc.  
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Observationsmetoden har både för- och nackdelar. Fördelen med observationer är att man kan observera 
dessa händelser och situationer i en naturlig miljö och man får sakliga och raka resultat som kan 
användas i relevans till undersökningen. Man antecknar barnens aktiviteter; vad barnen gör och hur de 
gör (Löfdahl 2017, s. 37). Observationsmetoden kan också ses som effektiv då man kan studera 
individernas beteenden och skeenden i de naturliga sammanhangen då det inträffar (Patel & Davidson 
2011, s. 91). Däremot kan nackdelen vara att man missar att observera relevanta saker ur händelser, 
dialoger etc. Därför kan man komplettera med intervjuer för att följa upp och reda ut oklarheter till 
exempel. Vi valde dock att enbart använda oss av observationsmetod. En annan nackdel med öppna, 
ostrukturerade observationer är forskareffekten, som då betyder att både pedagogerna och barnen som 
vi observerade, kan ha blivit påverkade i dess beteende eftersom de har vetskapen om att två personer 
observerar och analyserar vad som händer i förskolan och i deras situationer. Detta har vi hanterat på så 
sätt att vi har försökt tillföra en så avspänd tillvaro som möjligt för att pedagogerna ska vara trygga i 
arbetet (Ahrne & Svensson 2011, s. 90). Ytterligare nackdel med vår studie är att vi inte kan säkerställa 
att den informationen vi hämtat ur observationerna är representativa som slutsats för våra 
frågeställningar, i och med att observationerna skett i ett här och nu. Det kan alltid uppstå oförutsedda 
beteenden och händelser som inte alls är representativa, detta kan man dock studera vidare och inse vilka 
beteenden man ska studera vidare på (Patel & Davidson 2011, s. 92).  Den sista nackdelen som vi 
kommer att förklara är att det oftast görs avgränsningar både i tid och innehållsmässigt när man skriver 
ned sina observationer. Detta gör man eftersom man inte kommer hinna med att skriva mycket när man 
enbart använder anteckningar (Reis 2015, s. 123).  

Urval och avgränsningar 
I vår studie gjorde vi ett urval, vilket var att observera en barngrupp från en avdelning samt 
förskollärarna från denna avdelning. Urvalet vi gjorde i samband med detta var att vi inte observerade 
alla avdelningar. Det blev totalt sju observationer men vi avgränsade dessa till fyra stycken istället på 
grund av irrelevant och upprepande information i förhållande till denna studie, som vi har beskrivit som 
resultat och i analys. Dessa observationer genomförde vi gemensamt, där Edda åkte till Suzans kommun. 
Observationerna genomfördes på en och samma förskola på samma avdelning, då vi inte tilläts att 
observera på en annan förskola, annars hade det alternativet funnits. Vi har observerat verksamheten 
både inomhus och utomhus – måltid, samling och lek. Både pojkar och flickor i åldrarna 3–5 år, har 
varit delaktiga i observationerna, samt de kvinnliga pedagogerna som var 30–55 år gamla (varav en av 
dem var barnskötare och de övriga var förskollärare) med olika yrkeserfarenheter. Syftet med detta var 
att se vilka metoder som förskollärarna använde för att undervisa matematik, men även att 
uppmärksamma barnens intresse kring vad de intresserar sig för, utifrån dessa observationer och miljöer.  

Undersökningsmaterial/personer 

Undersökningen genomfördes på en förskola i en mindre kommun. På förskolan fanns det sex 
avdelningar. På den avdelning vi gjorde samtliga observationer uppfattade vi hade mycket matematiskt 
material och matematiska inslag i sin verksamhet. De fyra observationerna som vi valt att använda i 
studien, har tagit oss två dagar att genomföra. Undersökningen har utgått ifrån frågeställningarna och 
syftet som vi tidigare presenterat.  

 

Vi fick observera en barngrupp där barnen är 3–5 år gamla eftersom förskolechefen tilldelade oss denna 
barngrupp. Vi ansåg att den tilldelade gruppen som i praktiken bestod av främst femåringar vara lämpligt 
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för vårt syfte då denna åldersgrupps erfarenheter ständigt utvidgas och barn i denna ålder bemöter 
omvärlden med öppna sinnen, vilket inte gäller för de yngre barnen (Björklund & Franzén 2015, s. 169). 
Det var viktigt för oss observatörer att vara lyhörda för barnens situationer och dialoger sinsemellan, 
men också med pedagogerna.  

 

Syftet med undersökningen var att undersöka praktiker för förskollärares matematiska undervisning, där 
barnens matematiska lärande expanderas i samband med interaktion med andra barn (Björklund & 
Franzén 2015, s. 106).   

Genomförande 
Vi genomförde arbetet med hjälp av observationer. Vi utförde observationerna på så sätt att vi först 
började med att ta kontakt med förskolan genom att skicka ett mejl till förskolechefen. Förskolechefen 
tillät oss att utföra observationerna och vi började ta oss in i fältet, alltså utföra observationerna. Då är 
det viktigt att ha med sig en fältdagbok, med anteckningar från observationerna: dialoger, händelser, 
situationer men även reflektioner (Kaijser & Öhlander 2011, ss. 59–60).  

 

Detta utförde vi med penna och papper, alltså inte digitalt överhuvudtaget eftersom vi endast hade fått 
samtycke till att observera barnen icke-digitalt. Att utföra observationerna med penna och papper, samt 
sitta på golvet och börja anteckna, kallas för de ostrukturerade observationerna. Men även de 
ostrukturerade observationerna behöver förberedelser och överväganden, då observatören måste vara 
väl förberedd med det som ska observeras (Patel & Davidson 2003, s. 89).  

 

Totalt så hade vi observerat sju stycken olika händelser, situationer och/eller dialoger, men vi valde att 
avgränsa dessa till endast fyra stycken då vi tyckte att dessa bäst motsvarade vårt syfte samt våra 
frågeställningar, då de andra observationerna inte hade relevans för denna studie. Från första början så 
mejlade vi förskolechefen för förskolan som vi ville observera på, där vi fick klartecken på att vi fick 
observera på denna förskola i två dagar. Därefter ringde vi avdelningen som vi skulle observera på. Vi 
behövde skicka en bilaga digitalt (se bilagor) till alla föräldrar med barn på avdelningen, angående 
samtycke för att ens barn blir observerad. Efter att detta var avklarat så gick vi till förskolan och 
presenterade oss själva, vårt arbete, vår undersöknings syfte- och frågeställningar. Sedan, efter att vi 
hade fått samtycke från föräldrarna, så började vi observera de 14 barn och 3 pedagoger, samt dess 
situationer/händelser, vilket tog ca 20 min per observation. Till sist samlade vi in all information som vi 
hade observerat.  

  

Denna process för att ta sig in i fältarbetet, kallas för de fyra faserna: den första fasen är den orienterande 
inledningen, den andra fasen är att ta sig in i fältet, den tredje fasen är att ordna en vardagstillvaro och 
den fjärde fasen är att lämna fältet (Kaijser & Öhlander 2011, ss. 59–60). I första fasen så kontaktade vi 
förskolechefen med ett mejl för att inleda arbetet. I andra fasen så använde vi oss av penna och papper, 
där vi antecknade våra observationer. Att fotografera och filma var inte tillåtet. I tredje fasen så 
antecknade vi allt och sammanställde informationen som framgick under observationerna och slutligen 
i den fjärde fasen så lämnade vi fältarbetet med information som stärkte vårt syfte och frågeställningar.  
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Observationerna genomfördes under barnens spontana lek inomhus och utomhus, men också i aktiviteter 
som förskollärarna tog sig an. Vi följde därefter aktiviteterna som ägde rum i förskolan, där vi skrev ner 
våra anteckningar med penna och anteckningsblock. Observationerna tog två dagar, från kl. 09:00 till 
kl. 15:00. 

Databearbetning och analysmetod 
Vi började att bearbeta materialen som vi antecknade genom att först studera och analysera dem flera 
gånger utifrån vårt syfte: vilka metoder förskolläraren använder sig av för att stimulera barns lärande 
inom matematiska undervisning och hur förskolläraren utformar den fysiska miljön för ett matematiskt 
utvecklande syfte. Konkret blev första steget att transkribera materialen och diskutera dem med hjälp av 
forskning och litteratur som vi har använt. Det krävs olika metoder för att samla data när man studerar 
barns lärande. Dock man ska vara vaksam på när det är lämpligt att ett barns lärande kan observeras, 
eftersom man behöver få tillåtelse och samtycke innan observationer (Reis 2015, s. 122).  

