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Sammanfattning 
I förskolans uppdrag ingår att se den matematik förskolans yngsta barn utforskar. Min erfarenhet är att 
det inte alltid upplevs som omedelbart enkelt. Förskolan har dessutom att hantera ett delvis nytt 
matematiskt lärandeuppdrag. Syftet med den empiriska studien var därför att urskilja faktorer som 
pedagoger erfar påverkar möjligheter att se den matematik barn utforskar för att öka medvetenheten 
om vilka faktorer som påverkar pedagogers möjligheter att se det matematiska utforskandet och 
medvetenheten om vilka fortbildningsinsatser som kan vara betydelsefulla i sammanhanget. 

Analysen utgår från en fenomenografisk forskningsansats. En utgångspunkt för fenomenografin är att 
det sätt på vilket människan tar itu med problem speglar och förändrar förståelsen av inblandade 
fenomen och den situation i vilken fenomenen urskiljs. Möjligheten att få insikt i människors 
erfarande är beroende av att ord och andra uttryck tolkas. Data av intresse är språkliga redogörelser 
och observationer. De insamlingsmetoder som valdes var audioinspelning av 
fokusgruppssamtal/intervjuer, fältanteckningar i samband med deltagande observation samt 
videoinspelning av situationer i vilka barn utforskar matematik. De transkriberade 
fokusgruppssamtalen/intervjuerna bearbetades med hjälp av Giorgios analysmodell och analyserades 
sedan med hjälp av begrepp hämtade från fenomenografin.  

Analysen visar att pedagogerna erfar att omsorgen tar så mycket tid i anspråk att man har svårt att 
hinna med lärandeuppdraget. Analysen visar också att möjligheten att urskilja den matematik små barn 
utforskar är som störst när arbetet organiseras i små grupper, att man inte alltid kan organisera arbetet 
som man vill och att orsaken är organisatoriska brister och brister vad avser intern information i 
kombination med mängden uppgifter och barngruppens storlek. Utöver detta visar analysen bland 
annat att möjligheten att se barnens matematiska utforskande kan öka med mer matematisk kunskap 
och fler matematiska begrepp och att man behöver någon form av fortbildningsinsats som tillför 
kunskap och begrepp. Eventuella fortbildningsinsatser bör dock sättas in efter en analys av var 
behoven finns. Detta eftersom fel insatser/insatser på fel nivå kan motverka sitt syfte. 

Nyckelord 
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Inledning 
I förskolans uppdrag ingår att se varje barns utveckling och lärande. Möjligheten att se den matematik 
barn utforskar kan kopplas till uppdraget att stimulera och utmana barnets utveckling och lärande i 
enlighet med läroplanens mål och intentioner (Skolverket, 2010, s. 14). Några av dessa mål är 
matematiska (Skolverket, 2010, s. 9-10). Det innebär att det ingår i förskolans uppdrag att se den 
matematik små barn utforskar. Enligt 1998 års läroplan hade förskolan att arbeta med sexton 
lärandemål av vilka två var matematiska (Skolverket, 2006, s. 8-10). Enligt den 2010 reviderade 
läroplanen har förskolan i uppdrag att arbeta med tjugotvå lärandemål varav fyra är matematiska 
(Skolverket, 2010, s. 9-11). Att förskolan har att hantera ett delvis nytt matematiskt lärandeuppdrag 
innebär att pedagogerna står i en lärandesituation. Målen bygger på forskning och kunskap om barn 
och barns utveckling, de utgör en helhet och barn som inte får möjlighet att arbeta med alla mål i 
förskolan riskerar att prestera sämre än de annars skulle ha gjort i skolan. Att, medvetet eller 
omedvetet, välja bort vissa mål för att fokusera på andra är, skriver Skolinspektionen (2011, s. 22-23), 
inte ett alternativ. Många pedagoger kan antas ha en äldre utbildning som inte svarar mot det nya 
uppdraget. Det är rimligt att anta att många pedagoger kommer att behöva någon form av 
fortbildningsinsatser som gör att de har en rimlig chans att klara av uppdraget. I det sammanhanget 
blir det intressant att se hur dessa fortbildningsinsatser kan utformas så att möjligheten att arbeta med 
det matematiska lärandeuppdraget ökar. 

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att synliggöra faktorer som påverkar pedagogers möjligheter att se 
barns matematiska utforskande. Syftet med den empiriska studien är att urskilja faktorer som 
pedagogerna erfar påverkar deras möjligheter att se den matematik små barn utforskar. Fokus ligger på 
pedagogers erfarenhet. Inte på hur småbarn utforskar eller kommunicerar matematik. Avsikten med 
studien är att öka pedagogers möjlighet att se och utmana småbarns matematiska utforskande genom 
att öka medvetenheten om vilka faktorer som påverkar pedagogers möjligheter att se den matematik 
små barn utforskar och att öka medvetenheten om vilka fortbildningsinsatser som kan vara 
betydelsefulla i sammanhanget. 

Frågeställningar 

• Vilka faktorer erfar pedagoger påverkar deras möjligheter att se de yngsta barnens matematiska 
utforskande? 

• Vilka insatser kan öka pedagogers möjligheter att se de yngsta barnens matematiska utforskande? 

Bakgrund 
Mitt intresse för frågorna har vuxit fram mot bakgrund av att jag, på ett personligt plan, har 
erfarenheter av att det är enkelt att se de små barnens matematik och att jag har erfarenhet av att 
pedagoger ofta upplever det som svårt. Frågan har också vuxit fram mot bakgrund av att tid i 
sammanhanget ses som en bristvara. Min erfarenhet är att många pedagoger upplever att tiden inte 
räcker till och att man upplever att omsorg och rutiner tar för mycket tid och att man inte alltid hinner 
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fram till vad man uppfattar som det egentliga, pedagogiska lärandeuppdraget. På 1990-talet fick 
förskolan ett delvis nytt pedagogiskt uppdrag. Kraven på pedagogiskt innehåll och lärande och kraven 
på individualisering av det pedagogiska arbetet skärptes. Detta sammanföll i tid med att förskolan fick 
nya administrativa uppgifter och det sammanföll med att antalet barn i barngrupperna ökade. I 
praktiken blev det svårare att individualisera det pedagogiska arbetet och att lyssna till och möta 
individuella barn. En bidragande orsak kan vara att avståndet mellan personal och ledning ökade när 
arbetsledningen förändrades i och med att den föreståndare som tidigare fanns på varje förskola 
försvann (Ekström, 2007, s. 149 och Ekström, 2007, s. 181-183). 

I förskolans uppdrag ingår att ge omsorg och lärande (Skolverket, 2010, s. 9). En isländsk studie visar 
att det dubbla uppdraget kan utgöra ett dilemma och att pedagoger prioriterar omsorg framför lärande 
(Einarsdóttir, 2003, s. 109-110). Skolinspektionen (2011, s. 14-15) bekräftar bilden av att omsorgen 
ägnas mer tid och kraft än lärandet. Orsaken kan, enligt Skolinspektionen (2011, s. 23) vara förskolans 
ursprungliga funktion som en ersättning för hemmet. Ekström (2007, s. 171-172 och s. 195-197) 
skriver också att förskolans pedagoger prioriterar omsorg före lärande och antyder att en förklaring är 
att förskolan är en kvinnlig värld. Som jag tolkar Ekström, Einarsdóttir och Skolinspektionen ställer 
man omsorg och lärande mot varandra och skriver implicit att man kan välja att prioritera lärande 
istället för omsorg.  

Begreppet omsorg är diffust. Jag definierar omsorgssituationer som situationer i vilka små barn 
behöver fysisk och/eller psykisk hjälp. Exempel på omsorgssituationer är vila, måltider, blöjbyte, 
handtvätt och på- och avklädning. En del av dessa situationer arrangeras som särskilda aktiviteter. Det 
gäller till exempel vila och måltider. Andra omsorgssituationer vävs in i andra aktiviteter. Ett exempel 
på detta är situationen i vilken barnet som leker på gården behöver hjälp med att ta på sig de tappade 
vantarna eller situationen i vilken det blyga barnet behöver en stöttande hand för att våga gå in i 
samlingsringen. Omsorgen, så som jag definierar den, ingår som en naturlig del av alla aktiviteter på 
en småbarnsavdelning och kan inte prioriteras bort. Att välja att inte byta blöjor eller att inte hjälpa 
barn, som fryser om händerna, på med vantarna är inte ett alternativ. 

Jag tolkar det faktum att man ställer omsorg och lärande mot varandra som ett uttryck för bipolärt 
tänkande. Ett bipolärt tänkande är inbäddat i språket. Orden är bipolära, det vill säga språket är 
uppbyggt i motsatspar som vackert – fult och kort – långt, och som en konsekvens av detta 
kategoriserar människan fenomen i varandra uteslutande motsatspar. Begreppen kvinna och man utgör 
i enlighet med ett bipolärt tänkande ett sådant motsatspar. Det innebär att vi vid en pol finner 
begreppet kvinna och vid den andra polen begreppet man (Davies, 2003/2003, s. 20-21). Omsorg och 
spädbarnsvård kan enligt Gilligan (1982, refererad i Davies, 2003/2003, s. 35) kopplas till den 
kvinnliga polen och vetenskap och matematik som ett skolämne kan, enlig Palmer (2009, s. 393), 
kopplas till den manliga polen. Lärande och omsorg utgör i och med detta ett bipolärt motsatspar. 

Slutsats: Omsorg och lärande utgör ett binärt motsatspar och kan därmed uppfattas som varandra 
uteslutande kategorier.  

Tidigare forskning 

Att se vad de små barnen säger 

Barnen i studien var i åldern 1,5 till 2,6 år. Deras möjligheter att uttrycka sig verbalt var begränsade. 
En förutsättning för att det ska vara möjligt att se den matematik barn utforskar är forskning som visar 
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att människan kan kommunicera på andra sätt än verbalt. Utgångspunkten är ett multimodalt och 
socialsemiotiskt perspektiv så som det beskrivs av Kress (2000). Begreppet litteracitet syftar, enligt 
Kress (2000, s. 1) på förmågan att läsa och skriva. Semiotik är, enligt Kress (2000, s. 6-8), läran om 
tecken och teckensystem. Exempel på teckensystem är kläder och trafikskyltar. Att Kress använder 
begreppet semiotik innebär att litteracitet inbegriper förmågan att kommunicera med hjälp av en 
mängd olika teckensystem. Genom ett kombinerande av teckensystem kan kommunikation, enligt 
Kress (2000, s. 10), sägas vara multimodal. Kress anser att all kommunikation är multimodal. Att 
Kress (2000, s. 10-13) använder begreppet socialsemiotik innebär att han utgår från att tecken och 
teckensystem skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang. Kress (2000, s. 31-33) använder 
begreppet representationer och avser med det att tecken representerar de aspekter av ett fenomen som 
avsändaren uppfattar som relevanta och nödvändiga. Ett centralt begrepp i sammanhanget är ”meaning 
making”, ett begrepp som Kress definierar som människans förmåga att skapa mening i det som sägs 
och görs. Kress menar att allt teckenskapande är meningsskapande. Kress (2000, s. 18-24) forskning 
visar att barnens meningsskapande kan kopplas till leken och till de bilder, legobyggen, pappersfigurer 
etcetera som de producerar och använder i leken. I ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv kan 
lek definieras som ett multimodalt teckenskapande. Det innebär att det blir möjligt att ”läsa” barns lek 
som texter som kommunicerar mening. Eftersom barns meningsskapande tar gestalt i ett multimodalt 
teckenskapande bör den som vill se den matematik små barn utforskar studera leken och de objekt 
barn producerar och använder i leken. Att lyssna blir mer än att uppfatta det som sägs verbalt. Det 
innebär att de små barnens begränsade möjligheter att uttrycka sig verbalt inte utgör ett problem. 

Sammanhang i vilka pedagoger kan se det matematiska utforskandet  

Att se den matematik barn kommunicerar i lekens sammanhang 

Carruthers och Worthington (2011) visar att barn utforskar matematik i lekens sammanhang. Lek 
definieras, av Carruthers och Worthington (2011, s. 4), som en aktivitet som ägs av barnen, som 
uppstår spontant och som till sin karaktär är social, flödande och föränderlig. Vuxeninitierad lek är i 
enlighet med denna definition inte lek. Att förskolans yngsta barn är kapabla att utforska och 
kommunicera matematik bekräftas av Björklunds avhandling (2007). Att barns matematiska 
utforskande synliggörs i lek innebär att avsaknad av barninitierad lek begränsar barns möjligheter att 
utforska och kommunicera matematik (Carruthers & Worthington, 2011, s. 5). Möjligheten att 
utforska och kommunicera matematik ökar när barn leker i små grupper (Carruthers & Worthington, 
2011, s. 107-126). Av betydelse är att barn inte tvingas in i styrda aktiviteter (Carruthers & 
Worthington, 2011, s. 55-56).  

Slutsats: Tidigare forskning visar att barn utforskar matematik i lekens sammanhang och att deras 
möjligheter att göra det ökar i den lilla gruppen medan styrda aktiviteter kan utgöra en begränsning. 

Att se den matematik barn kommunicerar i omsorgens sammanhang 

Tillfällen att se ett matematiskt utforskande finns, enligt Carruther och Worthington (2011, s. 166-167) 
och Solem och Reikerås (2004/2004, s. 132-136), i samband med måltider, lek och vila och i samband 
med omsorg. Skolinspektionen (2011, s. 18) är inne på samma linje: möjligheter till lärande finns i alla 
aktiviteter, också i tambur- och matsituationer. De situationer man nämner definieras av mig som 
omsorgssituationer. Ämnet behandlas dock i samtliga dessa sammanhang flyktigt.  

Slutsats: Tidigare forskning visar att det är möjligt att se den matematik barn utforskar under barnets 
hela dag på förskolan, också i vardagens och omsorgens sammanhang. 
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Tankens och känslans kraft 

Individen är, enligt Palmer (2009, s. 387-388), icke-essentialistisk. Att identiteten är icke-
essentialistisk innebär att den är skiftande och föränderlig. Palmer använder, och refererar i 
sammanhanget till Butler och Davies (Butler, 1993, 1999 och Davies, 2000 refererade i Palmer 2009, 
s. 387-388), begreppet subjektivitet istället för identitet. Subjektivitet är något man gör, inte något man 
är. Konsekvensen är att man inte är matematisk, man blir matematisk i situationer och i samspel med 
andra. Palmer (2010, s. 98) använder begreppet matematisk subjektivitet. Med begreppet matematisk 
subjektivitet avses ”hur vi förstår oss själva och andra i relation till matematikämnet”.  Palmer (2010, 
s. 99-100) menar att pedagogers matematiska subjektivitet påverkar deras möjlighet att arbeta med 
matematik och att pedagoger som uppfattar matematik som ett skolämne kan ha svårt att arbeta 
estetiskt och utforskande med matematik.  

Carruthers och Worthington är inne på samma linje och skriver att pedagoger som har en skolmässig 
syn på matematik, som ett ämne som handlar om att följa regler och komma fram till rätt svar, kan ha 
svårt att se kopplingen mellan lek och matematik, medan pedagoger som har matematiskt 
självförtroende och är öppna för att matematik kan vara någonting annat än ett skolämne har större 
möjligheter att se den matematik små barn utforskar i lek (2011, s. 10). 

Slutsats: Forskning visar att pedagogens uppfattning om sig själv och pedagogens förhållande till 
ämnet matematik påverkar pedagogens möjlighet att se den matematik barn utforskar i lek. 

Den pedagogiska miljöns betydelse 

Svensk förskolepraktik tenderar, enligt Nordin-Hultman, att präglas av stark reglering vad gäller tid, 
rum och material. Tecken på stark reglering av tiden är ett dagsprogram som gäller för alla barn och 
vars stomme utgörs av återkommande inslag, som omsorgsrutiner, planerade aktiviteter och 
övergångar mellan dessa. Tecken på stark reglering av rum och material är att barnen inte har tillgång 
till alla rum och att material förvaras otillgängligt (2005, s. 96-98). Material som förvaras otillgängligt 
är ofta icke ”rumsrent”. Med icke ”rumsrent” material avses ”vått, kladdigt eller smetigt”, det vill säga 
material som bidrar till en hög ljudnivå alternativt skräpar ner (Nordin-Hultmans, 2005, s. 78). För 
övrigt gäller att materialet i den starkt reglerade svenska förskolepraktiken präglas av liten variation 
vad gäller utbud (Nordin-Hultmans, 2005, s. 79-80). I en pedagogisk miljö som är svagt reglerad vad 
gäller tid strävar man efter att minimera inslagen av schemalagda omsorgsrutiner och övergångar 
mellan olika aktiviteter. Vad gäller rum och material strävar man efter flexibilitet, tillgänglighet och 
aktivitet (Nordin-Hultmans, 2005, s. 98-99). Nordin-Hultman anser att det sätt på vilket den 
pedagogiska miljön regleras påverkar barns möjliga subjektskapande och lärande och tar ställning för 
en svagt reglerad pedagogisk miljö (Nordin-Hultmans, 2005, s. 50-54 och s. 107-109). Det innebär att 
hon indirekt skriver fram omsorg och rutiner som ett problem, något som inte bör schemaläggas och 
som bör ta så lite tid som möjligt i anspråk. Nordin-Hultman (2005, s. 62-65) påpekar samtidigt att 
barnen på de förskolor som ingår i studien, med ett undantag, är i åldrarna tre till sex år. 