 

Efter observationerna läste vi tillsammans vårt transkriberande material. Vi tittade på varje detalj, 
jämfört och valt information ur våra anteckningar, innan vi strök över det för att inte bli förvirrade med 
alla anteckningar som vi samlade. Vi antecknade också observationer som liknade dialoger som skedde 
mellan barnen och förskollärare. Vi undvek privat information relaterad till barnet och förskollärare. 
Det vill säga att det inte finns namn eller privat information om deltagarna vilket innebär att våra 
observationer följer etiska överväganden och att vi är ansvariga för att deltagarnas identitet respekteras. 
Vi använde inte barnets riktiga namn när vi transkriberade observationerna eftersom vi har kodat det. 
Det vill säga att det finns en samling av etiska regler. Istället använde vi påhittade namn. Efter att vi 
hade sammanställt observationerna transkriberade vi informationen på dator (Vetenskapsområde 2017, 
ss. 13–14, s. 26). 

 

Hermerén (2017) skriver att det är viktigt att bearbeta datainsamlingen med varandra, och att man 
klargör sina motiv för forskningspartnern man har i samarbetet. Arbetsfördelningen för detta samarbete 
bör vara realistisk och att man bör strukturera upp en tidsplan som forskningsparterna ska förhålla sig 
till vid processen av undersökningen (Hermerén 2017, s. 44). Vi samarbetade utifrån vår tidsplan, där 
vi gav varandra rimliga arbetsuppgifter till en rimlig tid som vi sedan skulle diskutera när vi skulle 
träffas och samtala om vad vi har kommit fram till. Dessutom har vi sammanställt varsin datainsamling 
och tagit det mest väsentliga i vår studie. Vi har också förhållit oss till denna arbetsplan och därför har 
vår vetenskapliga pålitlighet stärkts till varandra.  

 

Flick beskriver databearbetning som att man kodar rad för rad, respektive ord för ord av ens 
observationsanteckningar och utifrån det så sammanställer man informationen av ens anteckningar. Det 
är även relevant att studera likheter och skillnader mellan olika observationer och olika 
observationsanteckningar (Flick 2014 ur Fejes & Thornberg 2015, s. 16). När vi hade skrivit ned våra 
observationsanteckningar individuellt, så jämförde vi våra anteckningar för att se ifall vi hade uppfattat 
eller tolkat vissa situationer olika. De anteckningar som hade likheter, valde vi att ta med i 
forskningsstudien, medan anteckningarna som vi var osäkra på, samt hade tolkat olika, valde vi att inte 
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införa i studien. Vi tog bort de anteckningar som skilde sig åt eftersom vi hade tolkat situationerna olika, 
därmed var vi inte överens om hur de anteckningar hade utspelat sig, så vi valde att ta med de 
anteckningar som var lika mer än de som var olika. Vi var också noggranna med att förklara detaljer i 
våra observationer, som handlade om; miljön, pedagogerna, barnen och situationen som de deltagande 
var delaktiga i. Med detta skapas en större förståelse för läsaren av studien och 
observationsanteckningarna hamnar i större förhållanden.  

 

I analysmetoden skriver Fejes och Thornberg (2015) att det finns 7 steg att förhålla sig till som forskare 
till en undersökning, nämligen; att bekanta sig med materialet, kondensation, jämförelse, gruppering, 
artikulera kategorierna, namnge kategorierna och slutligen kontrastiv fas. Det första steget beskrivs på 
så vis att läsa igenom ens observationsanteckningar som är transkriberad, medan det andra steget handlar 
om att starta analysen där man avgränsar innehållet i ens anteckningar och endast tar med det mest 
relevanta för studien. I steg tre bör man jämföra varandras observationsanteckningar för att hitta likheter 
respektive skillnader från observatörerna, som då tar oss till det fjärde steget, vilket handlar om att 
sammanställa likheterna och skillnader inom observationsanteckningarna. Men man ska enbart fokusera 
på likheterna inom observationerna, som då är det femte steget i analysmetoden av databearbetningen. 
Därefter är det dags att namnge kategorierna på likheterna som är det mest signifikanta i materialet, 
alltså det sjätte steget. Det slutliga steget handlar om att även jämföra kategorierna mot varandra och 
granska materialet (Fejes & Thornberg 2015, ss. 166–170). I vår undersökning så har vi följt dessa 7 
steg som beskriv av Fejes & Thornberg. I början så läste vi igenom de förvirrande anteckningar, för att 
sedan börja avgränsa innehållet från observationerna så att vi endast tog med det väsentliga som svarade 
på vårt syfte och frågeställningar. Därefter jämförde vi varandras observationsanteckningar och valde 
de likheter som var relevanta för studien, som vi sedan granskade för en fördjupad inblick i materialet.  

Forskningsetiska överväganden  
I detta avsnitt kommer vi att tala om vilka etiska överväganden vi tog hänsyn till under vår undersökning, 
alltså vad som får göras och vad som inte får göras när man undersöker för ett visst syfte och för vissa 
frågeställningar. Löfdahl menar att man bör känna till vissa etiska principer i förskolan (Löfdahl 2014, 
s. 32).  

 

En av dessa etiska principer som Löfdahl påpekar, är samtycke och samtyckeslagen. Detta betyder att 
forskarna bör få alla deltagandes samtycke inför observationerna för att kunna få fullständig tillåtelse 
att genomföra observationerna. Man bör informera barnen, pedagogerna samt vårdnadshavarna till 
barnen som blir observerade, för att få allas samtycken (Löfdahl 2017, s. 31). Först och främst 
kontaktade vi förskolechefen via mejl, där vi talade om och bifogade bilagan om samtycke och 
samtyckeslagen (se bilagor). Då fick vi förskolechefens samtycke, och därefter vidarebefordrade 
förskolechefen mejlet till pedagogerna på förskolan, som också gav sitt samtycke till att observationerna 
skulle äga rum på avdelningen. Efteråt gav dem blanketter till föräldrarna vars barn gick på avdelningen 
vi hade planerat att observera, där vi också fick deras godkännande och samtycke. När vi kom till 
förskolan för att observera barnen och pedagogerna, så informerade vi barnen om vad vi skulle göra, 
därmed gav barnen deras samtycke också. Barnen visade sig välvilliga och nyfikna. Vi såg till att vara 
lyhörda ifall något av barnen inte verkade vilja vara med, genom att vara uppmärksam på deras 
kroppsliga och språkliga uttryck.  
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En annan aspekt av etiska principer är anonymiteten. Ahrne & Svensson (2011) skriver att det är viktigt 
för de deltagande att behålla deras identiteter, genom att anonymisera materialet och informationen man 
har fått fram i ens observationer. På så sätt kommer inga sökmotorer att kunna hitta deras identiteter och 
de berörda får behålla deras ursprungliga identiteter (Ahrne & Svensson 2011, ss. 128–130). I våra 
observationer har vi anonymiserat informationen på så sätt att när vi har skrivit att barnen eller 
pedagogerna har sagt något, så har vi benämnt dem med falska namn, för att förhindra att sökmotorer 
kan hitta deras ursprungliga identiteter.  

 

Dahmström (2011) menar på att det finns fyra huvudregler för forskning baserat på individskyddskravet, 
vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vår 
forskning har präglats utifrån dessa regler, där vi har samordnat alla kraven för allmän forskning genom 
att vara uppmärksammade på kraven under hela vårt arbete. Ett konkret exempel på 
konfidentialitetskravet är att våra observationer anonymiserades (Dahmström 2011, ss. 432–433).  

Studiens kvalitet 
Metodvalet för denna studie är datainsamling och observation, där observationsformen är en etnografisk 
metod. Detta utfördes i god tid före utsatt datum för studiens slutskede, så att vi två studenter som utförde 
detta, ej skulle utsättas för stress som då hade kunnat försämra studiens kvalitet. Kvaliteten av en studie 
utgår bland annat ifrån forskarnas metodologiska färdigheter, här är det enligt Patton (2002) 
grundläggande att inneha två grundläggande förhållningssätt:  

- Kritiskt tänkande: Här gäller det framförallt att erhålla ett kritiskt perspektiv, för att kunna 
kritiskt granska information och framväxande mönster, och därefter kunna pröva om dessa.   

- Kreativt tänkande: Att kunna skapa kreativa kopplingar mellan informationen. 

I kvalitativ forskning är alltså forskaren av stor betydelse för att forskningen ska bedrivas på ett 
kvalitativt sätt (Fejes & Thornberg 2015, s. 260). 

I och med att våra frågeställningar kräver en form av observation var det just observation som valdes 
som metod. För att kunna få en observation till att vara vetenskaplig krävs en systematisk planering och 
informationen måste registreras systematiskt (Patel & Davidson 2011, s. 91). Detta gjorde vi genom att 
planera vår observationstid med förskolechefen, samt vara noggranna med att ta med det mest relevanta 
ur observationerna under observationstillfällena. 

Fördelarna med att vi använde oss utav den här metoden var att vi kunde studera dess naturliga beteenden 
hos barnen, de behövde inte förbereda sig på något vis utan bara delta. Det handlar om att 
observationsmetoden ser till att vi som studerar dem är oberoende av individernas villighet att lämna 
information, vilket är en fördel (Patel & Davidson 2011, s. 92). På så sätt kommer inte barnen att ändra 
sitt beteende, eftersom de inte behövde förbereda sig på något. Detta stärker studiens kvalitet, då vi får 
resultat som påvisar barnens naturliga beteenden i förskoleverksamheten.   
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Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisar vi resultaten och analyserna utifrån våra observationer. Vi kommer att svara på 
vårt syfte genom våra resultat och vi kommer tala om vad vi har kommit fram till utifrån dessa 
observationer. Slutligen kommer vi att analysera observationerna.   

 

Observation 1 - Lek med träklossar 
 
Pedagogen Lotta, hade en aktivitet inomhus med 14 barn. Tre pojkar i 5-årsåldern, vars namn är Oskar, 
Edvin och Kevin, lekte med träklossar. Träklossarnas utseende var att ena sidan av träklossen hade en 
skriven bokstav, varpå den andra sidan av träklossen hade siffror. Pojkarna beslutade sig för att bygga 
garage runt ett bord stående till deras leksaksbilar då de hade varsin bil i handen.  

 

Oskar: Kan jag få fler klossar? Jag behöver två, tack! 

Edvin: Men, jag behöver ju också… 

Kevin: Jag kan hämta mer åt er! 

Oskar: Jag behöver två gröna klossar. 

Kevin: Varsågod! Här har du två gröna klossar! 

Edvin: Jag behöver 8 gula klossar, då blir det 2+8, 10! 

Kevin: Här har du dem. 

Edvin får 8 gula klossar, pojkarna börjar bygga igen.  

Edvin: *Edvin vänder sig mot Oskar* Jag ska bygga ett jättestort garage, mycket större än ditt garage. 

Oskar: Nähä, det är ju min som är störst! 

Edvin: Mitt garage är både längre och större än ditt. 

Kevin: Mitt garage är mellanstort. 

Oskar: 1, 2, 3 – det kommer att bli tre garage! 

 

Efter ett tag av byggande tyckte pojkarna att det var tröttsamt att stå samtidigt som de bygger. Då beslutar 
de sig för att sätta sig på stolarna, som bara är två stycken.  

 

Oskar: Jag fick ingen plats. 

Lotta: Hur löser ni det här då? 

Oskar: Jag har ingen stol.  
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Lotta: Hur många är ni? 

Edvin: Vi är tre stycken.  

Lotta: Hur många stolar finns kvar? 

Kevin: Två.  

Lotta: Vad kan man då göra? 

Oskar: Då går jag väl och hämtar en stol! 

Lotta: Vad bra, Oskar! Se vad ni kan, ni löser saker själva utan problem! 

 

Därefter sätter sig barnen på de tre stolarna och fortsätter att bygga garagen till deras bilar.  

Analys 1 - Lek med träklossar 
 

Utifrån denna observation så stärktes samt stimulerades pojkarnas matematiska förmågor med hjälp av 
pedagogen Lotta. Ur ett sociokulturellt perspektiv, så använde sig Lotta av stöttning genom 
uppmuntringar och beröm till pojkarna. Situationen där Oskar hämtade en stol eftersom en stol fattades, 
så berömde hon Oskar för att han kunde lösa problemet själv, men gav även beröm till de två andra 
pojkarna för deras samverkan av att lösa problemet. Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 
skriver att stöttning uppvisas genom uppmuntringar och beröm (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson 2011, ss. 122–123). Man kan också se pojkarnas samverkan i att lösa problemet som att de 
hjälptes åt för att lära sig av varandras erfarenheter och kunskaper. Sociokulturellt synsätt menar på att 
detta kallas för proximala utvecklingszoner barnen sinsemellan (Palmer & Unga 2016, s. 118). Ur detta 
synsätt så menar man även att ett samspel mellan barnen skapar förståelse för barnen ger tillfälle för 
meningsskapande. Ett tydligt exempel på detta bland pojkarna var när de samtalade om hur många 
träklossar de behövde till garagen som var och en byggde. Björklund menar att samspel barnen 
sinsemellan gör att de får tillfälle för dess meningsskapande (Björklund 2009, ss. 152–153).  

 

Lotta utmanade även Oskars kunskaper och förmågor när hon ifrågasatte situationen kring stolarna, med 
frågeställningar som: ”Hur löser ni det här då?”, ”Hur många är ni?”, ”Hur många stolar finns kvar?” 
och ”Vad kan man då göra?”. Björklund skriver att man bör utmana kunskaper och förmågor hos barnen 
för att stimulera deras lärande (Björklund 2009, s. 44). Hon skapade alltså möjligheter för pojkarna att 
reflektera över vardagsmatematiken som de stöter på, men detta är också ett sätt för pojkarna att 
synliggöra matematiken som finns i lek och vardagsaktiviteter i verksamheten, vilket är det som NCM 
menar på (NCM 2006, s. 8). Då får pojkarna en större inblick i matematik och matematiska begrepp.  

 

När pojkarna lekte med klossarna, så stimulerades deras matematiska förmågor då de fick möjlighet att, 
genom fritt tänkande, kunna para ihop klossarna på olika sätt. Därmed förstår de sambanden mellan 
delar och helhet gällande byggande av klossar (Björklund 2009, ss. 108–109). På så sätt utvecklades 
matematikkunskaperna hos pojkarna, men också när Oskar saknade en stol att sätta sig på, där han under 
konfliktsituationen listade ut att han bör gå och hämta en stol. Han jämförde sin situation med Edvin 
och Kevins, så han räknade ut att han inte kommer att bli tilldelad en stol. Genom jämförelser i t.ex. 
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konfliktsituationer så kan man ha större förståelse kring att matematik också är ett slags språk som man 
bör behärska som barn (Wallin & Svensson ur Nämnaren nr2 och nr3 2001, s. 75). Under dessa 
situationer så använder man sig även av matematiska begrepp, såsom när Oskar förstod att han borde 
hämta en till stol, vilket kopplas till begreppet addition (Eriksson, Mattsson & Strömbom ur Nämnaren 
nr1 2004, s. 80).  

Observation 2 – Vid samlingen 
 

Alla 14 barn satt vid samlingen, i en ring. Det satt även tre pedagoger i ringen med barnen. En av 
pedagogerna (Agneta) hade upprop, där hon ropade upp barnens namn.  

 

Agneta: Var det någon som inte blev uppropad? 

Barnen i kör: Neeeej! 

Agneta: Det är 9 pojkar och 5 flickor här. Vilka är flest? 

Barnen i kör: Pojkarna! 

Agneta: Bra, tjejerna är färre än killarna! 

 

Agneta hade med sig ett timglas till barnen som hon plockade fram vid samlingen. 

 

Agneta: Vet ni vad det här är? 

Barnen: Jaaa, timglas! 

Agneta: Vad duktiga ni är som kan! Blunda nu så vänder jag upp och ner på timglaset. När tiden har 
runnit ut så får ni öppna era ögon igen! 

 

Alla barnen hade blundat och när tiden hade runnit ut efter 1 minut, så fick de öppna ögonen igen.  

 

Agneta: Hur kändes det att blunda i 1 minut? 

Isak: Tråkigt…  

Agneta: Varför det? 

Isak: För att vi väntade jättelänge! 

Agneta: Tyckte du att det var en lång tid? 

Isak: Ja. 

Agneta: Hur kändes det för dig, Matilda? 

Matilda: Det var skönt.  

Agneta: Vad bra att det kändes skönt för dig!  
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Kasper: För mig kändes det inte som en lång tid för jag tjuvkikade hela tiden! 