Ett rikt urval av ett varierat material 

Kress forskning visar att meningsskapandet är beroende av att barnen har tillgång till materiellt och 
konceptuellt stoff. Med materiellt stoff avses konkret material som papper, pennor och lego, men 
också kuddar och annat material som inte är avsett för barns lek. Med konceptuellt stoff avses idéer 
som barnen hämtar från traditionella sagor, populärkultur etcetera (Kress, 2000, s. 29-33). Det innebär 
att möjligheten att se barnens meningsskapande kan kopplas till tillgången till materiellt och 
konceptuellt stoff. Av utrymmesskäl bortser jag i detta sammanhang från behovet av konceptuellt stoff 
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och fokuserar på behovet av material. Carruthers och Worthingtons forskning bekräftar att barn som 
utforskar och kommunicerar matematik behöver material. Förskolans yngsta barn behöver ha tillgång 
till varierade material och varierade ytor att arbeta på (Carruthers & Worthington, 2011, s. 66). 
Exempel på material som de yngsta barnen använder är flytande färg, mat, papper och pennor 
(Carruthers &Worthington, 2011, s. 56-57). Exempel på material som är av betydelse för alla 
förskolebarn är vatten och sand (Carruthers & Worthington, 2011, s. 10). Flytande färg, vatten och 
sand är, med Nordin-Hultmans terminologi, icke ”rumsrent” och hör hemma i en svagt reglerad 
pedagogisk miljö. Björklund intresserar sig inte för valet av material, men hennes forskning visar att 
förskolans yngsta barns utforskar matematik när de leker med bollar, klossar och andra leksaker 
(Björklund, 2007). Det innebär att Björklund implicit visar att traditionella leksaker och icke estetiskt 
material kan fylla en funktion i sammanhanget. Möjligheten att se den matematik barn utforskar och 
kommunicerar ökar därmed om barnen har tillgång till ett varierat material, det vill säga ett material 
som omfattar såväl icke ”rumsrent” material som papper och pennor, traditionella leksaker och lego 
och mat och annat som inte är avsett för lek.  

Slutsats: Tidigare forskning visar att möjligheten att se den matematik små barn utforskar kan kopplas 
till barnens tillgång till ett rikt urval av ett varierat material inklusive icke ”rumsrent” material, papper 
och pennor, traditionella leksaker och lego och mat och annat material som inte är avsett för lek. 

En svagt reglerad pedagogisk miljö 

Av betydelse är att den pedagogiska miljön är utformad så att den tillåter lek, att barnen kan leka under 
längre perioder och att de kan återvända till leken (Carruthers & Worthington, 2011, s. 80-106). 
Möjligheten att välja tillfälle, material, lekkamrater och möjlighet att välja vad man ska göra med 
materialet är av stor betydelse (Carruthers & Worthington, 2011, s. 59). I praktiken innebär det att 
barnens möjlighet att utforska matematik är större i en svagt reglerad pedagogisk miljö. 

Slutsats: Tidigare forskning visar att barn har större möjligheter att utforska och kommunicera 
matematik i en svagt reglerad pedagogisk miljö.  

Material med uppenbar matematisk potential 

Det kan, för pedagoger, vara enklare att identifiera den matematik barn utforskar när barn använder 
material vars matematiska potential är uppenbar. Exempel på sådant material är sifferpussel, 
balansvågar, leksakspengar och linjaler (Carruthers & Worthington, 2011, s. 5). 

Slutsats: Tidigare forskning visar att material med uppenbar matematisk potential kan göra det 
enklare att urskilja den matematik barn utforskar. 

Den lyssnande pedagogens betydelse  

Pedagogens möjlighet att se den matematik barnet utforskar i leken är beroende av den roll pedagogen 
intar som varande på insidan av barnens lärande, som varande på utsidan av barnens lärande eller som 
varande på gränsen till barnens lärande. En pedagog som befinner sig på utsidan av barnens lärande är 
inte med barnen varje dag och planerar och arrangerar lek som förväntas ge ett specifikt resultat. Det 
är, i praktiken, inte möjligt. Man kan helt enkelt inte förutbestämma vad resultatet av lek ska bli. En 
pedagog som befinner sig utanför barnens lärande kan inte se den matematik barnet utforskar. En 
pedagog som befinner sig på gränsen till barnens lärande intar en övervakande, ledande eller styrande 
roll. Med en övervakande roll avses pedagoger som observerar för att se till att det inte händer något 
farligt och som är upptagna av att tillfredsställa barnens behov. Med en ledande roll avses pedagoger 
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som ser till att man håller tidsschemat, sätter gränser och ser till att det praktiska fungerar. Med en 
styrande roll avses pedagoger som leder styrda aktiviteter. Pedagoger som befinner sig på gränsen till 
barnens lärande har små möjligheter att se och stimulera barnens lek. En pedagog som befinner sig på 
insidan av barnens lärande samtalar och resonerar på ett respektfullt sätt med barnet och ber barnet att 
förklara hur det tänker. En pedagog som befinner sig på insidan av barnens lärande kan se den 
matematik barnet utforskar i leken (Carruthers & Worthington, 2011, s. 156-158). Carruthers och 
Worthingtons analys av de tre rollerna fokuserar på sambandet mellan rollen och möjligheten att se 
och stimulera den matematik barnet utforskar. Att rollen som varande på gränsen till barnens lärande 
inte erbjuder samma möjligheter att se den matematik barn utforskar innebär med andra ord inte att 
rollen inte har ett värde och fyller en funktion. Att övervaka barns säkerhet och att se till att vardagen 
fungerar är nödvändigt och styrda aktiviteter kan, menar jag, fylla en funktion. Vad Carruthers och 
Worthington (2011, s. 156-158) pekar på är att om det inte finns utrymme för pedagogerna att inta 
rollen som varande på insidan av barnens lärande eller om möjligheten att inta denna roll är starkt 
begränsad, är också möjligheten att se den matematik barnen utforskar obefintlig eller starkt 
begränsad. Att befinna sig på lärandets insida handlar om att lyssna på barnen och att samtala med 
barnen. Det innebär att pedagogernas möjlighet att se barnens matematiska utforskande är beroende av 
att det finns tid för samtal med barnen (Carruthers & Worthington, 2011, s. 168). Av intresse i 
sammanhanget är två pedagoger som berättar om sina erfarenheter av faktorer som de upplever som 
möjliggörare. De faktorer som nämns är: att ha en relation till barnet; att veta något om barnets familj, 
kultur och intressen; observation och dokumentation med hjälp av media som kamera, filmkamera och 
anteckningar; att tala med andra om barn samt att läsa om lek (Carruthers & Worthington, 2011, s. 
150-152). Läsare som är bekanta med begrepp som pedagogisk dokumentation och lyssnandets 
pedagogik ser förmodligen att det finns en koppling mellan det arbetssätt som beskrivs av dessa 
pedagoger och pedagogisk dokumentation, som ett sätt att synliggöra lärandet, så som pedagogisk 
dokumentation beskrivs av Wehner-Godée (2000) och av Lenz Taguchi och Åberg (2005), och att det 
finns en koppling mellan den pedagogroll som varande på lärandets insida som Carruthers och 
Worthington beskriver och den lyssnande pedagog som Lenz Taguchi och Åberg (2005) beskriver.  

Slutsats: Tidigare forskning visar att pedagogers möjlighet att se barns matematiska utforskande är 
större när pedagogen intar en roll som varande på lärandets insida, att pedagoger som intar en roll som 
varande på gränsen till barnens lärande har små möjligheter att se barns matematiska utforskande och 
att pedagoger som intar en roll som varande på utsidan av barnens lärande inte har några möjligheter 
att se barns matematiska utforskande. 

Slutsats: Tidigare forskning visar att möjligheten att inta rollen som varande på insidan av barns 
lärande är beroende av att det finns tid för samtal med barnen. 

Slutsats: Tidigare forskning visar att pedagogers möjlighet att se den matematik barn utforskar i leken 
är större när man observerar och dokumenterar leken med hjälp av kamera, filmkamera och 
anteckningar, när man talar med andra om barn och när man läser om lek. 

Lärandekulturens betydelse 

Carruthers och Worthington (2011, s. 147) kopplar barns möjlighet att utforska och kommunicera 
matematik i leken till deras identitet, självkänsla och tro på sin egen kompetens och detta i sin tur 
kopplas till om de ges agentskap. Barns agentskap definieras av Edmiston, refererad och citerad av 
Carruthers och Worthington (2011, s. 146-147), som makt att göra egna val, att ha viss kontroll och 
makt att konstruera sitt eget lärande. Carruthers och Worthington anser att vuxnas möjlighet att förstå 
och se barns utforskande och barns möjlighet till agentskap och till en identitet som matematiska är 
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störst i en demokratisk lärandekultur. Med en demokratisk lärandekultur avses en kultur som präglas 
av ett ömsesidigt, dialogiskt och lyssnande förhållande mellan barn och vuxna och av att makten delas 
mellan barn och vuxna (2011, s. 148-149). Att en demokratisk lärandekultur förutsätter att vuxna 
lyssnar till barn och delar makten med barn innebär att kulturen förutsätter att pedagoger intar en roll 
som varande på lärandets insida. 

Slutsats: Tidigare forskning visar att pedagogers möjlighet att se barns matematiska utforskande är 
störst i en demokratisk lärandekultur och en demokratisk lärandekultur förutsätter att pedagoger intar 
en roll som varande på lärandets insida. 

Slutsats: I en icke demokratisk lärandemiljö begränsas barnens möjlighet till agentskap och till en 
identitet som matematiska.  

Orden som hjälper oss att se det vi ser 

Möjligheten att urskilja detaljer och att tolka och minnas situationer och detaljer, påverkas av vår 
begreppsapparat. Människan har helt enkelt större chans att varsebli och minnas det hon har ord för 
(Linell, 1982, s. 32-35). Björklunds forskning vad gäller den matematik de små barnen utforskar visar 
på ett stort antal begrepp som kan vara till hjälp när man sätter ord på barnens erfarande. Exempel på 
begrepp är begrepp som beskriver dimensioner och proportioner och kvalitativa likheter och skillnader 
samt begrepp som beskriver delar och helhet, ”avgränsade delar, konstant mängd, mängdökning, 
mängdminskning, mängddelning, parbildning och ordningsföljd” (Björklund, 2007, s. 116-117). 
Björklund skriver att lärarens matematiska kunskap och begreppsapparat påverkar barnens möjligheter 
att utveckla matematisk förståelse och matematiska färdigheter (Björklund, 2007, s. 62). Mot 
bakgrund av Linells forskning är det logiskt att anta att lärarens matematiska kunskap och 
begreppsapparat också påverkar lärarens möjlighet att urskilja den matematik de små barnen utforskar.  

Slutsats: Tidigare forskning visar att pedagoger som har matematisk kunskap och en matematisk 
begreppsapparat har större möjlighet att se den matematik barn utforskar. 

Insatser som kan skapa bättre förutsättningar för pedagogers arbete 
med det matematiska lärandeuppdraget  

Insatser som kan förbättra möjligheten att se den matematik barnen utforskar och kommunicerar är 
möjlighet att söka aktuell kunskap, eventuellt i ett professionellt bibliotek (Carruthers & Worthington, 
2011, s. 161) samt tillgång till en personlig mentor och tid avsatt i schemat för individuella samtal med 
mentorn (Carruthers & Worthington, 2011, s. 59-60). 

Slutsats: Tidigare forskning visar att insatser som kan förbättra pedagogers möjligheter att se den 
matematik barn utforskar är möjlighet att söka aktuell kunskap, tillgång till ett professionellt bibliotek, 
en personlig mentor och tid avsatt i schemat för individuella samtal med mentor. 

En fenomenografisk forskningsansats 
Analysen av pedagogernas erfarande av vilka faktorer som påverkar deras möjligheter att se de yngsta 
barnens matematiska utforskande och analysen av vilka fortbildningsinsatser som kan öka pedagogers 
möjligheter att se de yngsta barnens matematiska utforskande utgår från en fenomenografisk 
forskningsansats så som den beskrivs av Marton och Booth (1997/2000). Utgångspunkten är icke-
dualistisk, det vill säga världen är inte ett objekt för människans erfarande och människan är inte ett 
subjekt som erfar världen. Världen ”konstitueras som en intern relation” mellan människa och värld 
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(Marton och Booth, 2000, s. 29-30). Att världen konstitueras som en intern relation mellan människan 
och världen innebär att erfarandet speglar värld och människa (Marton och Booth, 2000, s. 143). Det 
innebär att pedagogernas erfarande säger lika mycket om världen som om pedagogerna. 

Samtidig urskiljning av kritiska aspekter 

En utgångspunkt för fenomenografin är att det sätt på vilket människan tar itu med problem speglar 
förståelsen av inblandade fenomen. Med fenomen avses det som ”överskrider situationen och som ger 
den en mening”. Med situationen avses ett socialt, rumsligt och tidsbestämt sammanhang. I situationen 
förändras erfarandet av fenomenet samtidigt som situationen påverkas av det sätt på vilket människan 
erfar fenomenet (Marton & Booth, 1997/2000, s. 112-113). Det fenomen som är föremål för analys i 
det här arbetet är möjligheten att se de yngsta barnens matematiska utforskande och den situation i 
vilken fenomenet erfars utgörs av förskolans sammanhang. Det innebär att pedagogernas erfarande av 
möjligheten att se de yngsta barnens matematiska utforskande är beroende av och förändras med 
situationen på förskolan, samtidigt som pedagogernas erfarande av möjligheten att se de yngsta 
barnens matematiska utforskande påverkar situationen på förskolan och därmed också möjligheten att 
se de yngsta barnens matematiska utforskande. 

Begreppet erfarande är av betydelse och definieras som att erfara ”en mening som är dialektiskt 
sammanflätad med en struktur” och att relatera det erfarna till ett sammanhang. Meningen motsvarar 
det mönster av aspekter som ”urskiljs och som samtidigt är föremål för ett fokuserat medvetande” 
(Marton och Booth, 1997/2000, s. 147). Den mening människan tillskriver fenomenet motsvaras av de 
aspekter som urskiljs och som är föremål för ett samtidigt, fokuserat medvetande. Ju fler aspekter som 
urskiljs samtidigt desto fler möjligheter öppnar sig vad gäller sätt att erfara fenomenet och en 
förutsättning för att människan ska urskilja fler aspekter är att något varierar (Marton & Booth, 
1997/2000, s. 147-148 och Marton & Booth, 1997/2000, s. 184 eller 187-188). Här finns en koppling 
till möjligheten att ta itu med problem. Ju fler aspekter som urskiljs samtidigt, desto fler möjliga sätt 
att erfara och att ta itu med problem. När erfarandet förändras, projiceras det nya (abstrakta) erfarandet 
på fenomenet, som blir annorlunda och rikare (Marton och Booth, 2000, s. 204-205). Nu närmar vi oss 
fenomenografins syfte; Att definiera kritiska aspekter av erfarande som påverkar människors 
möjligheter att hantera världen (Marton & Booth, 1997/2000, s. 153). Det innebär att analysen av vilka 
forbildningsinsatser som kan öka pedagogers möjligheter att se de yngsta barnens matematiska 
utforskande kopplas till pedagogernas möjligheter att urskilja fler aspekter av fenomenet. 

Medvetandets struktur 

Vilka aspekter som är föremål för samtidig urskiljning kan kopplas till medvetandets struktur (Marton 
och Booth, 1997/2000, s. 143). Det sätt på vilket Marton och Booth använder begreppet medvetande 
innefattar allt som påverkar individen och det inbegriper det som i dagligt tal benämns det omedvetna 
(1997/2000, s. 7). Att medvetandet har en struktur syftar på hur helheten urskiljs. Människan erfar en 
mängd olika fenomen och situationer samtidigt. En del fenomen, eller aspekter av fenomen, befinner 
sig i förgrunden och är föremål för människans fokuserade medvetande. De är betonade och 
tematiserade. Andra bildar bakgrund och är inte föremål för människans fokuserade medvetande. De 
är obetonade och bildar det fält som omger temat (Marton & Booth, 1997/2000, s. 134). Människan är 
aldrig medveten om allt samtidigt. När situationen förändras, förändras medvetandets struktur. Andra 
saker kommer i förgrunden (Marton och Booth, 2000, s. 132). Det innebär att pedagogernas 
möjligheter att se de små barnens matematiska utforskande påverkas av strukturen på deras 
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medvetande. Det innebär också att möjligheten att öka deras möjligheter att se den matematik de små 
barnen utforskar kan kopplas till en förändring av medvetandets struktur. 