Agneta: För vissa känns det som en lång tid och för andra så känns det som en kort tid, det är olika för 
alla! 

 

Agneta hade även med sig en stor gul tärning till samlingen och hade också med sig 6 lappar. På varje 
lapp fanns det prickar från 1 till 6 prickar på ena sidan och på andra sidan av varje lapp fanns det en bild 
som föreställde antingen en skatt, en mask, en fladdermus, en indian eller en kråka. Varje bild var 
kopplad till en sång som alla skulle sjunga, när dem hade kastat tärningen. Beroende på hur många 
prickar man fick när man hade kastat tärningen, så skulle barnen räkna på lapparna för att se vilken som 
hade motsvarande prickar till tärningen. Hon spred ut alla lappar på mattan.  

 

Agneta: Ser ni lapparna som jag har spridit ut på mattan? 

Barnen: Jaaa! 

Agneta: Titta vad som finns över och under lapparna. 

Barnen tittar studerande. 

Jakob: Det är prickar ovanpå, mönster till siffror! 

Linn: Och det är bilder under! 

Agneta: Ja, det är korrekt! Gustav, du kan börja med att kasta tärning så får vi se vilken bild du kommer 
att få. Den bilden du får, kommer vi att sjunga en sång om.  

Gustav: *kastar tärningen* Jag fick 1, 2, 3 – 3 prickar! 

Agneta: Kolla efter vilken bild som är 3 prickar. 

Gustav: Jag fick en mask.  

Agneta: Då sjunger vi allesammans låten om masken! 

 

Barnen sjunger låten om masken. Därefter fortsätter barnen att kasta tärning tills alla har kastat tärning. 
Då hämtar Agneta en korg full av frukt; bananer, äpplen, apelsiner och päron som hon skulle dela ut till 
barnen.  

 

Agneta: Tala om vilken frukt ni vill ha och om ni vill ha en hel eller halv frukt.  

Moa: Men jag gillar inte banan. 

Agneta: Det finns annat att välja på, Moa. 

Moa: Jag vill ha ett halvt äpple.  

Ebba: Jag vill ha en hel banan.  

Alex: Jag vill ha ett halvt päron. 

Julia: Jag vill ha ett halvt äpple och en halv banan.  

Agneta: Du får först ett halvt äpple och sen en halv banan, men inte båda samtidigt.  
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Barnen äter deras frukter.  

Alvin: Var ska jag slänga skalet? 

Agneta: Jag vet inte hur vi ska lösa det, har du någon lösning? 

Julia: Du kan hämta en papperskorg, Alvin! 

Alvin: Ja, jag ska! 

Agneta: Vad bra att ni löste det själva! 

Analys 2 – Vid samlingen 
 

Ur denna observation så kan man uppfatta att barnen stärkte deras förmåga för tidsuppfattning, samt 
tidmätning när Agneta tog fram timglaset för att se om barnen tyckte att det var en lång respektive kort 
tid att blunda under 1 minut. Då fick hon varierade svar, någon tyckte det var en lång tid, en annan tyckte 
det var skönt och den sista tyckte att det var en kort tid för att man hade tjuvkikat under minuten. Barnen 
behövde alltså tid att tänka och reflektera. Därför är det viktigt att ge barnen en chans att undersöka och 
jobba på ett roligt sätt med det de håller på (NCM 2006, s.106). Barnens matematikkunskaper 
stimulerades genom att de fick blunda under en minut, eftersom de får fysiskt uppleva tiden med kroppen 
(Palmer 2011, s. 99). Från ett sociokulturellt synsätt så anses verksamhetens förhållningssätt vara 
proximala utvecklingszoner, där barnens upptäckter för matematik blir avgörande i tänkandet och 
görandet. Barnen får kunskaper och stärkande matematiktänkande genom att fysiskt göra det 
tillsammans (Palmer, Unga & Hultman 2016, s. 118).  

 

När barnen kastar tärningen, ska de räkna prickarna de fått. Beroende på vilket nummer de fått ska de 
välja en av flera bilder som finns på golvet där det står nummer från 1 till 6. Sången är kopplad till det 
valda numret. Man ser då att barnen har det roligt när de leker samt när de lär sig matematik genom den 
här metoden. Barnen samarbetar, erövrar och utvecklar kunskap om tal och antal genom leken (Reis 
2015, s. 40). 

 

Även under fruktstunden när barnen fick tala om ifall de ville ha en halv eller en hel frukt, så fick de 
träna på de matematiska begreppen att dela och storlek. När Agneta utmanade barnen till att tala om för 
henne vad de ville ha för frukt, så framgår det tydligt om hur de tänker om att dela. Oftast så menar 
barnen att dela och ”dela lika” har samma definition (Kärre 2013, s. 136). Ur ett sociokulturellt 
perspektiv så kan detta ses som barnens kreativa förmåga som Vygotskijs teori talar om. Barnens 
fantasier får ett synliggörande spelrum och uppfinningsförmågan är grundat av barnens tidigare 
erfarenheter (NCM 2006, s. 156). Under fruktstunden så var det även Julia som ville ha ett halvt äpple 
och en halv banan, men då kompromissade Agneta genom att säga att hon fick ta en halv frukt i taget. 
Metoden relaterades med Vygotskijs teori det vill säga att med den närmaste utvecklingzonen kan 
barnet, i samarbete med vuxna eller samarbeten med andra kamrater som har mer kompetenta, prestera 
mer än att den själv klarar på egen hand. Pedagoger här har en central roll och har en stor betydelse för 
barnets utveckling. När barnet samarbetar och samspelar med sina lärare eller med andra barn har mer 
möjligheter att utveckla så sker det genom lärande (Bråten 1998, ss. 104–105). 
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Observation 3 – Vardagsrutiner vid måltider 
På denna avdelning går 14 barn, och de har två matbord där barnen är fördelade på hälften, med 7 barn 
vid varje bord. Vid lunch-och mellanmålstid är det ett barn varje dag som kallas för ”mästare” och får 
ett särskilt uppdrag att duka vid båda dessa matborden till alla barnen.  
Pedagogen Karin talar då om för barnet som är utsedd till dagens ”mästare” att det är dags att duka.  

Lisa: Okej, men hur många tallrikar, glas och bestick ska jag duka fram?  

Karin: Det vet du ju själv. 

Lisa: Just det.  

Lisa började då tänka efter en stund. 

Karin: Hur många blev det? 

Lisa: Jo, 14 tallrikar, 14 muggar och 14 skedar.  

Karin: Hur tänkte du? 

Lisa: Jo, det är en lapp med 7 gubbar vid varje dörr, och 7 barn med 7 barn blir ju 14 barn om man 
räknar på händerna. Och varje barn ska ju ha en tallrik, ett glas och en sked. 

Matbordet är ett rektangulärt bord med tre stolar på långsidorna och en stol på kortsidorna. På en av de 
långa sidorna har barnen satt sig på varsin kant, och efterlämnat en plats åt sin förskollärare i mitten av 
dem.  

Karin: Varför har ni lämnat en tom stol mellan er? 

Tobias: För där ska ju du sitta. 

Karin: Men varför just här? 

Sandra: Det ska vara lika på båda sidorna ju, nu har du ett barn på varje sida.  

Karin: Jaha vad trevligt, då sätter jag mig i mitten av er då.  

Senare vid ett av matborden, frågade Karin: 

Hur många här vill dricka mjölk?  

De barnen som ville dricka mjölk räckte upp händerna och tittade på varandra, ett barn tog initiativet till 
att räkna alla dem som ville dricka mjölk och sa: 

Det är 5 som vill dricka mjölk! 

Då svarade Karin:  

Jaha, och hur många här är det då som vill dricka vatten?  

De två resterande barnen räckte upp handen, varav den enda tittade på den andra och sa: 

Det är två som vill dricka vatten!  

Då svarade Karin på ett lekfullt sätt och använde även fingrarna för att förklara: 

Jaha, så bra då, för vi kan ju räkna här att sju barn minus 5 barn som ville dricka mjölk blir ju 2 barn 
som vill dricka vatten.  

När Karin senare skulle hälla upp vatten respektive mjölk till dem frågade hon varje barn:  
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Ska jag hälla upp ett helt glas eller halvt?  

Tobias: Jag skulle vilja ha ett helt glas. 

Sandra: Jag vill inte ha ett helt eller halvt, jag vill ha mellan. 

Karin häller upp ett glas där det är ungefär tre fjärdedelar.  

Karin: Du menar såhär?  

Sandra: Ja, precis. 

Karin: Det kallas för tre fjärdedelar. 

Sandra: Jaha okej! 

Under mellanmålstiden var det dags för pedagogen att bre mackorna med smör och mjukost. Hon skrev 
en siffra på varje macka med hjälp av mjukosten, sifforna 1–7. Därefter lade hon mackorna på ett fat 
mitt på bordet och ställde sig vid sin egen stol. 

Karin: Min stol är siffran noll. Vilken siffra har då din stol?  

Karin pekade och tittade mot barnet som satt bredvid henne till vänster.  

Tobias: Då har min stol siffran 1.  

Karin: Precis, och vilken siffra har din stol då? 

Hon fortsatte på samma sätt till alla barnen som satt vid bordet tills alla hade en siffra.  

Karin: Då får ni ta en macka som har er siffra på.  

Alla barnen räckte då ut händerna för att ta den mackan med deras respektive siffra.  

Linnéa ville inte äta upp hela sin macka.  

Linnéa: Jag vill inte äta hela mackan. 

Karin: Nej, men det behöver du inte. Börja med att äta halva mackan i alla fall. 

Linnéa: Okej. 

Elias: Jag ska också först äta halva mackan. Om jag sen äter den andra halvan också, då kommer jag 
äta en hel macka.  

Linnéa: Ja, det är sant.  

Karin: Ja, just det.  

Därefter ville vissa av barnen ha en till macka, så Karin gjorde fler mackor, denna gången hade hon med 
hjälp av mjukosten gjort olika mönster.  

Karin: Ni får välja själva vilket mönster ni vill ha. 

Elton: Jag vill ha den randiga mackan.  

Karin: Varsågod, du får ta den.  

Maja: Då vill jag ha den prickiga. 

Karin: Javisst, ta den du.  
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Analys 3 – Vardagsrutiner vid måltider 
De olika situationerna som uppstod vid matbordet kan tolkas på olika sätt ur det sociokulturella 
perspektivet. Den första situationen där ett barn ska vara dukvärd, och detta är ett av de naturliga 
tillfällena att lyfta fram matematiken (Kärre 2013, s. 28). Här kan vi se hur barnens tankesätt kring antal 
är och hur den kan utvecklas. Detta hjälper oss pedagoger i sin tur för att kunna utmana våra barn när vi 
leker med dem i frågor gällande antal (Kärre 2013, s. 31). 
När pedagogen frågar varför hon får sitta i mitten av barnen vid matbordet, talar ju barnen då om för 
henne att det ska vara lika på båda hennes sidor, här ser barnen något som mer eller mindre. Här 
uppmuntrar pedagogen att utmana barnen att räkna och jämföra över olika mängder och hantera att 
använda tal “utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 
och samband mellan begrepp” (Lpfö 98 2016, s. 10). 

Då barnen räknat hur många som skulle dricka mjölk respektive vatten, så detta innebär att barnen 
uppmuntras att prova att räkna och använda matematikspråk vilket sker i samspel mellan barnen och 
förskollärare. Pedagogiska måltider har som syfte att barnen deltar om olika matematiska sammanhang, 
där de resonerar om mängder, antal, delar och tid etc. (Björklund & Palmer 2018, s. 204). 

När pedagogen senare skulle hälla upp vatten åt de barnen som ville ha, var det ett barn som varken ville 
ha ett helt glas eller halvt glas vatten, utan ”mellan” och då svarade pedagogen genom att benämna det 
korrekta begreppet för barnet, hon svarar att barnet då menar tre fjärdedelar. Detta är ett sätt att 
kommunicera matematiken, här är språket viktigt och har stor betydelse för barnens matematiska 
tänkande (Björklund 2009, s. 148). 

Det som också skedde här var att förskolläraren tog initiativ till att utveckla de barnets nyfikenhet och 
fundering då barnet var tydlig med att denne inte ville ha vare sig ett helt glas vatten eller halvt utan det 
som är mellan dessa, men då barnet inte visste begreppet för det var pedagogen lyhörd och såg till att 
besvara barnets fundering kring matematik-frågan, och detta för att hjälpa barnet och generalisera sin 
förståelse, som skedde just i detta fallet (Björklund 2013, ss. 117–118). Detta främjar den proximala 
utvecklingszonen, där hel och halv fyllt glas ingår i barnens erfarenheter, men när man utmanar de med 
nya kunskapsnivåer stimulerar man lärandet (Björklund 2009, s. 153). 

När ett barn inte ville äta upp hela sin macka, så sa den vuxna att barnet kunde äta en halv macka då och 
sen se ifall den ville äta upp den andra halvan också, och ett annat barn talade då om för det första barnet 
att om man äter de båda delarna, då blir det en hel, och det andra barnet instämde. Detta är då ett exempel 
på stöttning barn emellan, med andra ord när barn lär sig av varandra, detta är ett begrepp ur det 
sociokulturella perspektivet (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2011, s. 123). Här upptäcker 
barnen styrkan i att vara fler i tänkandet och görandet, och att man ska ta till sig av varandras idéer och 
kunskaper (Palmer, Unga & Hultman 2016, s. 118). 

Observation 4 – Vid sandlådan 
Vi har gjort den här observationen ute på förskolegården vid sandlådan. Syftet med observationen var 
att undersöka hur matematikundervisningen sker i sandlådorna ute på förskolegården. När barnen lekte 
med varandra utan vuxen inblandning så synliggjordes många matematiska begrepp barnen sinsemellan, 
men även när förskollärarna gick förbi sandlådan och talades vid med barnen. Då kunde man observera 
en bild av hur förskollärare kommunicerade med barnen på något sätt där det ingår matematiska ord och 
begrepp. Observationen handlade om 5 flickor som var mellan 3–5 års åldern som lekte aktivt i 
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sandlådan och låtsades att de jobbade på McDonalds, varav en pedagog var bland dem. Pedagogen 
benämns som Monica. Barnen hade som material: spadar, stjärnor, fiskar, hinkar, tallrikar, muggen, små 
stenar etc.  

 

Tina: Jag vill baka 8 kakor. Ingen rör mina kakor!  

Melinda: Jag fixar coca-cola!  

Kajsa: Jag vill göra hamburgare.  

Lovisa och Tyra: Vi gör också hamburgare med mycket ketchup och ost.  

Tina: Lägg de i tallrikarna för att sälja sen.  

Tyra:  Min hamburgare blir större än din, haha! Jag låtsas att jag äter den godaste hamburgaren.  

Lovisa: Jag vill också äta efterrätt och kakor. Jag gillar den.  

Melinda: Jag vill äta hamburgare och glass. Mycket glass. Jag vill äta glass 2 gånger. Min 
favorit! *Köper glass och betalar med några stenar. * 

Tyra: Hallå det fattas pengar här! Du ska betala för 2 glassar!  

Melinda: Hur mycket blir det då?  

Tyra: 4 kronor för 2 glassar. *Tyra visade nummer 2 med fingret med ena handen och 2 fingrar med 
andra handen och båda barnen började räkna*: 1,2,3,4! 

Tyra: 2 kronor till för hamburgare, och då blir allt 6 kronor! 

 

Då kom Monica förbi och frågade om hon får köpa glass, kakor och Coca-Cola.  

 

Tyra: Vilken Coca-Cola vill du ha? Det finns liten, mellan och stor.  

Monica: Vilken är den billigaste? Jag har inte så mycket pengar. Jag är sugen på glass och kakor.  

Tyra: Ok. Du kan ta en liten. Den kostar 1 kr. Glass 2 kr. Kakan 1 kr. *Tyra använder fingrarna för att 
räkna dem och säger*: Det blir bara 4 kr! 

Monica: *Betalar, men vill utmana barnet att tänka själv*: Vet du? Jag ångrar mig för kakan! Får jag 
pengar tillbaka för kakan?   

Tyra: Japp. Inget problem! Kakan kostar 1 kr. Då får du en krona tillbaka!  

Monica: Utmärkt! 