Att analysera erfarandets aspekter och medvetandets struktur 

Valet av forskningsansats får konsekvenser för hur man samlar in data och för på vilket sätt insamlad 
data analyseras. När forskningsansatsen är fenomenografisk försöker man belysa andra människors 
erfarande av fenomen och situationer (Marton och Booth, 1997/2000, s. 158-159). En 
fenomenografisk studies resultat utgörs av en den andra ordningens beskrivningskategorier (Marton 
och Booth, 1997/2000, s. 159). Beskrivningskategorierna ”skildrar olika sätt att erfara” 
forskningsfrågans fenomen och ”det logiska förhållandet mellan dessa” (Marton och Booth, 2000, s. 
162-163). Att perspektivet är av den andra ordningen innebär att man utgår från att påståenden, 
handlingar och artefakter speglar ett erfarande. Det innebär att man frågar sig hur människan kom 
fram till sitt svar, inte om svaret är rätt eller fel, det innebär att man frågar sig varför människan 
handlar som hon gör, inte om handlandet är lämpligt och det innebär att man frågar sig varför 
människan använder de artefakter hon använder, inte om artefakterna är funktionsdugliga (Marton och 
Booth, 2000, s. 154-157).  

Beskrivningskategorierna speglar erfarande av fenomen. Erfarandet har en referentiell och en 
strukturell aspekt. Aspekterna är sammanflätade, det vill säga de påverkar varandra. Den strukturella 
aspekten har två horisonter: en extern och en intern (Marton och Booth, 1997/2000, s. 117-119). Vilka 
aspekter som är föremål för samtidig urskiljning kan kopplas till medvetandets struktur. Medvetandets 
struktur beskrivs som bestående av temat, det tematiska fältet och marginalen (Gurwitsch, 1964, 
refererad av Marton och Booth, 1997/2000, s. 131-132).  

Centrala begrepp 

Begreppen en referentiell aspekt av erfarande, den strukturella aspektens externa respektive interna 
horisont samt begreppen medvetandets tematiska fält, tema och marginal är i sammanhanget centrala 
och återkommer i analysen. 

En referentiell aspekt av erfarande. Med den referentiella aspekten avses den mening som den som 
erfar uppfattar (Marton och Booth, 2000, s. 118). I det här fallet syftar den referentiella aspekten på 
den mening pedagogerna erfar att uppgiften att se barnens matematiska utforskande har. I klartext 
handlar det om varför man ska se utforskandet. Vad är meningen med det? Är uppgiften meningsfull 
eller är det bara ytterligare en uppgift bland många? Vad ska man använda det man ser till?  

Den strukturella aspektens interna horisont. Med den strukturella aspektens interna horisont avses att 
kunna urskilja och beskriva fenomenet på ett detaljerat sätt, att urskilja delarna och hur de förhåller sig 
till varandra (Marton och Booth, 2000, s. 118). När fenomenet är vetenskapligt syftar den strukturella 
aspektens interna horisont på den begreppsapparat som förknippas med fenomenet (Marton och Booth, 
2000, s. 128). I det här fallet syftar den strukturella aspektens interna horisont på möjligheten att, med 
hjälp av matematisk kunskap och matematiska begrepp, i detalj kunna urskilja och beskriva den 
matematik barnen utforskar. 

Den strukturella aspektens externa horisont. Med den strukturella aspektens externa horisont avses 
hur fenomenet urskiljs i ett sammanhang (Marton och Booth, 2000, s. 118). I det här fallet syftar den 
strukturella aspektens externa horisont på hur pedagogerna erfar att möjligheten att urskilja 
matematiken påverkas av det sammanhang i vilket matematiken urskiljs. 
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Det tematiska fältet. Med det tematiska fältet avses aspekter som kan relateras till temat och som 
omsluter temat (Gurwitsch refererad i Marton och Booth, 2000, s. 131). Exempel på inslag i det 
tematiska fältet är ”den aktuella uppgiftens krav”, ”kraven från den pedagogiska miljön” och ”de 
inblandade fenomenen” (Marton och Booth, 2000, s. 132). I det här fallet syftar det tematiska fältet på 
med vilka erfarenheter och förväntningar man går in i en situation. Konkret syftar det på pedagogernas 
föreställningar om vad matematik är, i vilka sammanhang man kan se barns matematiska utforskande, 
hur arbetet ska organiseras och vilket material som behövs och hur uppgiften att se barns matematiska 
utforskande påverkas av andra arbetsuppgifter. 

Temat. Med temat avses ”objektet för det fokuserade medvetandet”, det vill säga det som den lärande 
är fokuserat medveten om (Gurwitsch refererad i Marton och Booth, 2000, s. 131). I det här fallet 
syftar temat på vad pedagogerna är fokuserat medvetna om. Är det matematiken som är i fokus för 
pedagogernas uppmärksamhet eller är det något annat?  

Marginalen. Med marginalen avses aspekter som är samtidigt närvarande, men som inte har en 
koppling till fenomenet. Det som är i marginalen ignoreras av den lärande (Gurwitsch refererad i 
Marton och Booth, 2000, s. 132). Marginalen tillhör erfarandets externa horisont (Marton och Booth, 
2000, s. 132). I det här fallet syftar marginalen på det pedagogerna tenderar att prioritera bort som 
mindre viktigt, det de inte fokuserar på.  

Metod 

Metodval 
Studiens syfte var att identifiera faktorer som pedagoger erfar påverkar deras möjligheter att se den 
matematik de små barnen utforskar och att identifiera fortbildningsinsatser som kan öka pedagogers 
möjligheter att se detta utforskande. Möjligheten att få insikt i människors erfarande är beroende av att 
”ord, kroppsspråk eller synliga handlingar” tolkas som uttryck för upplevelser. Data av intresse i 
sammanhanget är språkliga redogörelser, observationer och dokument. Exempel på metoder som kan 
producera dessa data är intervjuer och observationer (Svensson & Ahrne, 2011, s. 21-23). Metoderna 
är kvalitativa (Ahrne & Svensson, 2011, s. 11). Kvalitativa metoder använder sig inte av statistiska 
metoder och verktyg. Metoder som inte är kvalitativa är kvantitativa. Med kvantitativa metoder avses 
metoder som utformas så att de kan analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och 
verktyg (Ahrne & Svensson, 2011, s. 11). De insamlingsmetoder som valdes var audioinspelning av 
fokusgruppssamtal/intervjuer, fältanteckningar i samband med deltagande observation samt 
videoinspelning av situationer i vilka barn utforskar matematik. De videoinspelade situationerna 
användes som utgångspunkt för fokusgruppssamtal/intervjuer. När samtalen analyserades tillämpades 
vid två tillfällen ett kvantitativt tillvägagångssätt. Jag återkommer till ämnet i diskussionen. 

Audioinspelade fokusgruppssamtal/intervjuer 

Intentionen var att arbeta med en typ av gruppintervjuer som, enligt Wibeck (2010, s. 51), benämns 
fokusgrupper. Fokusgrupper är en metod med vars hjälp man kan studera människors attityder och 
tänkande (Wibeck, 2010, s. 21-24). Metoden innebär, enligt Wibeck (2010, s. 11), att en grupp 
människor samtalar kring ett ämne som är på förhand bestämt, samtalet leds av en moderator, det vill 
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säga av en samtalsledare, och målet är en fri diskussion. När jag genomförde samtalen hade jag en 
dimmig förställning om vad ett fokusgruppssamtal är. Min föreställning byggde på vad jag hört om 
fokusgruppssamtal, min erfarenhet av fokusgruppssamtal från den politiska arenan och fragmentarisk 
läsning om fokusgruppssamtal som metod. När jag läste mer insåg jag att det var tveksamt om man 
kan kalla de samtal jag genomförde för fokusgruppssamtal. Fokusgrupper följer ett protokoll (Dahlin-
Ivanoff, 2011, s.74-75). I de samtal jag genomförde fanns inget protokoll. Dessutom var deltagarna till 
antalet två. Ett samtal med två deltagare är dyadiskt och ett sådant samtal är, enligt Wibeck (2010, s. 
34), per definition inte ett fokusgruppssamtal. Ett fokusgruppssamtal har 4-6 deltagare (Wibeck, 2010, 
s. 62). Här fanns en begränsning i och med att avdelningens pedagoger var tre till antalet. Meningen 
var att alla skulle delta. Det visade sig svårt att realisera i praktiken och av rädsla för att samarbetet 
med avdelningen skulle bryta samman accepterade jag det. Som en konsekvens av det faktum att jag 
kastade mig in i samtalet utan att ha förberett ett protokoll och som en konsekvens av det begränsade 
antalet deltagare följer att det är tveksamt om samtalen kan kallas för fokusgruppssamtal. Å andra 
sidan utformades samtalen på ett sätt som, enligt Wibeck (2010, s. 75-76), är typiskt för ostrukturerade 
fokusgruppssamtal, det vill säga samtalen hade karaktären av öppna diskussioner kring en 
forskningsfråga. Jag har valt benämningen fokusgruppssamtal/intervju. En icke vetenskaplig term som 
indikerar att samtalen balanserade på gränsen mellan intervju och fokusgruppssamtal. 

Deltagande observation 

Med deltagande observation avses att forskaren observerar aktiviteter som forskaren deltar i (Lalander, 
2011, s. 90). När man vill ta del av andras erfarande är det en fördel om man kan besöka och observera 
den miljö i vilken de intervjuade lever (Lalander, 2011, s. 83). Det var en anledning till att 
fokusgruppssamtalen/intervjuerna kompletterades med deltagande observationer. Den andra 
anledningen var att det i samband med observationerna fanns tillfälle att samla in stimulusmaterial i 
form av videofilmer och i form av observerade, men ej videofilmade, situationer i vilka barn 
utforskade matematik. De observationer som genomfördes var öppna i förhållande till pedagoger och 
föräldrar. Att observationerna var öppna innebär att de som observerades var informerade om studien 
och dess syfte (Lalander, 2011, s. 89). För all deltagande observation gäller att man inte kan observera 
allt (Lalander, 2011, s. 98-99). I det här fallet styrdes blicken av forskningsfrågorna samtidigt som 
fokus var på insamling av stimulusmaterial. Tidigare forskning visar att den pedagogiska miljöns 
styrning och de aktiviteter barn deltar i påverkar pedagogernas möjligheter att se den matematik barn 
utforskar. Av denna anledning riktades blicken också mot dagsschemat, rutinerna och aktiviteterna och 
mot barnens tillgång till rum och material. 

En videografisk metod 

Ett sätt att få igång ett samtal är, enligt Wibeck (2010, s. 78-79) att använda sig av stimulusmaterial, 
det vill säga material som ”har anknytning till det ämne som ska diskuteras” och är utformat så att det 
”väcker frågor och diskussion”, exempel på lämpligt material är, enligt Wibeck, videofilm. I detta fall 
användes en videografisk metod, det vill säga videoinspelade situationer i vilka barn utforskar 
matematik, för att få fram stimulusmaterial. Eftersom metoden inte användes för insamling av data vad 
gäller pedagogernas erfarande avstår jag, av utrymmesskäl, från en närmare redogörelse av metoden.  

De situationer som filmades och användes som stimulusmaterial var en situation i vilken en grupp 
barn kan ha utforskat rumsuppfattning, taluppfattning, mönster och mätning när de lekte under ett 
bord, en situation i vilken ett barn kan ha sorterat leksakshundar och saker som kör och en i vilken ett 



12 
 

barn kan ha sorterat kritor. Dessa filmer kallar jag filmsekvens 1, 2 och 3. Gemensamt för filmerna är 
att det möjliga utforskandet skedde inomhus i lekens och omsorgens sammanhang (se Bilaga 4).  

Utöver detta filmades ett antal situationer i vilka barn kan ha utforskat matematik på gården. En av 
dessa filmer, filmsekvens 4, visar en situation i vilken barn kan ha utforskat mätning och 
taluppfattning (se Bilaga 5). Filmsekvens 4 visades i samband med fokusgruppssamtal/intervju 2 när 
det egentliga samtalet var över. Filmen utgjorde inte stimulusmaterial och den diskuterades inte i 
fokusgruppssamtalet/intervjun. Övriga filmer kom aldrig till användning.  

Forskareffekten – eller the participant-observer´s paradox 

En risk i samband med öppna observationer är forskareffekten. Med forskareffekt avses att de man 
observerar påverkas av forskarens närvaro (Lalander, 2011, s. 90). I samband med deltagande 
observation förs fältanteckningar. Forskareffekten förstärks om de man studerar ser att man för 
fältanteckningar. Det kan, skriver Lalander, upplevas som störande (2011, s. 98). Eftersom min 
erfarenhet är att människor upplever antecknandet som mindre oroande om de vet vad och varför man 
antecknar valde jag att, i görligaste mån, vara öppen med vad och varför jag antecknade.  Wibeck för 
ett liknande resonemang och avfärdar tanken att man skulle kunna samla in data på ett neutralt sätt 
som en illusion. Det begrepp Wibeck använder är begreppet ”the participant-observer´s paradox”, ett 
begrepp som syftar på att forskaren genom sin närvaro påverkar den information som samlas in 
(Duranti, 1997, refererad i Wibeck, 2010, s. 92). För all observation gäller alltså att forskarens närvaro 
påverkar den information som samlas in. Lalander (2011, s. 96-97) konstaterar att det kan vara ett 
problem att man påverkar den miljö och de människor man beforskar – samtidigt som han konstaterar 
att man genom att göra det kan synliggöra fler ”aspekter av verkligheten”. 

Urval och bortfall 
Urvalet av intervjupersoner begränsades till två förskollärare på en småbarnsavdelning på en 
kommunal förskola i Stockholms innerstad. De två förskollärarna, FL1 och FL2, var i 
trettiofemårsåldern, och deltog i intervjuerna på arbetstid. Avdelningens barnskötare, B, var i 
tjugofemårsåldern och deltog inte i samtalen. Förskolan hade två avdelningar och tillhörde en större 
enhet. Förskolans ledning hade sina lokaler på en annan förskola inom samma enhet. På avdelningen 
fanns fjorton inskrivna barn i åldrarna 1,5 till 2,6 år. Frågeställningen handlade om pedagogernas 
möjligheter att se barnens matematiska utforskande, inte om barnens matematiska utforskande. Barnen 
kan därför inte sägas utgöra undersökningsgrupp. Ett syfte med studien var att studera hur pedagoger 
närmar sig ett delvis nytt lärandeuppdrag och att öka medvetenheten om vilka faktorer och redskap 
som kan vara betydelsefulla i sammanhanget. Valet föll därför på pedagoger på en ”vanlig” förskola, 
utan särskild inriktning.  

Intervjupersoner kan rekryteras på olika sätt (Wibeck, 2010, s. 79-81). Vanligast är att deltagare 
rekryteras genom en kontaktperson (Peek & Fothergill, 2009, refererade i Wibeck, 2010, s. 82). Jag 
använde intervjupersonernas chef som kontaktperson. Att deltagarna befann sig i beroendeställning i 
förhållande till kontaktpersonen utgjorde en etisk komplikation som jag hade att hantera. Etiska 
frågeställningar diskuteras under rubriken ”Etiska och metodologiska reflektioner” (se s. 36). 

Urvalet var strategiskt. Att urvalet var strategiskt innebär man väljer deltagare som har erfarenhet av 
och kan tänkas ha åsikter om ett fenomen (Morgan, 1998b, refererad i Wibeck, 2010, s. 66). Att 
intervjupersonerna arbetade på samma avdelning innebär att gruppen redan existerade (Wibeck, 2010, 
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s. 65). En fördel med att använda sig av redan existerade grupper är att rekryteringen underlättas 
(Wibeck, 2010, s. 65). Eftersom tiden i detta fall var begränsad var det en anledning till att urvalet 
begränsades till en redan existerande grupp. Ett problem med att använda sig av redan existerande 
grupper är att deltagarna kan ta saker för givna, referera till saker som en utomstående intervjuare inte 
känner till och undviker att tala om ämnen som kan orsaka konflikter (Wibeck, 2010, s. 65-66). Jag 
hanterade problemet genom att ställa frågor och be om förtydliganden när jag inte förstod och genom 
att initiera ämnen. Det innebär inte att det inte kan ha funnits ämnen som jag inte tänkte på att ta upp 
och som intervjupersonerna undvek. Med en fenomenologisk forskningsansats är det inte heller ett 
problem att man inte får ta del av hela erfarandet, eftersom själva tanken att man ska få med ett 
fullständigt erfarande avfärdas som en illusion. Min tro är att det var en fördel att gruppen redan 
existerade. Forskning visar nämligen att deltagare i redan existerande grupper har lättare att tala om 
svåra ämnen och att samtalet blir mer naturligt (Kitzinger, 1994, refererad i Wibeck, 2010, s. 65). 