Analys 4 – Vid sandlådan 
I förskolan ska utveckling och lärande bilda en helhet och leken används som en viktig del för att främja 
matematik det vill säga barnen kan fånga matematik genom att leka (Björklund & Palmer 2018, s. 205). 
Under den tiden vi observerade skedde olika aktiviteter och situationer som barn mellan 3 och 5 år 
genomgått ute på förskolegården där barn leker och engagerar sig i exempelvis sandlådan med 
matematiska innehåll. Under några tillfället barnen lekte mest utan inblandning av vuxna. Trots att 
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barnen förmodligen inte är medvetna om att de lär sig matematik, visar de en spännande och kreativa 
matematikspråk genom leken eftersom de hela tiden nämner orden som: stor, liten, lång, mindre, under, 
på, vikt osv. “Leken är den ledande utveckling källa i förskoleåldern” som Bråten beskriver med 
utgångspunkt hos Lev Vygotskij (Bråten 1998, s. 42).  
Det handlar om 5 flickor som lekte aktiv i sandlådan. Det fanns olika formar av figurer som spadar, 
stjärnor, fiskar, hinkar, tallrikar, muggen etc. När barnen var i sandlådan kommunicerade de med 
varandra och kom överens om att var och en skulle fixa en sak i taget.  Ett barn skulle fixa kakor och 
säger:  jag bakar 8 kakor med sanden. Det andra barnet skulle fylla muggar med Coca cola och de övriga 
var ansvariga att göra hamburgare och lägga de i olika tallrikar. Vi tolkar att spadarna, fiskarna, hinkarna 
blir som redskap för barns samspel när vi observerade barnens lek i sandlådan. Artefakterna som 
förekom i sandlådan är exempelvis spadar, hinkar osv. Barnen använder hela tiden dessa artefakterna i 
samspelet med varandra när de leker i sandlådan. Säljö (2014) beskriver artefakter som vardagen är fylld 
av olika verktyg, instrument för mätning, fortskaffningsmedel och annat. (Säljö 2014, s. 29).  

På så sätt skulle alla barn samspela och låtsades att de jobbade på McDonald. Säljö (2010) beskriver att 
ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är kommunikationen mellan barnen och 
omgivningen som är delaktiga i kunskaper och färdigheter. Det betyder att barnen imiterar vad de andra 
gör “Människan föds in i och utvecklas i sampel med andra människor och vi gör våra erfarenheter 
tillsammans med andra”. Det vill säga barnen upprepar det som hände omkring sig och barnen får den 
kunskapsöverföring som tolkas i leken. (Säljö 2010 i Kroksmark 2014, s. 57).  

 

Ett barn sa: jag låtsas att jag äter den dyraste och godaste hamburgaren plus jag vill också ha efterrätten 
och kakor. Andra barn ville äta hamburgare och glass, mycket glass säger hon.  Men hon säger att hon 
ska äta 2 gånger glass för att det är hennes favoritefterrätt. Då betalade hon men några små stenar. Det 
fattas pengar här säger barnet som är ansvarig vid kassan. Du måste betala två gånger för glass. Hur 
mycket blir då frågar hon?  

Glass kostar 2 kronor och du ville ha 2 sånt eller hur? säger hon. Oavsett om barnen befinner sig inne 
eller ute på förskolegården är leken viktig för deras utveckling och lärande “Leken är viktig för barns 
utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska 
prägla verksamheten i förskolan” (Lpfö 98 2016, s. 6).  

 

Sandlådan ses som en miljö där det också finns naturliga miljö exempelvis sand i sandlådan, stenar etc. 
Alla dessa material som finns omkring barnen främjar deras fantasi till exempel när de bakar kakor och 
få river ner dem om och om igen. När barnen leker med små och stora hinkar fylld med sand och stenar 
etc. I sandlådan samspelar barnen inte bara med de som finns där utom med de andra som kommer förbi 
och med pedagogen (Doverborg och Pramling Samuelsson 2010, s. 49).  

 

Hon visade först 2 fingrar med ena handen som betyder priset för en glass och 2 fingrar till med andra 
handen och tillsammans började de räkna 1,2,3,4. Plus 2 kronor till för hamburgare. Tillsammans 
räknade de summan tills det blir talet 6. Det är typiskt att små barn använder sina fingrar när de vill 
förklara eller visa något antal. Vissa barn kan visa både fingrar och säga hur många det är (Doverborg 
och Pramling Samuelsson 2010, s. 20).  
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Kassörska sa att det blir 6 kronor. Hon visade det med fingrarna och använde båda händerna för att visa 
sin kompis att det blir 6 kronor eftersom 4 plus 2 är 6 kronor. När barnen räknar med fingrarna innebär 
det att barnen utvecklar antalsuppfattning till och med 10 (Ljungblad 2016, s. 23).  

 

Barnen har olika erfarenheter som varierar hela tiden och det är viktig att förskolläraren undervisar och 
lär barnen alla de grundläggande begreppen “I mycket tidig ålder kan människa urskilja mängder på två 
och tre. Men den förmågan måste aktiveras annars sker ingen utveckling av uppfattning av antal” 
(Sandahl 2014, s. 64).  

 

Därefter kom pedagogen och frågade om hon fick köpa glass med kakor och en Coca cola. Barnet 
frågade då: vilken kola vill du ha? Liten, mellan eller stor. Då frågar pedagogen: vilken är den billigaste 
för att jag har inte så mycket pengar men jag är sugen på glass och kakor.  Ok, säger barnet. Du tar en 
liten Coca cola som kostar bara 1 krona. Glass kostar 2 kr plus en kaka som kostar 1 krona. Barnet 
använder fingrarna som hjälp att räkna allt och säger rätt summan som blir 4 kronor. Pedagogen betalar 
summan. Men hon ville utmana barnet och sa:  Vet du? Jag ångrar mig för kakan. Kan jag få pengar 
tillbaka för kakan? Japp säger barnet. Inget problem! Det blir då... kakan kostar 1 krona då får du en 
krona tillbaka. Utmärkt säger pedagog!  Barnens beteende visar oss på ett matematiklärande när de 
pratar om storlek, räkningen, billigaste osv. Pedagogen deltar i barns leken och lärande på det sättet att 
integrera med barnen i leken (Björklund & Palmer 2018, s. 207).  

 

Att lära matematik i förskolan betyder det alltså att genom iakttagelser och låta barnen prova och 
utforska saker på egen hand. På det här sättet har barn möjlighet att upptäcka olika saker. Därför är det 
viktig att pedagogen stimulerar och utmanar barnet i deras matematiska utveckling “Förskollärare ska 
ansvara för att barnen ska stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (Lpfö 98 2016, s. 11).  

 

En grundpelare i förskolans pedagogik är när förskolan följer givna mål och uppfyller läroplansmål och 
syften, medvetenhet om lärande och ser hur viktig den pedagogiska miljön är för att lära i förskolan. 
Samt att förskolläraren ska vara lyhörd och förstå barnen när de utrycker sig. Lärarens ansvar är att 
vägleda och hjälpa barnen att utveckla barnens tankar och idéer.  Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000 s. 15) i NCM (2006) skriver: “Barn som vistas i en miljö som erbjuder tankemässiga utmaningar, 
utvecklas och skapas förutsättningar för lärande på helt annat sätt än barn som inte levt i denna form av 
miljö” (NCM 7, 2006, s. 94). 

Sammanfattning av resultat och analys 
Utifrån resultaten och analyserna från observationerna kan vi konstatera att barnen lär sig av varandra, 
när de får stöttning från pedagogerna som uppmuntrar barnen till att utveckla deras matematiska 
kunskaper inom lek.  

 

Så fort man kom in till avdelningen i förskoleverksamheten ser man att matematik fanns överallt. Allt 
var ju matematik! Exempelvis på varje lekrum fanns ett visst antal smågubbar gjorda av papper och 
även siffror som var klistrat på dörren som visar hur många barn som får vara i lekrummet. Det innebär 
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att om barnet vill leka i vilket rum som helst räknar de hur många gubbar som finns i respektive rum 
samt att de lär sig hur det kan skrivas. Det mesta av materialet var relaterat till matematik. Exempelvis 
spel, samling, vid måltiderna, böcker osv. Det verkade som att pedagogerna utmanar och stöttar barnen 
att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. På så sätt får barnen utveckla sina 
matematiska förmågor genom leken för att fånga upp matematik (Björklund & Palmer 2018, s. 56). 

Diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att koppla ihop studiens syfte samt diskutera studiens resultat i samband med 
tidigare forskningen som vi har beskrivit från början, detta kommer göras med hänsyn till det 
sociokulturella perspektivet. Vi kommer att visa resultat av förskollärares matematiska undervisning 
och metoder i samband med våra studiefrågeställningar.  