Att B inte kunde delta innebar ett avsevärt bortfall vad gäller deltagare. Den tänkta triaden blev en 
dyad. Wibeck (2010, s.34) avfärdar dyaden som fokusgrupp. Det förefaller dock som om man inom 
forskarsamhället inte är överens om hur stor den ultimata fokusgruppen är. Dunbar (1997, refererad i 
Wibeck, 2010, s. 61) anser till exempel att antalet deltagare bör vara högst fyra eftersom man inte kan 
fånga allas uppmärksamhet om antalet deltagare är fler än fyra. Wibeck konstaterar dessutom att små 
fokusgrupper har använts framgångsrikt (Peek & Fothergill, 2009, refererade i Wibeck, 2010, s. 61 
samt Toner, 2009, refererade i Wibeck, 2010, s. 61). Jag frågar mig varför Wibeck avfärdar dyaden. 
Kanske var det faktum att B inte kunde delta en lycklig omständighet.  

Genomförande 
Tillträde till fältet är en förutsättning för att deltagande observationer ska kunna genomföras. Med 
tillträde till fältet avses att man accepteras ”av dem man studerar” och får tillträde till ”deras miljöer 
och deras vardagsliv” (Lalander, 2011, s. 91). Av betydelse i sammanhanget är vad Lalander (2011, s. 
95-96) benämner dörröppnare, det vill säga människor som de studerade litar på och som kan förmedla 
kontakten med fältet. I det här fallet fungerade förskolans biträdande chef som dörröppnare till fältet.  

Den 7-8 och 10 november, inleddes insamling av data med tre dagars deltagande observation och 
videoinspelning av leksituationer. Insamling av data fortsatte i samband med 
fokusgruppssamtal/intervju 1 på förmiddagen den 11 november. Det faktum att intervjupersonerna 
beskrev omsorgen som ett hinder väckte min nyfikenhet eftersom resultatet inte är i linje med vad 
tidigare forskning visar. Jag valde därför att redan samma dag observera en omsorgssituation. 
Utskrifter av det transkriberade fokusgruppssamtal 1 och utskrifter av identifierade 
beskrivningskategorier överlämnades till intervjupersonerna för genomläsning inför återkoppling till 
fältet i samband med fokusgruppssamtal/intervju 2 den 22 november. Intervjupersonerna bekräftade 
att transkriptionen av fokusgruppssamtal/intervju 1 och sammanfattningen av samtalet i form av 
beskrivningskategorier överensstämde med deras minne av samtalet. Insamling av data fortsatte i 
samband med fokusgruppssamtal/intervju 2 den 22 november. Utskrifter av det transkriberade 
fokusgruppssamtal/intervju 2 överlämnades till intervjupersonerna för genomläsning två veckor 
senare. Intervjupersonerna bekräftade att transkriptionen överensstämde med deras minne av samtalet. 
I och med det har återkoppling till fältet genomförts.  
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Valet av plats och inspelningsmetod 

Den plats som valdes för samtalen var förskolans personalrum. Valet av plats överläts till 
intervjupersonerna. Min gissning är att valet av plats var praktiskt och upplevdes som tryggt. Jag var 
nöjd med valet av plats eftersom jag ansåg att pedagogernas känsla av trygghet var en förutsättning för 
ett samtal. Min känsla bekräftades när jag läste mer om fokusgruppssamtal. Wibeck (2010, s. 29-36) 
skriver att sannolikheten att människor delar med sig av sitt erfarande är större om samtalet genomförs 
i en icke hotfull miljö. En nackdel med valet av plats var att vi några gånger stördes av andra 
pedagoger som undrade något. Mitt intryck var att intervjupersonerna inte stördes nämnvärt av detta.  

Samtalen dokumenterades med hjälp av en videokamera som placerades så att deltagarna inte fångades 
på bild. En analys av icke verbal kommunikation är därför omöjlig. Motiv bakom beslutet var en 
känsla av att en videokamera skulle ha hämmat samtalet, etiska hänsyn till deltagarnas integritet samt 
praktisk, tidsmässig hänsyn. Transkription av filmade samtal är mer tidskrävande än audioinspelade 
samtal (Dahlin-Ivanoff, 2011, s. 81). Wibeck konstaterar att man, när samtal dokumenteras med hjälp 
av ljudinspelning, kan få problem med att skilja rösterna åt (2010, s. 91). I det här fallet var det inte ett 
problem annat än när rösterna blandades med ljud från de videoinspelade situationerna. 

Fokusgruppssamtal/intervju 1 

Fokusgruppssamtal/intervju 1 varade i en och en halv timme. Samtalet inleddes med att jag redogjorde 
för studiens syfte och intervjupersonernas roll. I samband med det poängterades att medverkan var 
frivillig och att de hade rätt att avbryta samtalet. Det första samtalet var i allt väsentligt ostrukturerat. 
Att fokusgruppssamtalet är ostrukturerat innebär att moderatorns roll är mindre styrande och att man 
inte utgår från ett antal specifika frågor (Morgan, 1996, refererad i Wibeck, 2010, s. 56). Om resultatet 
ska jämföras med resultat från andra samtal, med andra intervjupersoner, bör man använda 
standardiserade frågor (Knodel, 1993, refererad i Wibeck, 2010, s. 63). Här fanns inget sådant behov. 
En nackdel med ett ostrukturerat samtal är att samtalet kan missa viktiga frågeställningar. I gengäld 
minskar risken för att forskarens och moderatorns förförståelse påverkar samtalet och därmed 
resultatet (Morgan, 1997, refererad i Wibeck, 2010, s. 57). För att undvika risken att missa viktiga 
frågeställningar formulerades fyra öppna frågeställningar och två följdfrågor (se Bilaga 1). Samtalet 
inleddes med att de tre filmade sekvenserna 1-3 i vilka barn kan ha utforskat matematik visades (se 
Bilaga 4). Sedan ställdes öppna frågor som handlade om hur pedagogerna tänker kring möjligheten att 
se barnens matematiska utforskande och om hur pedagogernas tänkte när de såg filmerna. Övriga i 
förväg formulerade frågor ställdes inte. Frågorna besvarade utan att de ställdes.  

Fokusgruppssamtal/intervju 2 

För fokusgruppssamtal/intervju 2 avsattes 45 minuter. Samtalet kom dock att vara i en timme. Den 
sista kvarten deltog enbart FL1 eftersom FL2 var tvungen att återgå till barngruppen. I samband med 
fokusgruppssamtal/intervju 2 ville jag introducera matematisk kunskap och matematiska begrepp. 
Anledningen var att jag ville se om det kunde bidra till ett förändrat erfarande. Jag pratade utan manus 
och med hjälp av rekvisita i form av gem och pappersblommor. Valet av rekvisita och valet att tala 
utan manus var medvetet. Jag ville tona ner min egen ”expertroll” och undvika en föreläsande 
situation för att skapa förutsättningar för samtal.  

Det andra samtalet var mer strukturerat och kan delas in i fyra delar. Del I till III utgör det egentliga 
fokusgruppssamtalet/intervjun och varade i cirka 45 minuter. I del I förs ett samtal kring 
forskningsfrågan. I del II visas filmsekvens 1, det vill säga den sekvens i vilken en grupp barn leker 
under ett bord (se Bilaga 4) och sedan introducerades en del av den matematiska kunskap och några av 
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de matematiska begrepp den forskande studenten identifierat i filmsekvens 1 (se s. 22, under rubrik 
”Del II – matematisk kunskap och matematiska begrepp introduceras”). I del III fortsätter samtalet. 
Del III avslutas med visning av filmsekvens 4 (se Bilaga 5). Anledningarna till att jag visade 
filmsekvens 4 var två. För det första ville jag avsluta det egentliga fokusgruppssamtalet/intervjun på 
ett trevligt sätt. För det andra illustrerade filmen de begrepp vi just talat om. Del IV utgörs av ett 
samtal mellan FL1 och mig. I slutet av del IV berättar jag om en episod i vilken ett barn utforskar 
matematik i en omsorgssituation. Medan jag talar kommer FL2 in och berättar om en situation i vilken 
matematiken uppenbarat sig i en omsorgssituation. En situation som påminner om den situation jag 
beskriver. När FL2 lämnat rummet fortsätter FL1 och jag vårt samtal.  

I en annan mening var samtalet mindre strukturerat. Inför detta samtal formulerades fem frågor och 
några följdfrågor (se Bilaga 2). Syftet med frågorna var att, om tiden räckte till, få ta del av ett mer 
utförligt erfarande. När intervjupersonerna besvarade den första frågan kom de in på den matematik de 
ser att barnen utforskar och de beskrev ett delvis annat erfarande än det de gett uttryck för i samband 
med fokusgruppssamtal/intervju 1. Plötsligt kändes mina förberedda frågor oväsentliga och återigen 
inskränktes min roll till att ställa frågor som formulerades som ”berätta mer”-frågor. I del II var min 
roll, av naturliga skäl, mer styrande och i viss mån ”undervisande”. I del III flöt samtalet mellan FL1 
och FL2 på och min roll inskränkte sig återigen till att ställa frågor som formulerades som ”berätta 
mer”-frågor och att vid något tillfälle besvara en regelrätt fråga. I slutet av del III, i samband med att 
filmsekvens 4 visas, blir min roll återigen mer styrande och ”undervisande”. I del IV samtalar vi. 

Transkribering och analys 

Transkribering och analys av audioinspelade fokusgruppssamtal 

Syftet med transkriptionerna av fokusgruppssamtalen/intervjuerna var att samla in språkliga 
redogörelser för ett erfarende. När forskningsansatsen är fenomenografisk strävar man efter att göra 
påståenden om ett möjligt erfarande av ett fenomen. Det innebär, enligt Marton och Booth 
(1997/2000, s. 163), att inga beskrivningskategorier får utelämnas. Samtalen transkriberades därför 
ordagrant. Det analysverktyg som användes var meningskoncentrering. Med meningskoncentrering 
avses att långa yttranden koncentreras i kortare meningsenheter (Giorgi (1975, refererad i Kvale & 
Brinkmann, 2009/2009, s. 221). De identifierade meningsenheterna är i detta arbete identiska med de 
identifierade beskrivningskategorierna. Datan bearbetades i enlighet med Giorgis analysmodell i fem 
steg. Först skedde en genomläsning som syftade till överblick. I steg två identifierades 
meningsenheterna, i steg tre tematiserades de, i steg fyra relaterades de tematiserade enheterna till 
forskningsfrågans fenomen och i steg fem knöts de ihop till en berättelse av erfarandet. 
Analysverktyget har utarbetats på fenomenologisk grund och lämpar sig väl när syftet, som i detta fall, 
är att analysera intervjudata med fokus på ett kvalitativt erfarande (1975, refererad i Kvale & 
Brinkmann, 2009/2009, s. 221-223). Resultatet som det presenteras i detta arbete utgörs av de 
berättelser av erfarande som de tematiserade meningsenheterna mynnade ut i. De på detta sätt 
identifierade och tematiserade berättelserna tolkades sedan med hjälp av en fenomenografisk 
begreppsapparat. 

Transkribering och analys av fältanteckningar 

Fältanteckningarna analyserades i två steg. Först analyserades de vad gäller den pedagogiska miljöns 
reglering och pedagogernas roll. Denna analys genomfördes på plats. Därefter transkriberades 
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anteckningarna och transkriptionen bildar underlag för resultatet, så som det presenteras i arbetet. Det 
innebär att den första analysen finns med i resultatet. Resultatet analyseras sedan i ett andra steg. 
Utgångspunkten för analysen var att den roll pedagogerna intar och den pedagogiska miljöns 
reglering, när forskningsansatsen är fenomenografisk, kan betraktas som uttryck för erfarande. I 
samband med denna analys jämfördes erfarandet av fenomenet som analysen av de transkriberade 
fokusgruppssamtalen/intervjuerna gav uttryck för med analysen av de transkriberade 
fältanteckningarna. Syftet med fältanteckningarna var också att samla in stimulusmaterial. Situationer 
i vilka barn utforskar matematik transkriberades och kodades därför i relation till en matematisk 
begreppsapparat. Den matematik den forskande studenten ser i dessa situationer utgör en del av den 
förkunskap studenten samlat på sig under utbildningens gång. Läsare som vill fördjupa sig i en 
matematisk begreppsapparat hänvisas till Björklund (2007). 

Transkribering och analys av videoinspelade situationer 

De videoinspelade situationerna i vilka barn utforskar matematik transkriberades och kodades också 
de i relation till Björklunds (2007) begreppsapparat. Syftet med filmerna var att visa pedagogerna 
exempel på den matematik barnen utforskade för att utifrån detta föra ett samtal med pedagogerna. 
Analysen av de videoinspelade situationerna gör inte anspråk på att utgöra en fullständig skildring av 
all den matematik barnen utforskar i situationerna.  

Litteratursökning 
När jag letade vetenskapliga artiklar som utgångspunkt för analysen gick jag in i databasen ”Academic 
Search Premier”. Eftersom jag var intresserad av hur pedagoger hanterar det dubbla uppdraget omsorg 
och lärande valde jag sökorden ”care AND learning AND organisation”. När jag sökte så hittade jag i 
princip ingenting som rörde förskolan. Jag provade sökorden ”care AND preschool AND 
organisation”. På detta sätt hittade jag Einarsdóttirs artikel (2003). Jag har dessutom sökt på hemsidor 
och granskat referenslistor i litteratur. På detta sätt hittade jag Skolinspektionen (2011)och Ekström 
(2007). Utöver detta har jag granskat mitt eget minne vad gäller relevanta författare och relevant 
litteratur. På detta sätt hittade jag Marton och Booth (1997/2000) och Linell (1982). Carruthers och 
Worthingtons (2011) hittade jag tack vare ett tips från Charlotte Söderberg Arriaza och Sara Myrne. 

Trovärdighet och reliabilitet 
Studiens trovärdighet, eller med ett annat ord dess validitet, syftar på om man kan lita på forskarens 
tolkningar och på om man studerar det man avsett att studera (Morgan, 1993b, refererad i Wibeck, 
2010, s. 144). Syftet med studien var att studera pedagogers erfarande av vilka faktorer som påverkar 
deras möjligheter att se barnens matematiska utforskande och deras erfarande av vilka insatser som 
kan öka deras möjligheter att se barnens matematiska utforskande. Att syftet styrde valen av 
forskningsansats, metoder för insamling och analys av data samt valet av intervjupersoner, de 
frågeställningar som fokusgruppssamtalen kretsade kring och att syftet styrde valet av referensmaterial 
från tidigare forskning och det sätt på vilket jag sökte litteratur innebär att syftet går som en röd tråd 
genom arbetet. Det innebär, anser jag, att ett av de krav som ställs på studiens trovärdighet är uppfyllt. 
Det andra kravet handlar om mina tolkningars tillförlitlighet. Att kvalitativa analysers trovärdighet inte 
bygger på naturvetenskapliga och mätbara data innebär, enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 26-28), 
att trovärdighet måste uppnås på annat sätt. Ahrne och Svensson pekar på tre faktorer som kan påverka 
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resultatets trovärdighet på ett positivt sätt. Dessa faktorer är transparens, triangulering och 
återkoppling till fältet. Med transparens avses att läsaren kan följa forskningsprocessen, att man förstår 
hur forskaren tänkt och att resultatet kan diskuteras och kritiseras. Med triangulering avses att flera 
metoder kombineras. Den uttalade tanken med triangulering är att resultatets trovärdighet ökar om 
man, med hjälp av flera metoder, kommer fram till samma resultat. Med återkoppling till fältet avses 
att människor som studerats får möjlighet att kommentera resultatet (Svensson & Ahrne, 2011, s. 26-
28). I detta arbete har jag strävat efter att uppnå såväl transparens som återkoppling till fältet och 
triangulering.  

En studie som uppfyller reliabilitetskravet kan upprepas av andra forskare med samma resultat 
(Silverman, 1993, Wibeck, 2010, s. 143). Att inga andra forskare, oberoende av mig kodat, 
kategoriserat och analyserat datan och jämfört och diskuterat analysen minskar graden av reliabilitet 
(Knodel, 1993, Wibeck, 2010, s. 143). Ett sätt att hantera problemet är, skriver Wibeck (2010, s. 144), 
att låta någon annan bedöma kodning, kategorisering och analys av delar av datan. Det skulle kunna 
ske genom att bifoga bilagor som visar transkription, kodning och kategorisering av data. Här har 
hänsynen till intervjupersonernas integritet vägt tyngre. Hur moderatorn uppfattas av deltagarna 
påverkar, enligt Wibeck (2010, s. 83-84), resultatet och reliabiliteten ökar om samme moderator leder 
de fokusgrupper som ingår i studien (Smithson, 2000, refererad i Wibeck, 2010, s. 84 samt Albrecht m 
fl, 1993, refererade i Wibeck, 2010, s. 143). Att jag var ensam moderator bidrar till hög reliabilitet. 

När forskningsansatsen är fenomenografisk är begreppen validitet och reliabilitet problematiska. 
Orsaken är att såväl tolkning som analys påverkas av forskarens syften, erfarenheter och intresse 
(Marton och Booth, 1997/2000, s. 167-168). Det innebär att en neutral tolkning och analys av andras 
erfarande i en mening inte är möjlig. Det innebär också att man avfärdar möjligheten att upprepa en 
studie med samma resultat. Det är förmodligen anledningen till att Marton och Booth (1997/2000) inte 
nämner begreppen reliabilitet eller validitet. När forskningsansats är fenomenografisk strävar man 
efter att göra påståenden om ett möjligt erfarande av ett fenomen. En fenomenografisk studie bör 
därför, enligt Marton och Booth (1997/2000, s. 163), uppfylla följande kriterier: inga 
beskrivningskategorier får utelämnas, alla ska kunna relateras till det undersökta fenomenet; alla ska 
kunna relateras till varandra och man bör inte använda fler kategorier än nödvändigt (Marton och 
Booth, 1997/2000, s. 163).  

Generaliserbarhet 
En studies trovärdighet hänger samman med möjligheten att, utifrån de resultat man kommer fram till, 
generalisera. Med generaliserbarhet avses att resultaten kan tänkas ha relevans utanför den grupp som 
undersöks. All generalisering utifrån kvalitativa studier bör göras med försiktighet (Svensson & 
Ahrne, 2011, s. 28-30). Kartläggningen av beskrivningskategorier kan förstås som en beskrivning av 
möjliga sätt att erfara ett fenomen. Eftersom man alltid kan erfara fenomen på flera sätt är 
kartläggningen aldrig fullständig (Marton och Booth, 2000, s. 209). Att generalisera i betydelsen att en 
gång för alla definiera en uppsättning faktorer som påverkar alla pedagogers möjligheter att se de små 
barnens matematiska utforskande och/eller att identifiera en uppsättning fortbildningsinsatser som 
förbättrar alla pedagogers möjligheter att se matematiken är därför inte möjligt. Vad resultatet säger är 
att dessa faktorer och insatser kan påverka pedagogers möjligheter att se de små barnens matematiska 
utforskande. I den meningen är resultatet generaliserbart. 
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Etik 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
ställer krav på hur forskning bedrivs (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6). De fyra forskningsetiska 
principerna utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vetenskapsrådet presenterade hösten 2011 en reviderad och utökad forskningsetisk 
skrift (Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom den äldre skriften ger en tydlig bild av de fyra etiska 
grundprinciper som fortsatt gäller valde jag att referera till den. 

Informationskravet innebär att deltagare ska informeras om studiens syfte, om hur deras roll ser ut och 
om villkoren för deltagande. Det innebär att deltagarna ska informeras om att deltagandet är frivilligt 
och kan avslutas när som helst och att de ska informeras om att informationen som samlas in inte 
kommer att användas för andra syften än forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8). 

Samtyckeskravet innebär att deltagare ska ge sitt godkännande till att delta, att de ska informeras om 
att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst och att de inte får utsättas för påtryckningar 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11). 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare ska garanteras anonymitet och att alla uppgifter om 
deltagarna ska förvaras på ett sådant sätt att inga utomstående kan komma åt uppgifterna 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). 

Nyttjandekravet innebär att information som samlas in inte får användas i icke forskningsrelaterade 
sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Utöver detta rekommenderar man att alla deltagare får ta del av etiskt känsliga uppgifter innan 
rapporten publiceras, att de informeras om var resultaten kommer att publiceras och att de på ett eller 
annat sätt får ta del av forskningsresultatet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). 

Kontakt med avdelningens pedagoger upprättades i god tid innan arbetet med datainsamling satte 
igång. I samband med detta informerades pedagogerna muntligen om studien och dess syfte och om 
vad som förväntades av dem om de valde att delta. Pedagogerna gav sitt muntliga samtycke till 
deltagande. Barnen är omyndiga. Föräldrarna informerades därför i samband med ett föräldramöte, 
muntligt och skriftligt (se Bilaga 3) om studiens syfte, och fick tillfälle att ställa frågor, innan det 
egentliga arbetet med insamling av data inleddes. Samtliga föräldrar lämnades sitt skriftliga samtycke. 
Alla som deltagit i studien har därmed informerats och gett sitt frivilliga samtycke till deltagande. 
Såväl pedagoger som föräldrar har lovats att alla uppgifter kommer att anonymiseras, att insamlad data 
ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av den, att insamlad data används endast i detta 
sammanhang och att insamlad data förstörs när arbetet publicerats (se Bilaga 3). Pedagogerna har fått 
tillfälle att läsa de transkriberade intervjuerna och de har erbjudits att ta del av den färdiga uppsatsen. 
Föräldrarna har lovats återkoppling i form av en sammanfattning av resultat. I och med detta har 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och rekommendationer uppfyllts. 

Barnen utgör inte undersökningsgrupp, men att observera och dokumentera små barn är känsligt. Små 
barn kan inte alltid ge ett verbalt samtycke. Att vara lyhörd för om barnen är bekväma med situationen 
när man observerar/filmar blir i det sammanhanget än viktigare. I det här fallet var barnen nyfikna och 
positiva, de ville filmas och de ville se filmerna. Att barnen var positiva innebär inte att de kan ta 
ställning till frågan eller bedöma konsekvenserna av sin medverkan. Att vara aktsam med hur man 
hanterar och presenterar datan i förhållande till de små barnen blir därmed än angelägnare.  
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Resultat 

Videoinspelade situationer 
Resultatet visar att barnen utforskar matematik i lekens och omsorgens sammanhang, att de utforskar 
matematik medan pedagogerna gör något annat och att leken kan vara svår att se för den som inte har 
tid att böja sig ner och se det som sker, under ett bord (se Bilaga 4 och Bilaga 5). 

Filmsekvens 1-3 som användes som stimulusmaterial visar att barnens möjliga matematiska 
utforskande kan beskrivas med hjälp av minst arton vetenskapliga begrepp. De begrepp det handlar 
om är: sortering och seriering, rumsuppfattning inklusive läge, riktning, koordination och avstånd, 
mätning och förståelse för konkreta referenspunkter, taluppfattning inklusive parbildning, förståelse 
för ett-till-ett-principen, förmåga att tänka i mängder och att subitisera en trehet, förmågan att se 
likheter och skillnader samt förmåga att se mönster och att lösa problem (se Bilaga 4). Läsare som vill 
fördjupa sig i en matematisk begreppsapparat hänvisas än en gång till Björklund (2007). 

Filmsekvens 4 visar att barnens möjliga matematiska utforskande kan beskrivas med hjälp av följande 
begrepp: mätning och förståelse för konkreta referenspunkter, taluppfattning inklusive parbildning, 
förståelse för ett-till-ett-principen samt förmågan att se likheter och skillnader (se Bilaga 5). 

Kommentar: Att det var möjligt att tolka görandet med hjälp av matematiska begrepp innebär inte per 
automatik att barnen utforskade matematik. Det väsentliga här är att det är möjligt att tala om det 
barnen gör i matematiska termer. 

Audioinspelat fokusgruppssamtal/intervju 1 

Pedagogernas berättelse 

Den lilla och den stora gruppen – och svårigheten att organisera arbetet som man vill 

Pedagogerna talar om den lilla gruppen som en möjlighet och den stora gruppen som en begränsning 
och man har en vilja att, på förmiddagarna, arbeta i grupper om en pedagog och fem barn. En orsak till 
att det är enklare att fånga upp det som sker i den lilla gruppen är att situationen blir lugnare och 
mjukare, man hinner landa med barnen, man kommer närmare barnen och man blir själv mer lugn och 
närvarande. Det är svårare att se matematiken när man är ensam med många barn. Att till exempel 
utnyttja fruktstunden när man har att dela ut frukt till hela gruppen är inte möjligt. Orsaken till att det 
är svårare att se den matematik barnen utforskar i den stora gruppen är att man, som pedagog, inte kan 
fokusera på enskilda barn eller enskilda händelser. Att till exempel se några barns lek under ett bord 
och samtidigt ha fokus på hela gruppen är praktiskt svårt. Istället tvingas man inta en roll som 
övervakare och gränssättare i samband med konflikter för att förhindra våld mellan barnen. Mängden 
uttalanden och det faktum att såväl FL1 som FL2 beskriver detta erfarande gång på gång indikerar att 
detta är det erfarande som dominerar. 

Pedagogerna talar om att möjligheten att arbeta som man vill är begränsad. Orsaken är 
akuta/oförutsedda situationer i kombination med organisatoriska brister och brister vad gäller intern 
information som får till följd att antalet barn i förhållande till antalet pedagoger blir för stort. Orsaken 
är också att organisatoriska brister och brister vad gäller intern information skapar merarbete som 
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inkräktar på den tid som man kunde ha ägnat åt barnen. Antalet vuxna i förhållande till antalet barn 
minskar när pedagoger tvingas fokusera på informationsflödet mellan kollegor, något som tar bort 
fokus från barnens utforskande, och när pedagoger tvingas ägna tid åt att strukturera upp dagen. 
Orsaken är dessutom att organisatoriska brister skapar merarbete som påverkar möjligheten att 
reflektera negativt eftersom man tvingas planera på reflektionstid. Pedagogerna talar också om den 
egna orken som en begränsning. Man orkar helt enkelt inte alltid, i samband med oförutsedda/akuta 
situationer, tänka om och strukturera dagen på ett annat sätt. FL2 utrycker det så här: Man är ingen 
supermänniska. 

Omsorgens sammanhang 

Pedagogerna talar om omsorgen som en begränsning. De menar att omsorgen om barnen tar så mycket 
tid i anspråk att det blir svårt att hinna med det pedagogiska lärandeuppdraget. Huvudintrycket är att 
såväl FL1 som FL2 beskriver omsorgs- och lärandesituationer som varandra uteslutande, samtidigt 
fäller både FL1 och FL2 enstaka yttranden som visar att de har en medvetenhet om att 
omsorgssituationer kan utgöra lärandetillfällen. 

Den pedagogiska miljön 

FL1 talar om den pedagogiska miljöns rum och kopplar möjligheten att se barnens matematiska 
utforskande till en pedagogisk miljö som är organiserad i hörnor på ett sätt som stimulerar och styr 
barnens görande till dessa hörnor och till valet av material med uppenbar matematisk potential.  

Fri lek kontra styrda aktiviteter  

Pedagogerna talar om arbetssätt och antyder att det kan vara enklare att se den matematik barn 
utforskar i de styrda aktiviteternas sammanhang än i lekens sammanhang.  

Reflektion i arbetslaget 

Pedagogerna berättar att man har erfarenhet av att insatser som skapar fler möjligheter är reflektion i 
arbetslaget, gärna med film som konkret underlag för reflektion. FL2 menar att man ser mer när man 
reflekterar kring det man ser i kameran. 

Matematisk kunskap och matematiska begrepp 

Pedagogerna berättar att man har erfarenhet av att insatser som skapar fler möjligheter är föreläsningar 
som tillför matematisk kunskap och matematiska begrep. De berättar att de varit på en föreläsning som 
gett kunskap om att små barns matematiska utforskande kan handla om rummet och om att sortera och 
rada upp. Detta är något FL2 återkommer till. Något som tyder på att kunskapen som man fått på 
föreläsningen underlättar arbetet med att se den matematik små barn utforskar och kommunicerar är 
att pedagogerna, när de talar om matematik som de sett, nämner barn som sorterade. 

Pedagogernas matematiska begreppsapparat 

Resultatet visar att pedagogerna beskriver utforskandet med hjälp av tre vetenskapliga begrepp: 
sortering, ställa i rad och ”lägen” samt med hjälp av fem vardagliga begrepp/uttryck: ”de liksom 
preciserar och får in stolarna, liksom lite matematik”, ”hur många får man plats med i rummet”, ”ha 
koll på sin kropp”, de ”hittar ett, ett rum där” och ”rummet och allt det där”. 
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Påpekas bör dock att pedagogerna ibland pratar om matematiken medan de tittar på filmerna. 
Pedagogernas röster blandas med barnens röster, så som de hörs på filmen. Man hör därför inte allt 
pedagogerna säger och de kan ha använt begrepp som inte syns i transkriptionen. 

Samspel i fokus 

Intrycket i samband med fokusgruppssamtal/intervju 1 var att pedagogerna talade mer om samspel än 
om matematik. En sökning på orden ”samspel” och ”matematik” i det transkriberade 
fokusgruppssamtal/intervju 1 genererar tolv träffar på ordet ”samspel” och åtta på ordet ”matematik” 
och bekräftar därmed intrycket. Ett faktum som pedagogerna är medvetna om. Ex. på det är att FL1 
säger ”Nu pratar vi mest om sam, om samspelet. Det är för att vi är ganska fokuserad på det.” och att 
FL2 fortsätter ”Jaa. I de här åldrarna. Just samspelet och tryggheten och att få gruppen trygg...”. 
Resultatet tyder på att pedagogerna fokuserar på barnens samspel. 

Audioinspelat fokusgruppssamtal/intervju 2 

Del I – pedagogernas berättelse 

Den lilla och den stora gruppen och fri lek kontra styrda aktiviteter 

Pedagogerna ger en delvis annorlunda bild av möjligheterna att se barnens matematiska utforskande 
än den de gav i samband med fokusgruppssamtal/intervju 1 och när pedagogerna pratar motsäger de 
ibland sig själva. Å ena sidan är problemet inte att se matematiken. Problemet är att hinna fånga upp 
och utveckla den och möjligheten att fånga upp och utveckla den matematik barnen utforskar kan 
kopplas till den lilla gruppen. Å andra sidan är det svårare att se matematiken i den fria leken och i 
”såna där projekt som de hade för stunden”, än i styrda aktiviteter med hela gruppen. Styrda aktiviteter 
kan alltså utgöra en möjlighet. Å andra sidan menar man att det är svårt att urskilja den matematik 
barnen utforskar i samband med styrda aktiviteter i den stora gruppen eftersom man tvingas in i rollen 
som ”övervakare” och/eller som den som ”styr”. Pedagogerna, som tidigare talat om 
omsorgssituationer som möjliggörare, talar nu enbart om omsorgen som en begränsning. 

Styrda aktiviteter och material med tydlig matematisk potential 

Pedagogerna berättar att man kan se matematik i en mängd olika aktiviteter. De aktiviteter man 
berättar om tenderar att vara styrda. Det gäller till exempel aktiviteten att, i samband med samlingen, 
räkna barn och klappa barnens namn och stavelser. En aktivitet som att samla kastanjer och lägga dem 
i äggkartonger kan ingå i barnens lek. Av transkriptionen framgår dock att det i det här fallet handlar 
om en styrd aktivitet. Andra aktiviteter kan ingå i fri lek. Det gäller till exempel bygglek. FL1 kopplar 
möjligheten att se matematiken till material som sifferpussel och ”plopparna” som barnen placerar ”på 
olika rader”, det vill säga till material med uppenbar matematisk potential.  

Matematiken kopplas till aktiviteter som innebär att man använder begrepp 

Pedagogerna berättar att aktiviteter som innebär att man använder jämförande begrepp som stor – 
liten, tung – lätt gör det enklare att se matematiken. Exempel på aktiviteter är mätning och bygglek. 



22 
 

Reflektion i arbetslaget 

Pedagogerna berättar att man har erfarenhet av att reflektion i arbetslaget ökar möjligheten att se den 
matematik barn utforskar. Man behöver diskutera det man observerat för att förstå vad barnen gör. 

Del II – matematisk kunskap och matematiska begrepp introduceras 

Matematiska begrepp och matematisk kunskap introduceras. De begrepp det handlar om är 
parbildning, taluppfattning och att erfara en ”trehet”. Den matematiska kunskap det handlar om är 
vikten av att se likheter och skillnader inom och mellan grupper och helheter. Läsare som vill lära sig 
mer om den matematik små barn utforskar hänvisas till Björklund (2007). 