Syfte med denna studie var att undersöka undervisning i matematisk och klargöra de metoder 
förskollärare använder i förskolan. Genom analyser av observationer av förskolans verksamhet har vi 
kommit fram till att det framför allt är följande sätt som används: stöttning, ifrågasätta/utmana och låta 
barnen få chans att undersöka vad de gör.  

Våra resultat visar att ett sätt att aktivt utmana barnen är att föra egna resonemang kring olika problem 
och självmant finna lösningar till dessa är otroligt viktigt för barn, detta för att kunna låta barnen 
självmant finna nya begrepp, reflektera, räkna ut, lösa problem samt se olika mönster och samband i 
lekar och aktiviteter. Denna typ av utmaning är också något som Sheridan, Pramling Samuelsson och 
Johansson (2011, s. 75) tidigare har lyft fram.  

Detta är något som vi kan finna många exempel av i våra observationer, ett exempel framförallt var då 
Lotta i Observation 1 fråga Oscar hur dem skulle kunna lösa problemet när han sa att han inte hade en 
stol. Då fick Oscar självmant lösa problemet, inom matematiken ingår problemlösning och detta var ett 
sätt för Oscar att uppmana honom till en form av matematisk problemlösning. Det kan därmed tänkas 
viktigt för förskollärare att ha kunskaper i grundläggande matematik och att ha förmågan och 
beredskapen att lyssna till samt utmana barnen i deras matematiska förståelse. Det handlar om att lärare 
uttrycker ett kunnande till barnen, då de hjälper barnen i deras situationer i förskolans vardag genom att 
de sätter ord på barnens erfarenheter. Det handlar då också om att förskollärarna sätter barnen i 
problemlösningssituationer där den grundläggande matematiken är i fokus. Detta med problemlösning 
är något som även Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) lyft fram, som kan behövas 
för den grundläggande matematiken i förskolans praktik. Detta är för att hjälpa barnen in i matematikens 
värld, genom att skapa ett intresse och engagera deras matematiska kunskaper (Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson 2011, s. 77).  

Observation 2 vid samlingen visar att förskollärare använde av sig olika matematiska begreppet som till 
exempel klassificering, sortering, antal, en hel-halv etc. Förskolläraren stimulerade barnen att fundera 
över hur många som är närvarande och hur många det blir om det saknas två barn exempelvis med syfte 
att väcka intresse för matematik (Johansson 2013, ss. 33–34). Detta gäller även vid observation 3, under 
måltiden då pedagogen talade i termer som halv, hel, tre fjärdedelar mm. för att beskriva hur mycket 
barnen ville äta och dricka.  
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En undersökning gjord av Doverberg (1987) som gjordes för drygt 25 år sedan påvisar tre sätt att se på 
matematiken, dels ett sätt att där matematiken uppfattas som olika aktiviteter där barn deltar i, 
exempelvis att ramsräkna, sortera och ordna. Som exempelvis att duka fram tallrikar och glas till ett 
visst antal barn, ett exempel från observation 3 då Lisa får vara ”mästare”. Fokus här ligger då på ett 
görande. En annan uppfattning av matematiken i undersökningen, är att matematiken beskrivs som ett 
utvecklande av antalsuppfattning och att det viktiga är att barnen förstår vad tal betyder och kan utveckla 
förmågor att jämföra mängd och storlek samt utveckla det egna logiska tänkandet (Björklund 2013, s. 
55).  

Det kan visserligen indikeras på belägg för att det förekommer individuella skillnader i matematiska 
förmågor som med stor säkerhet är medfödda, men å andra sidan är det intressanta vad som faktiskt sker 
med dessa förmågor när barnet växer upp och möter varierande utmaningar och förväntningar? Ett barn 
föds inte med färdiga förmågor, utan det kan snarare beskrivas som ett frö som utvecklas (Butterworth 
1999), en begynnande förmåga som behöver näring för att utvecklas. Det talar för att den miljö som 
barn växer upp i spelar större roll generellt för hur matematikfärdigheter och kunnande utvecklas än den 
uppsättning gener som barn föds med. Vuxnas förväntningar på barns lärande är en faktor som tydligt 
spelar stor roll (Björklund 2013, ss. 57–58). 

Detta kan kopplas ihop med en tidigare forskning som har gjorts på spädbarn som visat resultat på 
mätningar som har gjorts på spädbarn, så visar det sig att områden i hjärnan reagerar när barnet ser 
former och ändras, samt när barnet ser hur antalet objekt förändras (Izard, Dehaene-Lambertz & 
Dehaene 2008 ur Björklund 2009, s. 64). En annan forskning som också tidigare tagits upp är att yngre 
barn anses vara kompetenta att engagera sig och lära sig matematik. Forskningen har också visat att 
barnen som lär sig matematik i tidig ålder, har stor inverkan när de börjar skolan (Björklund & Palmer 
2018, ss. 8–9). Björklund (2013) påstår också att “barn är matematiska och resonerar matematiska i tidig 
ålder och uttrycker sitt kunnande på olika sätt.” (Björklund 2013, s. 12).   

Som tidigare nämnts, har tidigare forskning även påvisat att matematiken inte är ett ämne där man tänker 
ensamt för sig själv, och räknar mycket, utan det är ett ämne som kräver kommunikation. Som tidigare 
redan tagits upp, språkliggör det sociokulturella perspektivet matematiken, och det är många pedagoger 
som idag arbetar ur ett sociokulturellt perspektiv vis i förskolan, genom att leka med matematiska uttryck 
och begrepp för att på så sätt göra matematiken mer kreativ och lustfylld för barnen (Palmer & Unga 
2016, ss. 17–18). Det förekommer många exempel ur de olika observationerna där pedagogerna arbetat 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att språkliggöra matematiken, ett tydligt exempel är ur 
observation 3 där pedagogen Karin på ett lekfullt sätt använde sina fingrar och språkliggjorde 
matematiken i hennes förklaring om hur många barn som skulle dricka vatten respektive mjölk.  

Kommunikation mellan förskollärare och barn är då framförallt en kvalitativ fråga, som både enligt 
tidigare forskning samt för det sociokulturella perspektivet är essentiellt. Den är i behov av en 
ömsesidighet och guidning som krävs av pedagogen, där både känslor och tankemönster är 
betydelsefulla. Anette Emilson, som studerat interaktionen mellan förskollärare och små barn i 
förskolan, menar att barns delaktighet och inflytande i förskolan är begränsat och villkorat av 
förskollärarens förhållningssätt, regler och makt (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2011, s. 
10). Ett märkbart exempel på detta är i observation 2 då förskolläraren frågar barnen hur en minut känns, 
här behövde barnen guidning av pedagogen för att utmärka sin delaktighet.  

Det man vet ur ett sociokulturellt perspektiv, enligt det Vygotskij inspirerade tänkandet om undervisning 
och lärande är det bra att lägga en uppgift strax ovanför barnets nuvarande kunnande och detta är då ett 
sätt att utmana barnets redan existerande kunnande till att utvecklas och fördjupas (Björklund 2013, s. 
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65). Ett exempel på detta är då från observation 4 då pedagogen Monica ångrar sig efter att ha betalat 
för allt hon ville ha, och ber om att få pengarna tillbaka då hon inte längre vill ha kakan som hon redan 
betalat för.  

Vygotskijs proximala zon för utveckling och stöttning är en annan essentiell del ur det sociokulturella 
perspektivet, detta handlar då som tidigare nämnts om vad barn kan uppnå tillsammans med andra barn. 
Hur barnen kan lära av varandra, ett tydligt exempel på detta är ur observation 3 där Elias förklarar för 
Linnéa att hon till slut kommer äta en hel macka om hon vill äta två halva mackor. Utgångspunkten för 
ett sådant synsätt är att barn behöver möjligheter till delaktighet för att utveckla sina kommunikativa 
kunskaper (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2011, s. 123). 