Del III – pedagogernas berättelse 

Det som sker när matematiska begrepp och matematisk kunskap introducerats är att FL2 ställer frågor 
om och resonerar kring kopplingen mellan matematik och musik och rytm och kopplingen mellan 
matematik och konsten att disponera ett pappers yta och att FL1 och FL2 på ett mer detaljerat sätt 
börjar tala om vad man, konkret, kan göra för att se mer. Resultatet visar att FL1 och FL2 
inledningsvis erfar detta på delvis olika sätt. 

Tiden som begränsar 

FL1 berättar att tiden är en begränsning. Orsaken till detta är att man inte kan arbeta med hur många 
projekt samtidigt som helst. 

Att fokusera på matematiska projekt – och för en tid släppa andra målområden 

Möjligheten att se den matematik barn utforskar kan, menar FL1, kopplas till att man, under en tid, 
fokuserar på matematiken och släpper andra målområden. Att arbeta med fokus på matematik 
förefaller innebära att man arbetar med matte-projekt.  

Att dokumentera det man gör 

Möjligheten kan också, säger FL1, kopplas till att man ringar in matematiken genom att dokumentera 
det man gör. Anledningarna är två. För det första kan man själv känna att ”ja nu har vi jobbat med 
matte” – i själva verket kan det kännas som om man inte jobbar med det man inte fokuserar på/inte 
dokumenterar och för det andra blir det man dokumenterar rikare, man blir inspirerad och får uppslag. 

Att dokumentera ”vardagens matematik” 

Samtalet mynnar ut i ett gemensamt uttalande. Man erfar att man måste veta ”var matematiken finns” 
för att se den, möjligheten att se den matematik barnen utforskar kan därför kopplas till att 
matematiken i vardagen, det barn gör av sig själva, ”kartläggs”. 

Kunskap om vad matematik är när man arbetar med små barn och modeller för hur man kan 
arbeta med matematiken med små barn  

Pedagogerna berättar återigen att man har erfarenhet av att insatser som skapar fler möjligheter är 
insatser som bidrar med kunskap om matematik. FL2 menar att man behöver kunskap om vad 
matematik är när man arbetar med små barn och FL1 att man behöver modeller för hur man kan arbeta 
med matematiken. En insats som FL2 nämner är föreläsningar. 
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Del III - pedagogernas matematiska begreppsapparat 

Resultatet visar att FL2, i samtalet, använder begreppen ”rada upp” och ”sorterar i storlek”. Dessa 
begrepp har redan nämnts. FL1 använder inga matematiska begrepp under denna del av samtalet. 
Resultatet visar att den begreppsapparat som används inte utökas när matematisk kunskap och 
matematiska begrepp introducerats.  

Del IV – FL1:s berättelse 

Matematisk kunskap och matematiska begrepp 

FL1 berättar att insatser som gör det enklare att se den matematik de små barnen utforskar är 
matematisk kunskap och matematiska begrepp. 

Att fokusera på och reflektera kring matematik i arbetslaget 

FL1 berättar att insatser som gör det enklare att se den matematik små barn utforskar är ett aktivt och 
gemensamt arbete med matematik i arbetslaget samt möjlighet att se film och reflektera kring filmer. 
FL1 föreslår insatser i form av att läsa artiklar och böcker och att diskutera med andra arbetslag. 

Del IV – FL2:s berättelse 

En-till-en-situationer i omsorgens sammanhang utgör en möjlighet 

FL2 visar i handling och verbalt att det är möjligt att se den matematik små barn utforskar i en en-till-
en-situation i omsorgens sammanhang. Den matematik hon ser och de begrepp hon använder handlar 
om parbildning och taluppfattning och att erfara en ”tvåhet”. Det innebär att hon använder den 
kunskap och de begrepp som introducerats.  

Del IV – FL1:s berättelse fortsätter 

Kunskap om matematik 

FL1 berättar, återigen lite motsägelsefullt, att man fått den kunskap man behöver för sitt, delvis nya, 
uppdrag samtidigt som hon efterlyser gemensamma föreläsningar, gemensam planering och 
gemensam reflektion inom enheten. 

Att kartlägga det man gör och att sätta ord på det man gör 

FL1 återkommer till att man har kunskaper, men att det man gör måste dokumenteras och synliggöras 
och hon uttrycker en längtan/vilja att sammanfatta det man gör i punkter, att kartlägga det, för att 
känna tillfredsställelsen i att veta vad man gör och kunna uttrycka det, sätta ord på vad man gör och på 
ett annat sätt kunna berätta för andra vad man gör.  

Att börja där man befinner sig – fel insatser/insatser på fel nivå kan vara skadliga  

FL1 berättar att hon vill att man ska börja där man befinner sig, med de egna barnen, i det egna 
arbetslaget, innan man gör studiebesök på och låter sig inspireras av andra förskolor. Att se allt det 
andra gör, och sen inte riktigt hinna ”på samma sätt som de gör” kan orsaka ”platt fall”. Fel 
insatser/insatser på fel nivå kan med andra ord vara skadliga.  
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Matematik i fokus 

I samband med fokusgruppssamtal/intervju 1 talade pedagogerna mer om samspel än om matematik. 
En sökning på orden ”samspel” och ”matematik” i det transkriberade fokusgruppssamtal/intervju 2 
genererar två träffar på ordet ”samspel” och tjugonio träffar på ordet ”matematik. Resultatet visar att 
pedagogerna talar om matematik, inte om samspel. 

Fältanteckningarna 

Barn som utforskar matematik i lekens och omsorgens sammanhang 

Resultatet visar barn som placerade leksakstågsvagnar i färgordning, som ”räknade” och ”mätte” 
sektioner i ett staket på gården, utforskade cirkelformade hål i ett brunnslock på gården, likheter och 
skillnader vad gäller material och så vidare. Barnen utforskade matematik ute och inne och i lekens 
och omsorgens sammanhang. De utforskade matematik på skötbordet och vid matbordet och barn som 
lekte behövde hjälp med att ta på tappade vantar och mössor. Gränsen mellan lekens och omsorgens 
sammanhang var diffus och ofta pågick barnens lek medan pedagogerna var upptagna av 
omsorgsrelaterade sysslor. 

Pedagoger som upptas av omsorgsrelaterade sysslor 

Man tar emot barnen på gården. Vid 10.30 går man in. Barnen slussas genom tamburen där man tar av 
skor, via hallen där man tar av kläder, via det kombinerade blöj- och våtrummet för blöjbyte, om 
behov finns, och handtvätt. Vid 11.00 äter man lunch. Efter lunch är det åter dags för blöjbyte, om 
behov finns, och handtvätt. Vid 12-tiden är det vila. I samband med vilan tar två pedagoger rast. De 
första barnen vaknar vid 13-tiden. Nu går pedagog tre på rast. Barnen vaknar successivt. En del är 
trötta. De får sitta i knäet en stund. En av de två pedagoger som är kvar på avdelningen byter, mer eller 
mindre konstant, blöjor på barn som behöver nya blöjor. Vid 13.30 har alla barn vaknat. I samma veva 
kommer pedagog tre tillbaka från rasten. I samband med det är det dags att förbereda mellanmålet som 
serveras kl. 14.00. Det innebär att en pedagog är upptagen av att duka och förbereda inför 
mellanmålet. Efter mellanmålet upptas tiden fram till kl. 15.00, när de första föräldrarna kommer för 
att hämta sina barn, av avdukning, blöjbyte och handtvätt. Från kl. 15.30 decimeras antalet barn och 
pedagoger successivt i och med att barn går hem och pedagoger slutar för dagen.  

Pedagogens roll i lekens sammanhang 

Resultatet visar att minst en pedagog under tiden från kl. 10.30 ägnade sig åt omsorgsrelaterade 
sysslor och att resterande pedagoger inte deltog i barnens lek. I lekens sammanhang stod pedagogerna 
och tittade på. Man var uppmärksam på vad som hände och grep in om något barn stod för högt upp 
och riskerade att ramla, om någon placerade en bil så att den, om den trillade ner, riskerade att hamna i 
huvudet på någon etcetera och man grep in vid konflikter mellan barnen. Pedagogens roll var 
övervakande och gränssättande. 

Den pedagogiska miljön 

Resultatet visar att man hade hållpunkter som angav när man skulle gå in, när man skulle äta och när 
man skulle vila, men att det, utöver det, inte fanns något schema som angav vad barn och pedagoger 
skulle göra eller var de skulle befinna sig. På förmiddagarna höll man i en sång- och musiksamling i 
helgrupp, men man var flexibel vad gäller tidpunkt och vad gäller hur länge samlingen skulle pågå och 



25 
 

barn som valde att inte vara med gjorde andra saker. Resultatet tyder på att den pedagogiska miljön 
vad gäller tid var svagt reglerad. 

Resultatet visar att det material som fanns främst utgjordes av leksaker som klossar, bollar, leksaksdjur 
och bilar samt böcker, utklädningskläder och pussel och att barnen kunde använda och förflytta detta 
material mellan de rum de hade tillgång till på ett fritt sätt. Den pedagogiska miljöns rum och material 
var vad gäller leksaker svagt reglerad. 

Resultatet visar att barnen hade tillgång till två av fyra rum. De rum som barnen inte hade fri tillgång 
till var det rum i vilket man hade vila och ett kombinerat våt- och skötrum. Skapande material 
förvarades otillgängligt och laborativt material och material avsett för sand- och vattenlek saknades i 
inomhusmiljön. Den pedagogiska miljöns rum och material var vad gäller icke ”rumsrent” och 
laborativt material starkt reglerad. 

Att organisera arbetet 

Resultatet visar att en vfu-student vid ett tillfälle arbetade med en grupp barn. Utöver detta skedde 
inget arbete i mindre grupp. De aktiviteter som arrangerades var fruktstunder och samlingar i helgrupp 
med sång och dans/rörelse. Resultatet visar också att gruppen vid några tillfällen utökades med barn 
från den andra avdelningen och att pedagogerna fick ägna tid åt att lösa dessa situationer. I praktiken 
innebar det att en pedagog lämnade gruppen för att tala med pedagoger från en annan avdelning. 

Analys 
En utgångspunkt för analysen var att de videoinspelade filmsekvenserna visade att det var möjligt att 
se barnens matematiska utforskande och att det matematiska utforskandet kunde beskrivas med hjälp 
av minst arton vetenskapliga begrepp. En annan utgångspunkt var att resultatet visade att barnen 
utforskade matematik i lekens och omsorgens sammanhang, under förskolans hela dag, att barnen i 
regel utforskade matematik medan pedagogerna gjorde något annat och att leken kunde vara svår att 
se, för den som inte har tid att böja sig ner och se det som sker, under ett bord. 

Fokusgruppssamtal/intervju 1 

En analys av erfarandets aspekter 

En referentiell aspekt av erfarande 

Den referentiella aspekten av erfarandet syftar på varför man ska se barnens matematiska utforskande: 
Vilken funktion erfar pedagogerna att uppgiften har? Att resultatet visade att pedagogerna inte berörde 
frågan varför man ska se barnens matematiska utforskande eller frågan vad man ska använda det man 
ser till kan indirekt tolkas som att pedagogerna erfor att uppgiften inte fyller någon funktion. 

Den strukturella aspektens interna horisont 

Den strukturella aspektens interna horisont syftar på pedagogernas matematiska kunskap och 
begreppsapparat som en förutsättning att i detalj urskilja och beskriva den matematik barn utforskar. 
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Resultatet visade att pedagogerna beskrev barnens matematiska utforskande med hjälp av åtta 
begrepp/uttryck och av dessa var fem mer eller mindre vardagliga. Det faktum att resultatet vad gäller 
stimulusmaterial visade att det var möjligt att beskriva samma utforskande med hjälp av minst arton 
vetenskapliga begrepp kan tolkas som att pedagogernas matematiska kunskap och begreppsapparat 
inte räcker till för att beskriva all den matematik barn utforskar. 

Den strukturella aspektens externa horisont 

Den strukturella aspektens externa horisont syftar på hur pedagogerna erfar att möjligheten att urskilja 
matematiken påverkas av det sammanhang i vilket matematiken urskiljs. Resultatet visade att 
möjligheten att se den matematik barn utforskar i lekens och omsorgens sammanhang ställer krav på 
att arbetet organiseras i liten grupp och att matematiken enklast urskiljs i de styrda aktiviteternas 
sammanhang. Man var medveten om att omsorgssituationer kan utgöra lärandetillfällen, men man har 
svårt att utnyttja dessa. Den bakomliggande orsaken var att man, i lekens och omsorgens 
sammanhang, inte delade in barnen i små grupper och att man, som pedagog, i den stora gruppen 
tvingas inta en roll som övervakare och gränssättare och som övervakare och gränssättare måste man 
ha fokus på hela gruppen. Att till exempel se barn som leker under ett bord, när man samtidigt måste 
ha fokus på hela gruppen, är praktiskt svårt.  

En analys av medvetandets struktur 

Medvetandets tematiska fält 

Det tematiska fältet utgörs av den aktuella uppgiftens krav, av krav från den pedagogiska miljön och 
av andra inblandade fenomen. Omsorgen tar så mycket tid i anspråk att det blir svårt att hinna med det 
pedagogiska lärandeuppdraget och pedagogerna erfar att uppgiften ställer krav på att arbetet 
organiseras i liten grupp och att organisatoriska brister och brister vad avser intern information 
begränsar möjligheten att organisera arbetet i små grupper. Det förefaller som om de dubbla 
uppgifterna att arbeta pedagogiskt med barnen och att planera och organisera arbetet, tillsammans med 
kollegor, i barngruppen, är svåra att förena. Orsaken är att tiden inte räcker till, att man har svårt att 
fokusera på båda uppgifterna samtidigt och att man inte alltid orkar planera om. Anledningen till att 
det är svårt att se den matematik barnen utforskar i den stora gruppen är att man i denna tvingas inta en 
roll som övervakare och gränssättare. FL1 erfar att den aktuella uppgiften ställer krav på att den 
pedagogiska miljön organiseras i hörnor som styr och stimulerar barnens görande och på valet av 
material med uppenbar matematisk potential. Dessutom erfar man att den aktuella uppgiften ställer 
krav på reflektion i arbetslaget, gärna med film som konkret underlag, och att pedagogerna också i 
detta sammanhang talar om organisatoriska brister och brister vad avser intern information som ett 
problem. Orsaken är att man tvingas ägna tid som avsatts för reflektion till planering. Utöver detta 
erfar man att uppgiften ställer krav på matematisk kunskap och matematiska begrepp och att 
föreläsningar som tillför matematisk kunskap och matematiska begrep är fortbildningsinsatser som 
kan öka pedagogers möjligheter att se den matematik små barn utforskar.  

Medvetandets tema och medvetandets marginal 

Medvetandets tema syftar på det människan är fokuserat medveten om och medvetandets marginal 
syftar på det människan ignorerar. Att resultatet visade att pedagogerna inte fokuserar på matematiken 
kan tolkas som att de ignorerar matematiken, vilket kan tolkas som att matematiken befinner sig i 
marginalen av medvetandet. Att pedagogerna fokuserar på barnens samspel kan tolkas som att 
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samspelet är föremål för pedagogernas fokuserade medvetande, vilket kan tolkas som att barnens 
samspel utgör medvetandets tema. 

Fokusgruppssamtal/intervju 2 

En analys av erfarandets aspekter 

En referentiell aspekt av erfarande 

FL1 menar att man ska dokumentera för att barnens utforskande ska bli rikare och för att man ska 
inspireras och få uppslag. Det tyder på att man ska se matematiken för att kunna stimulera och utmana 
barns utveckling och lärande. Samtidigt visar resultatet av fokusgruppssamtal/intervju 2, del III, att 
FL1 menar att man ska dokumentera för att man ska känna att man jobbat med matematik, ett 
uttalande som kan tolkas som att uppgiftens funktion är att legitimera den egna verksamheten och det 
egna arbetet inför en själv. Att resultatet av fokusgruppssamtal/intervju 2, del IV, visade att FL1 menar 
att man ska dokumentera för att veta vad man gör och för att kunna sätta ord på och berätta om det 
man gör kan tolkas som att uppgiftens funktion är att legitimera den egna verksamheten och det egna 
arbetet inför en själv och inför andra.  

Den strukturella aspektens interna horisont 

Resultatet av fokusgruppssamtal/intervju 2, del III, visade att pedagogernas begreppsapparat, som den 
kom till uttryck i ett teoretiskt samtal, inte påverkades av det faktum att matematisk kunskap och 
matematiska begrepp introducerats. Samtidigt visade resultatet av fokusgruppssamtal/intervju 2, del 
III, att det för FL2 blivit möjligt att ställa frågor om och resonera kring matematik och musik och rytm 
och kopplingen mellan matematik och konsten att disponera ett pappers yta. Dessutom visade 
resultatet av fokusgruppssamtal/intervju 2, del IV, att FL2 när matematisk kunskap och matematiska 
begrepp introducerats kunde urskilja den matematik små barn utforskar i praktiken, i en en-till-en-
situation i omsorgens sammanhang. Det kan tolkas som att FL2, som en konsekvens av att matematisk 
kunskap och matematiska begrepp introducerats, kunde urskilja och beskriva den matematik barn 
utforskar. Analysen av den strukturella aspektens interna horisont indikerar att mer matematisk 
kunskap och fler matematiska begrepp kan öka pedagogers möjlighet att beskriva och urskilja 
matematiken och analysen visar på individuella skillnader vad gäller om möjligheten att beskriva och 
urskilja matematiken påverkas av mer matematisk kunskap och fler matematiska begrepp eller inte. 

Den strukturella aspektens externa horisont 

Resultatet bekräftar resultatet av fokusgruppssamtal/intervju 1 vad gäller att man erfar att matematiken 
enklast urskiljs i de styrda aktiviteternas sammanhang och att det är svårare att urskilja matematiken i 
lekens och omsorgens sammanhang. Dessutom bekräftar resultatet det resultatet 
fokusgruppssamtal/intervju 1 genererade vad gäller att man erfar att den bakomliggande orsaken är att 
matematiken enklast urskiljs i den lilla gruppens sammanhang eftersom man, i den stora gruppen, 
tvingas in i rollen som övervakare och/eller som den som ”styr”.  
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En analys av medvetandets struktur 

Medvetandets tematiska fält 

Resultatet visar att pedagogerna å ena sidan erfar att den aktuella uppgiften inte ställer några särskilda 
krav på hur verksamheten organiseras eller genomförs samtidigt som man kopplar möjligheten att se 
barnens matematiska utforskande till en rad olika krav på organisation och genomförande. För det 
första ökar möjligheten att se barnens utforskande när arbetet organiseras i liten grupp och orsaken är 
att man i den stora gruppen tvingas gå in i rollen som övervakare och gränssättare. För det andra ökar 
möjligheten att se den matematik barnen utforskar när man arbetar med styrda aktiviteter, när man 
arbetar med aktiviteter som innebär att man använder matematiska begrepp och när man använder 
material med uppenbar matematisk potential. Möjligheten att se matematiken kopplas till en 
kartläggning av ”vardagens matematik”. Orsaken är att man måste veta ”var matematiken finns” för att 
se den. FL1 erfar också att uppgiften ställer krav på att man ringar in matematiken genom att 
dokumentera det man gör. Anledningarna till det är att det man dokumenterar synliggörs och kan 
uttryckas verbalt, medan det man inte dokumenterar osynliggörs, och att man blir inspirerad och får 
uppslag. FL1 erfar att andra inblandade fenomen tar tid och fokus från uppgiften och påverkar 
möjligheten att fokusera på matematiken negativt. Orsaken är att man inte kan arbeta med hur många 
projekt samtidigt som helst. Den aktuella uppgiften ställer därför krav på att man, för en tid, fokuserar 
på matematiken och släpper andra målområden. Resultatet visar också att man erfar att man behöver 
kunskap om matematik och att man behöver någon form av insatser som ger detta – men att erfarandet 
vad gäller vilka insatser som är lämpliga varierar från person till person. FL2 menar att man behöver 
kunskap om vad matematik är när man arbetar med små barn och en insats som FL2 nämner är 
föreläsningar. FL1 erfar å ena sidan att man fått den kunskap man behöver och å andra sidan att man 
behöver matematisk kunskap och matematiska begrepp och modeller för hur man kan arbeta med 
matematiken och att insatser som gör det enklare att se den matematik de små barnen utforskar är ett 
aktivt och gemensamt arbete med matematik i arbetslaget samt möjligheten att se filmer och reflektera 
kring filmer. FL1 föreslår insatser i form av att läsa artiklar och böcker och att diskutera med andra 
arbetslag. FL1 värjer sig mot tanken att studera vad man gör på andra förskolor och menar att det kan 
bli ”platt fall” om man inte hinner göra ”som de gör”. Fel insatser/insatser på fel nivå kan med andra 
ord vara skadliga och kan drabba pedagogens matematiska självförtroende. Sammantaget visar 
analysen att medvetandets tematiska fält är om möjligt än mer komplext och komplicerat – samtidigt 
visar analysen på ett erfarande som är rörligt, föränderligt och ibland motsägelsefullt. 

Medvetandets tema och medvetandets marginal 

Att resultatet visade att pedagogerna fokuserar på matematiken kan tolkas som att matematiken utgör 
medvetandets tema. Att pedagogerna inte fokuserar på barnens samspel kan tolkas som att barnens 
samspel befinner sig i marginalen av medvetandet. 

Fältanteckningarna 
Resultatet visar barn som utforskade matematik ute och inne och i lekens och omsorgens 
sammanhang. Ofta pågick barnens lek medan pedagogerna var upptagna av omsorgsrelaterade sysslor 
och gränsen mellan lekens och omsorgens sammanhang var diffus. I denna den allestädes närvarande 
omsorgens sammanhang finns därmed en outnyttjad potential. Resultatet visar också att omsorgen tar 
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så mycket tid i anspråk att möjligheten att se den matematik barn utforskar, om man inte kan se den i 
omsorgens sammanhang, begränsas till tiden mellan kl. 9.00 och kl. 10.30.  

Pedagogernas handlingar som uttryck för ett erfarande 

I fältanteckningarna ser vi en situation i vilken pedagoger försvinner från barngruppen. Oftast för att 
ägna sig åt omsorgsrelaterade sysslor, men också för att planera och för att ta rast. I den situationen har 
kvarvarande pedagoger att ansvara för en stor grupp barn och i denna stora grupp tvingas 
pedagogerna, av säkerhetsskäl, inta rollen som övervakare och gränssättare. Vi ser också hur 
pedagogerna, i denna situation, har svårt att se leken och det matematiska utforskandet. Att till 
exempel se den lek som leks under ett bord kräver av pedagogen att man böjer sig ner och fokuserar på 
det som sker, under bordet, i kanske en kvart, och under denna tid släpper det som händer i resten av 
gruppen. Analysen visar att pedagogernas roll som övervakare och gränssättare i den stora gruppen 
speglar en materiell verklighet i vilken man är tre pedagoger med ansvar för fjorton små barn och en 
hel del andra sysslor vid sidan av de sysslor som kan relateras direkt till barnen. Analysen av 
pedagogernas handlingar bekräftar i allt väsentligt analysen av pedagogernas erfarande som det kom 
till uttryck i fokusgruppssamtalen/intervjuerna. När pedagogernas erfarande relateras till situationen 
blir erfarandet logiskt och enkelt att förstå.  

Den pedagogiska miljön som uttryck för ett erfarande 

I fältanteckningarna ser vi en pedagogisk miljö som i vissa hänseenden var svagt och i andra starkt 
reglerad. Svag reglering präglade tidens styrning och den pedagogiska miljöns rum och material vad 
gäller tillgången till leksaker medan den pedagogiska miljöns rum och material vad avser laborativt 
material och icke ”rumsrent” material som flytande färg, sand och vatten präglades av stark reglering. 
I detta finns en motsägelse. Om vi antar att pedagogernas handlande är en logisk följd av ett erfarande 
i en situation – och det måste vi göra när forskningsansatsen är fenomenografisk – måste vi acceptera 
att det finns någonting i situationen som skapar denna motsägelse. 

En svag reglering av tid och av rum och material vad avser leksaker 

Analysen av fokusgruppssamtalen/intervjuerna visar att pedagogerna vill organisera arbetet i små 
grupper om fem barn och en pedagog, att man i dessa grupper vill arbeta med projekt och att man vill 
arbeta med en pedagogisk miljö med tydliga hörnor som styr och stimulerar barnens intresse och 
uppmärksamhet dit. Barnen hänvisas till ett projekt i en grupp och ett rum, eller till ett hörn av ett rum. 
Den verksamhet man beskriver är i en mening styrd och hårt reglerad. Analysen av 
fokusgruppssamtalen/intervjuerna visar att pedagogerna erfar att man inte alltid kan organisera den 
pedagogiska miljön som man vill. När analysen av fältanteckningarna och analysen av 
fokusgruppssamtalen/intervjuerna jämförs kan den svaga regleringen av tiden och av rummet och 
materialet vad gäller leksaker tolkas som ett uttryck för att man inte lyckas organisera arbetet som man 
vill. Istället för att arbeta med små grupper, i ett rum eller i ett hörn av ett rum, ”flyter” verksamheten.  

En stark reglering av tid och av rum och material vad avser laborativt material och icke 
”rumsrent” material 

Vattenlek är förenat med vissa risker, penslar och pennor kan vara vassa och såväl sand och vatten 
som skapande material tenderar att skräpa ner. På en storbarnsavdelning är det inget större problem. På 
en småbarnsavdelning är det material som kräver en närvarande pedagog som ser det som sker och en 
pedagog som har tid att torka upp vatten, ta hand om utspilld sand etcetera. När analysen av 
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fältanteckningarna och analysen av fokusgruppssamtalen/intervjuerna jämförs och tolkas på detta sätt 
kan den starka regleringen av den pedagogiska miljöns rum och material vad gäller laborativt material 
och material avsett för skapande verksamhet och material avsett för sand- och vattenlek tolkas som en 
konsekvens av att man i den stora gruppen tvingas in i en roll som övervakare och gränssättare och 
som en konsekvens av en materiell verklighet i vilken man är tre pedagoger med ansvar för fjorton 
små barn och en hel del andra sysslor vid sidan av de sysslor som kan relateras direkt till barnen. 

Analysen av fokusgruppssamtalen/intervjuerna visar att pedagogerna inte nämner dessa material. En 
alternativ tolkning är därför att den starka regleringen av dessa material är ett uttryck för en 
omedvetenhet om dessa materials betydelse. 

Slutsats 
De frågor som ställdes i början av denna uppsats var ”Vilka faktorer erfar pedagoger påverkar deras 
möjligheter att se de yngsta barnens matematiska utforskande?” och ”Vilka insatser kan öka 
pedagogers möjligheter att se de yngsta barnens matematiska utforskande?”. Analyserna av 
erfarandets aspekter och medvetandets struktur visar på en rad faktorer som kan påverka möjligheten 
att se den matematik små barn utforskar och den visar på fortbildningsinsatser som kan öka 
pedagogers möjligheter att se den matematik små barn utforskar. En kort sammanställning av faktorer 
och fortbildningsinsatser följer nedan. 

Faktorer som möjliggör 

Analysen visar att man kan se det matematiska utforskandet, men att det enklast urskiljs i de styrda 
aktiviteternas sammanhang och i den lilla gruppen och att material med uppenbar matematisk potential 
och en pedagogisk miljö som organiseras i hörnor som styr och stimulerar barnens görande förenklar 
uppdraget. Analysen visar också att möjligheten att se den matematik barn utforskar kan kopplas till 
reflektionstid i arbetslaget, gärna med film som konkret underlag. Möjligheten att se matematiken kan, 
enligt analysen, dessutom kopplas till en kartläggning av ”vardagens matematik”, till att man ringar in 
matematiken genom att dokumentera det man gör och till att man, för en tid, fokuserar på matematiken 
och släpper andra målområden. Utöver detta visar analysen att mer matematisk kunskap och fler 
matematiska begrepp kan öka pedagogers möjlighet att beskriva och urskilja matematiken och 
analysen visar på individuella skillnader vad gäller om möjligheten att beskriva och urskilja 
matematiken påverkas av mer matematisk kunskap och fler matematiska begrepp. 

Faktorer som begränsar 

Analysen visar att den stora gruppen utgör en begränsning. Anledningen till att det är svårt att se den 
matematik barnen utforskar i den stora gruppen är att man i denna tvingas inta en roll som övervakare 
och gränssättare. Anledningen till att det ibland är svårt att organisera arbetet som man vill är 
organisatoriska brister och brister vad avser intern information. Av analysen framgår dessutom att 
lekens och omsorgens sammanhang kan utgöra begränsningar och att omsorgen tar så mycket tid i 
anspråk att det är svårt att hinna med det pedagogiska lärandeuppdraget. Utöver detta visar analysen 
att de dubbla uppgifterna att samtidigt arbeta pedagogiskt med barnen och att planera och organisera 
arbetet, tillsammans med kollegor, i barngruppen, är svåra att förena.  
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Fortbildningsinsatser 

Analysen visar att man å ena sidan erfar att man har den kunskap man behöver och att man å andra 
sidan erfar att man behöver kunskap om matematik och matematiska begrepp och modeller för hur 
man ska arbeta med matematik med små barn och att man kan behöva någon form av insatser som ger 
detta – men att erfarandet vad gäller vilken kunskap och vilka insatser som är lämpliga varierar från 
person till person. Eventuella insatser bör sättas in efter en analys av hur det individuella behovet ser 
ut. Detta eftersom fel insatser/insatser på fel nivå kan vara skadliga. 

Diskussion 

Diskussion av analys 

Ett rörligt och föränderligt erfarande 

Analysen av den strukturella aspektens externa horisont tyder på att pedagogerna erfar att omsorgen 
tar så mycket tid i anspråk att man har svårt att hinna med, vad man uppfattar som, sitt egentliga, 
pedagogiska uppdrag. Det är i linje med vad Skolinspektionen säger. Omsorgen tar för mycket tid och 
pedagoger ägnar inte tillräckligt mycket tid åt lärande. I samband med fokusgruppssamtal/intervju 2 
visar FL2 att hon erfar att det är möjligt att se barns matematiska utforskande i omsorgens 
sammanhang i en en-till-en-situation. En möjlig förklaring är att matematisk kunskap och matematiska 
begrepp introducerats. De begrepp och den kunskap FL2 använder sig av tyder på det. En andra möjlig 
förklaring är att filmsekvens 4, som illustrerade de begrepp vi talat om, visades. En tredje möjlig 
förklaring är att matematiken nu befann sig i medvetandets tema. Man fokuserade på matematik. Inte 
på samspel. Kanske är det förändrade erfarandet ett resultat av en kombination av orsaker – eller helt 
eller delvis ett resultat av någonting som inte synliggörs i det här arbetet. Att definiera orsaken till det 
nya erfarandet är inte möjligt. Det väsentliga här är att erfarandet är rörligt och föränderligt och att det 
är möjligt att se barns matematiska utforskande i omsorgens sammanhang. 

Den osynliga och allestädes närvarande omsorgen 

Analysen av fältanteckningarna och analysen av de videoinspelade situationerna visar att barnen 
utforskar matematik i lekens och omsorgens sammanhang, att gränsen mellan leken och den allestädes 
närvarande omsorgen är diffus och att det i denna, den allestädes närvarande omsorgens, sammanhang 
finns en outnyttjad potential. Barnens behov av omsorg på en småbarnsavdelning är inte 
förhandlingsbart och dessa pedagoger ägnar en stor del av sin arbetsdag åt omsorg. I litteraturen 
nämns omsorgen som ett lärandetillfälle, men omsorgen ägnas lite utrymme och omsorg och lärande 
framställs som varandra uteslutande motsatspar. Detsamma kan sägas om pedagogerna, man är 
medvetna om att omsorgen kan utgöra ett lärandetillfälle, samtidigt som omsorg och lärande framställs 
som varandra uteslutande. Förskolans uppdrag innefattar omsorg och lärande och dessa båda storheter 
kan förenas. Kanske är en anledning till att man erfar att omsorgen utgör en begränsning det faktum att 
omsorg och lärande utgör ett binärt motsatspar. Begränsningen är i så fall en chimär som visar på 
tankens och känslans kraft.  

För övrigt kan man fråga sig hur pedagogers självkänsla påverkas av det faktum att man ägnar en stor 
del av sin arbetsdag åt något som i litteraturen mer eller mindre osynliggörs och som man inte 
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uppfattar som sitt egentliga professionella uppdrag. Kanske är det mot denna bakgrund man ska förstå 
att uppgiften att se barnens matematiska utforskande, i enlighet med analysen av referentiella aspekten 
av pedagogernas erfarande i fokusgruppssamtal/intervju 2, visserligen kan kopplas till uppdraget att 
stimulera och utmana barnets utveckling och lärande, men att den också fyller funktionen att 
legitimera den egna verksamheten och det egna arbetet inför en själv och andra. Hur 
omsorgssituationer kan utnyttjas pedagogiskt är en fråga för vidare forskning.  