Ur observation 1 fann vi träklossar som barnen lekte med, detta är något man använder sig utav i den 
fysiska miljön som då är viktigt för att använda i leken då klossar är ett utmärkt material för att upptäcka 
och urskilja likheter, olikheter och samband vad gäller både form och antal. Här kan barnen få möjlighet 
till att undersöka och sortera klossar av olika slag, därför finns det här en oförutsägbar möjlighet till att 
upptäcka vilka kritiska drag en viss form har. Här är det viktigt att barnen får undersöka formerna, 
gruppera dem och på så sätt göra tydligt för sig själva om det är exempelvis färg eller form som är i 
fokus (Björklund 2009, s. 109). Klossarna är då en förutsättning i barnets fysiska miljö för att kunna 
utveckla dessa matematiska tänkande, men Doverborg och Pramling Samuelsson (2000;2009) menar att 
material och spel i sig inte kan utveckla barns matematiska tänkande, men tillsammans med språklig 
kommunikation och vardagligt reflekterande problemlösning utmanas barnets matematiska förståelse 
på ett gynnsamt sätt (Björklund 2009, s. 157). 

Enligt tidigare forskning så kan man se att det är viktigt med vardagliga rutiner i förskolan, att 
kommunicera med barnen på ett matematikspråk och använda matematik i alla olika tillfällen.    

I observation 4 uppmärksammas det att pedagogen utnyttjar den stunden att undervisa matematik. Ett 
exempel på detta sker när pedagogen uppmuntrar barnen att själva räkna antal och räkna ut summan. 
Vidare frågade pedagogen om hon skulle kunna få tillbaka pengar eftersom hon ångrade sig att köpa 
kakan. På det sättet utmanas barnen att tänka på hur mycket pengar de skulle ge tillbaka till pedagogen. 
Forskningen visar också att det är ett elementärt sätt att vägleda barnen genom att få dem att uppfatta 
matematiska begrepp. Vi upplever att observationsresultatet framkommer att pedagogen hjälper att 
utveckla och uppmuntra barns lärande inom matematik (Ginsburg 2009 i Palmer, Henriksson & Hussein 
2016, s. 80).   

Vardagsmatematik finns i vår närhet hela tiden och detta är något som en pedagog kan upptäcka 
tillsammans med barnet, det gäller då att ta vara på de tillfällen men också att kunna tänka långsiktigt 
och koppla det som sker i nutiden tillbaka till tidigare erfarenheter. Det handlar då framförallt om 
kunskap, engagemang och nyfikenhet. En förutsättning för det är ju mer kunnande om matematik en 
lärare har, desto lättare är det att se möjligheter för att upptäcka och uppmuntra barns sätt att tänka. 
Aktiva förskollärare ser dessa möjligheter, utvecklar och stöttar därefter barns tänkande och försöker 
vidga deras perspektiv (NCM 2006, s. 130). 

Betydelse för praktiken och professionen 
Vi anser att denna studie har betydelse för både praktiken och professionen. Genom denna studie ser vi 
matematik med andra perspektiv vilket bidrar till att visa nästkommande blivande förskollärare att 
fördjupa forskning inom matematisk undervisning så att barnen kan engagera sig matematiskt på ett 
lekfullt sätt.   
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Resultaten av våra fyra observationer av samlingen, måltider, lek med träklossar och sandlådan visade 
att taluppfattningen, tid, rum och form förekommer nästan varje dag under olika aktiviteter i förskolan. 
Begreppen förekommer i spontana moment som i lek, utflykter, inom miljön, planerade aktiviteter 
såsom samling etc. Detta har en stor betydelse för oss som blivande förskollärare samt för 
förskoleverksamheten för att lyfta matematiska undervisningen (Johansson 2013, s. 34).  

 

Vi hoppas att vår studie har kunnat konkretisera sätt att undervisa matematik i förskolan så att pedagoger 
både kan få syn på sin redan pågående matematikundervisning och utveckla den ytterligare. 

Slutsatser 
Utifrån våra fyra observationer kan vi dra slutsatser till att förskollärares undervisningspraktiker är olika 
beroende på vilken situation och miljö de befinner sig i. Barnen bemöter vardagsmatematiken med stöd 
från förskollärare i förskoleverksamheten, där deras matematikkunskaper expanderas i samband med 
lärandet med matematikundervisning.  

Vi har kommit fram till att det var viktigt för pedagogerna att skapa en trygg miljö och tillvaro där 
barnens matematiska kunskaper prövades, och barnen kunde i förhållande till vardagsmatematiken, 
uppvisa dess förmågor och förståelse för matematiken inom lek, lärande, samspel, interaktion etc. 
Genom lek, lärande, samspel och interaktion barnen sinsemellan, så kommer de att samla på sig 
matematiska erfarenheter som även utvecklar deras matematiska tänkanden.  

Genom den här studien som vi har genomfört så har vi observatörer blivit inspirerade av vilken sorts 
matematikundervisning som förekommer i förskoleverksamheter, men även barnen har börjat intressera 
sig för matematik, samt kommunicerat med matematiskt språk när de interagerar i lek och lärande med 
andra barn. Däremot finns det kanske vissa av barnen som inte är intresserade av matematik, men alla 
kan få samma möjlighet att prova på att vara i matematikens värld och uppleva att se matematik som en 
viktig kunskap som man omedvetet använder i vardagen (Doverborg & Pramling Samuelsson 2010, s. 
139). 

Vidare forskning 
I vår studieundersökning så har vi studerat barn mellan 3–5 år gamla, samt pedagoger mellan 30–55 år 
gamla. Vårt första förslag till hur detta kan vidareforskas är att möjligtvis ha fokus på pedagogerna och 
undersöka hur de stimulerar matematikundervisningen för de yngre barnen, 1–2 år gamla? Vilka 
aktiviteter genomförs och vilka metoder används för att stimulera barns matematikkunskaper?  

Ett annat förslag på fortsatt undersökning är att jämföra de yngre respektive äldre barnen gällande deras 
matematikkunskaper och skillnaden mellan dessa. Dessutom skulle ett annat förslag kunna vara hur 
miljöfaktorn i förskoleverksamheten påverkar matematikundervisningen. Slutligen skulle man kunna 
vidareforska om att skapa nytt lärande och lockande lekmaterial där barnen har möjlighet att skapa, 
bygga och lösa problem själva?  
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Bilagor  
Bilaga 1. Brevet till förskolechef  
  
11/10–2018  
 
Hej XXX!  
 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskole forskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår 
sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie 
kommer handla om “På vilka sätt kan man införa olika matematiska områden i 
undervisningsmetoder som finns inom matematik i förskoleverksamheten”.   
 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan torsdag 
den 18/10 och fredag den 19/10 kl. 9-15 om det passar bra för er. Vid dessa tillfällen vill vi 
observera vilka metoder använder sig förskolläraren av för att stimulera barns lärande inom 
matematikundervisning och hur utformar förskollärare den fysiska miljön i ett matematiska 
utvecklande syfte? Vi kommer att observera med hjälp av anteckningar.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 
samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, 
familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att 
fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och 
inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet 
får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. 
Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att 
publiceras digitalt.    
Önskas ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare 
vid Stockholms universitet.  
   
   
   

Vänliga hälsningar   
Suzan och Edda   

 
Studenter:    
Suzan Mustafa  
Edda Muñante  
Handledaren:   
Helena Bergström 
Stockholms Universitet  
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen  
106 91 Stockholm  
Telefon: 08-162000   
Mailadress:   
helena.bergstrom@buv.su.se  
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Bilaga 2. Samtyckebrevet till föräldrar/vårdnadshavaren  
  
16/10–2018  
 
Hej Föräldrar på XXX!  
 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskole forskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår 
sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie 
kommer handla om matematikundervisning i förskoleverksamheten.  
   
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan torsdag 
den 18/10 och fredag den 19/10 mellan kl. 9:00-15:00.  Vid detta tillfälle vill vi observera hur 
pedagogen arbetar med barns lärande inom matematikundervisning. Vi kommer att 
dokumentera våra observationer med hjälp av anteckningar med papper och penna.   
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 
samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, 
familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att 
fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och 
inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet 
får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. 
Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att 
publiceras digitalt.   
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan 
är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad 
blankett. Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får 
möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni 
samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens 
beslut att respekteras.   
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare 
vid Stockholms universitet.  
   
   
   

Vänliga hälsningar   
Suzan och Edda  

   
Studenter:    
Suzan Mustafa  
Edda Muñante  
Handledaren:   
Helena Bergström  
Stockholms Universitet  
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen  
106 91 Stockholm  
Telefon: 08-12076505  
Mailadress:   
helena.bergstrom@buv.su.se  
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare inna
n den 18/10.  Om 
du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att borste från detta brev.  
    
 Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien.  
   
   
Barnets namn 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….  
   
   
   
   
   
Vårdnadshavares 
namnunderskrift/er………………………………………………………………………………
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