Att organisera arbetet i små grupper 

Analyserna av den strukturella aspektens externa horisont och av det tematiska fältet bekräftar tidigare 
forskning. Möjligheten att urskilja den matematik barn utforskar är som störst när arbetet organiseras i 
små grupper. Den bakomliggande orsaken är, enligt analysen av medvetandets tematiska fält, att man, 
i den stora gruppens sammanhang, tvingas gå in i rollen som övervakare och gränssättare. 
Anledningen till att det är svårt att organisera arbetet i små grupper är, enligt analysen av 
medvetandets tematiska fält, i fokusgruppssamtal/intervju 1, organisatoriska brister och brister vad 
avser intern information, medan analysen av fältanteckningarna visar att svårigheten att organisera 
arbetet speglar en materiell verklighet i vilken man är tre pedagoger med ansvar för fjorton små barn 
och en hel del andra sysslor vid sidan av de sysslor som kan relateras direkt till barnen. Med en 
fenomenografisk forskningsansats kan vi anta att båda dessa erfaranden är lika sanna. Det handlar 
alltså om organisatoriska brister och brister vad avser intern information i kombination med mängden 
uppgifter och barngruppens storlek. Att som Ekström, Einarsdóttir och Skolinspektionen antyda att 
orsaken till att man inte hinner med lärandet är att förskolan är en kvinnlig värld är, menar jag, att 
skuldbelägga kvinnliga pedagoger i egenskap av kvinnor. 

Carruthers och Worthington kopplar barnens identitet, självkänsla och tro på sin kompetens till om de 
ges agentskap. Det är en fråga som inte behandlas i denna uppsats. Värt att notera är att pedagogerna 
inte förefaller att ha agentskap i förhållande till det sätt på vilket arbetet organiseras. Om vi antar att 
kopplingen mellan agentskap och identitet, självkänsla och tro på sin kompetens gäller också för 
pedagoger kan man fråga sig vilka konsekvenser det får för pedagogernas identitet, självkänsla och tro 
på sin kompetens. 

Att hinna vara en lyssnande pedagog 

Analysen av den strukturella aspektens externa horisont visar att orsaken till att det är svårare att 
urskilja den matematik små barn utforskar i den stora gruppen är att man, i den stora gruppen, tvingas 
inta rollen som övervakare och gränssättare. I rollen som gränssättare och övervakare befinner man 
sig, enligt Carruthers och Worthington, på gränsen till barnens lärande och i denna roll är det svårt att 
se den matematik barn utforskar. Studiens resultat är i detta avseende föga förvånande. 

Carruthers och Worthingtons forskning visar att möjligheten att se den matematik små barn utforskar 
kan kopplas till att man intar rollen som varande på insidan av barns lärande, eller med en annan 
terminologi intar den lyssnande pedagogens roll, och möjligheten att inta denna roll är beroende av att 
det finns tid för samtal med barnen. Analysen av medvetandets tematiska fält visar att möjligheten att 
urskilja matematiken påverkas av en mängd olika krav från den aktuella uppgiften, av krav från den 
pedagogiska miljön och inblandade fenomen och när fältanteckningarna analyseras kan pedagogernas 
roll som gränssättare och övervakare tolkas som uttryck för ett erfarande som speglar en materiell 
verklighet i vilken man har ansvar för många barn och många sysslor. Man har helt enkelt mycket att 
göra. Frågan är om man i denna verklighet har tid för samtal med barnen. 
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En av de uppgifter som nämns av pedagogerna är uppgiften att planera. En pedagog som planerar 
verksamhet befinner sig, med Carruthers och Worthingtons terminologi, på gränsen till barnens 
lärande. Kanske är en orsak till att man erfar uppgiften som betungande att den inte är förenlig med 
den lyssnande pedagogens roll. Tidigare forskning bekräftar att en av de uppgifter som prioriteras bort 
när arbetsbelastningen är stor är planering. Som stående utanför kan man fråga sig varför man inte 
orkar planera om och varför man inte har en plan B. Kanske måste man acceptera att det är mycket 
begärt av pedagoger som befinner sig i barngruppen att göra det. Gör man det, blir det en 
ledningsfråga. Kanske borde någon som inte står mitt uppe i kraven från den pedagogiska miljön i 
detta läge kliva in och strukturera upp dagen? Det tyder på att det var ett misstag att avskaffa den 
föreståndare som förr fanns på varje förskola. 

Den pedagogiska miljöns reglering 

Analysen av fältanteckningarna visar på svag reglering av den pedagogiska miljöns tid och av den 
pedagogiska miljöns rum och material vad avser leksaker. Analysen av den strukturella aspektens 
externa horisont visar att möjligheten att urskilja den matematik barnen utforskar är som störst när 
arbetet organiseras i små grupper. Gärna kring en styrd verksamhet eller ett projekt. I praktiken 
innebär det att man önskar en starkare reglering av tid och rum och kanske också av material. 
Samtidigt visar analysen av fältanteckningarna på en stark reglering av den pedagogiska miljöns rum 
och material vad gäller icke ”rumsrent” material och laborativt material som en konsekvens av att man 
inte lyckas organisera arbetet i små grupper (och som en konsekvens av att man har många olika 
arbetsuppgifter). Det förefaller som om en svag reglering av den pedagogiska miljöns tid och rum 
leder till en stark reglering av dess material och rum vad gäller icke ”rumsrent” material och laborativt 
material, och det verkar som om en svag reglering av den pedagogiska miljöns material och rum vad 
gäller icke ”rumsrent” material och laborativt material på motsvarande sätt förutsätter en stark 
reglering av tiden. Det är inte i linje med Nordin-Hultmans forskning. En tänkbar förklaring är att 
utgångspunkten för Nordin-Hultmans forskning är förskolor med barn över tre års ålder. Kanske är en 
stark reglering inte enbart negativ i en småbarnsgrupp.  

Kartor och annat som riktar blicken och hjälper oss att se det vi ser 

Forskning visar att pedagogens uppfattning om sig själv och pedagogens förhållande till ämnet 
matematik påverkar pedagogens möjlighet att se den matematik barn utforskar i lek. I detta arbete 
finns ingenting som tyder på att pedagogernas uppfattning om sig själva eller deras förhållande till 
ämnet matematik skulle påverka deras möjligheter. Inte heller finns det något som tyder på motsatsen. 
Kanske är orsaken att man å ena sidan har en känsla för att matematik i förskolan är någonting annat 
än skolans matematik – att pedagogerna beskriver barnens matematiska utforskande med begrepp som 
rum och sortering tyder på det – samtidigt som den matematiska kunskap och begreppsapparat man 
har, vilket analysen av den strukturella aspektens interna horisont tyder på, gör det svårt att urskilja 
och tala om matematiken mer i detalj. Analysen visar också att möjligheten att se den matematik små 
barn utforskar kan öka med mer matematisk kunskap och fler matematiska begrepp. Det är i linje med 
Linells forskning. Orden som hjälper oss att se det vi ser är av betydelse. 

Att det finns ett behov av redskap som hjälper pedagoger att se den matematik barnen utforskar 
framgår i flera sammanhang i denna studie. Analysen av medvetandets tematiska fält visar till exempel 
att man önskar en kartläggning av ”vardagens matematik”. Om vi tänker oss en karta som något som 
visar vad vi kan finna var kan denna önskan förstås som ett uttryck för att man behöver redskap som 
hjälper oss att se det vi ser.  
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Analysen av den strukturella aspektens externa horisont tyder på att vuxenstyrda aktiviteter kan öka 
möjligheten att se den matematik små barn utforskar. Tidigare forskning tyder på motsatsen. Om man 
styr aktiviteter vet man i viss mån vad man ska titta efter. Kanske är det detta i kombination med 
svårigheten att se matematiken i den stora gruppen som förklarar varför pedagogernas erfarande säger 
något annat än tidigare forskning. Önskan att arbeta med styrda aktiviteter kan i så fall tolkas som ett 
indirekt uttryck för ett behov av redskap som hjälper pedagoger att se den matematik barnen utforskar. 
Tidigare forskning visar att material med uppenbar matematisk potential kan göra det enklare att 
urskilja den matematik barn utforskar. Analysen av medvetandets tematiska fält bekräftar detta. Mot 
bakgrund av resonemanget kring styrda aktiviteter är det rimligt. När barn använder material med 
uppenbar matematisk potential vet man i någon mån vad man ska titta efter. 

Att fokusera på matematiken 

Analysen av medvetandets tematiska fält visar att FL1 kopplar möjligheten att se den matematik små 
barn utforskar till möjligheten att, för en tid, fokusera på matematiken och släppa andra målområden.  
Jag har full förståelse för det behov av att fokusera som FL1 uttrycker. Under utbildningens gång har 
vi fokuserat på målområdet efter målområde. Min erfarenhet är att det har varit viktigt att få göra det. I 
arbetslivet får vi, enligt Skolinspektionen, inte göra så. Om de i dag verksamma pedagogernas 
möjlighet att se barns matematiska utforskande är beroende av att man, under en tid, släpper andra 
målområden, har man från statens sida ställt dessa pedagoger inför ett dilemma. Hur man ska lösa 
detta dilemma är ett uppdrag för politiken. Kanske kan fortbildningsinsatser utformas på ett sådant sätt 
att de ger pedagoger möjlighet att fokusera utan att släppa andra målområden. 

Insatser som kan skapa bättre förutsättningar för pedagogers arbete 
med det matematiska lärandeuppdraget 

Analysen av medvetandets tematiska fält tyder på att man behöver någon form av fortbildningsinsats 
som tillför matematisk kunskap och matematiska begrepp. Att man behöver någon form av 
fortbildning för att klara det nya lärandeuppdraget är naturligt och eventuella fortbildningsinsatser bör 
sättas in efter en analys av var behoven finns. Detta eftersom fel insatser/insatser på fel nivå kan vara 
skadliga. Exempel på insatser som pedagogerna nämner är tillfälle att läsa om matematik och tillfälle 
att gå på föreläsningar. Det är i linje med vad tidigare forskning visar. En del av de insatser som 
tidigare forskning rekommenderar nämns inte av pedagogerna. Det gäller kanske framförallt tillgång 
till en personlig mentor och tid avsatt i schemat för individuella samtal med mentor. Kanske har man 
helt enkelt inte tänkt tanken att möjligheten skulle finnas. Andra insatser som nämns är kartläggning 
av ”vardagens matematik” och tillfälle till reflektion kring dokumentation i form av film i det egna 
arbetslaget. Ingen av dessa insatser är regelrätt fortbildningsinsatser. Det är förmodligen en anledning 
till att de inte nämns i tidigare forskning. För övrigt förefaller det som om kunskapsläget vad gäller 
vilka fortbildningsinsatser som ger effekt är dåligt. Hur framtida fortbildningsinsatser bör utformas är 
ännu en fråga för framtida forskning.  

I förskolan arbetar utbildade barnskötare och förskollärare, men också till exempel lärare. Att 
fortbildningsinsatser bör ta hänsyn till vilken utbildning individen har är, menar jag, självklart. Om 
man utgår från att det är pedagogernas chefer som beslutar vilka insatser som ska sättas in ställer det i 
sin tur krav på tilliten mellan pedagogerna och ledningen. Som anställd är man i en beroendesituation 
och att inför sin chef erkänna tillkortakommanden kan vara svårt. 
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Diskussion av resultat 

Ett resultat och en analys som speglar mitt erfarande 

Analysen speglar mitt erfarande av fenomenet och erfarande av fenomenet som det återspeglas i 
tidigare forskning. Mina erfarenheter och min kunskap riktade blicken mot aspekter av 
forskningsfrågans fenomen som jag var bekant med. Resultatet skulle förmodligen ha sett annorlunda 
ut, om mina förväntningar och min förförståelse sett annorlunda ut. Det innebär inte att analysen inte 
är trovärdig. Det innebär bara att det finns fler möjliga erfaranden som arbetet inte fångar. På samma 
sätt riktades min blick bort från aspekter som jag inte uppfattade som relevanta eller som jag, av 
hänsyn till den begränsade tid jag hade till förfogande, tvingades bortse från. I resultatet ser vi till 
exempel att FL1 pekar på att förmågan att se matematiken påverkas av det egna lugnet och den egna 
närvaron. Detta var något jag valde att bortse från.  

Forskareffekten på gott och ont 

De pedagoger jag såg deltog inte i leken. Vid några tillfällen hindrade pedagogerna varandra från att 
gå in i situationer som jag observerade. Mitt intryck var att de gjorde det av hänsyn till mig. Jag vet 
inte vilken roll pedagogerna intar när jag inte är där. Det visar hur den som observerar blir en del av 
observationen och det visar på faran med forskareffekten. Jag delar dock Lalanders uppfattning vad 
gäller att forskaraffekten kan utnyttjas. I själva verket var det vad jag försökte göra när jag 
introducerade matematisk kunskap och matematiska begrepp och när jag visade filmsekvenser. Mitt 
agerande var medvetet. Jag valde att utnyttja det faktum att jag deltog i verksamheten och interagerade 
med intervjupersonerna för att synliggöra fler möjliga sätt att erfara faktorer som påverkar pedagogers 
möjligheter att se den matematik de små barnen utforskar. För att tala i bilder – jag skakade på 
kaledjoskopet för att synliggöra fler och nya aspekter. Eftersom studiens syfte var att identifiera 
möjliga sätt att erfara fenomenet var forskningseffekten i det här fallet ett användbart verktyg. 

Faktorer som påverkade resultatet negativt 

För deltagande observationer gäller att möjligheten att få insikt i människors erfarande är beroende av 
att man får inblick i och lär känna en miljö och de människor som vistas där. En sådan process tar tid. 
I det här fallet var tiden knapp. Det kan ha påverkat det resultat de deltagande observationerna 
genererade negativt. På motsvarande sätt gäller att det faktum att en pedagog inte kunde delta i 
fokusgruppssamtalen kan ha påverkat resultatet negativt.  

Den referentiella aspekten av erfarande handlar om den mening pedagogerna uppfattar att uppgiften 
har. Frågan berörs av FL1 i fokusgruppssamtal/intervju 2. Utöver detta tar ingen av pedagogerna 
spontant upp frågan. Att jag inte ställer frågan varför man ska se barnens matematiska utforskande i 
något av samtalen innebär att analysen av erfarandets referentiella aspekt är osäker.  

I denna i grunden kvalitativa studie finns två kvantitativa inslag. För det första tar jag det faktum att 
pedagogerna gång på gång återkommer till frågan om den lilla gruppen som en möjliggörare och den 
stora som en begränsning som intäkt för att detta erfarande dominerar över erfaranden som 
förekommer mer sparsamt. Bakom detta vilar ett antagande om att människor återkommer till det de 
uppfattar som väsentligt. Jag anser att antagandet är rimligt. För det andra ”mäter” jag pedagogernas 
begreppsapparat när jag räknar antal vetenskapliga begrepp som de använder. Resultatet måste, som en 
konsekvens av att man inte hör allt pedagogerna säger, tolkas med viss försiktighet. Kanske är 
differensen inte så stor som resultatet visar. Differensen mellan det antal begrepp pedagogerna 
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använder och det antal begrepp man kan använda är dock så stort att jag gjort bedömningen att det 
eller de enstaka begrepp jag kan ha missat inte skulle påverka resultatet.  

Etiska och metodologiska reflektioner  
Att studien formellt uppfyller de etiska kraven innebär inte att det inte finns etiska komplikationer. Att 
förskolans biträdande chef fungerade som dörröppnare har varit en etisk komplikation. Pedagogerna 
befinner sig i beroendeställning i förhållande till sin chef. Den bedömning jag gör är att det i detta 
arbete inte finns någonting som kan skada förhållandet mellan chef och pedagoger. Utöver detta har 
valet av forskningsansats i kombination med valda metoder för datainsamling i sammanhanget varit 
betydelsefullt. 

Valet av insamlingsmetod och dess etiska konsekvenser 

I fältanteckningarna blir pedagogerna objekt för ett subjekts observation, och i denna observation 
finns, mer eller mindre uttalat, värderingar av pedagogerna som professionella. Forskarens rätt att 
definiera och värdera en annan människa och att förhålla sig till en annan människa som till ett objekt, 
kan, och bör, ifrågasättas. När jag använder anteckningarna gör jag det med ett tydligt förbehåll. Den 
bild av pedagogerna, så som de tar gestalt i fältanteckningarna ska inte tolkas som identisk med 
pedagogerna.  Pedagogernas praktik är lika föränderlig och rörlig som alla andra fenomen och 
observationerna säger ingenting utöver att så kan pedagoger agera under dessa förutsättningar. Att jag 
arbetade med deltagande observation och fokusgruppssamtal gav mig tillfälle att jämföra dessa båda 
metoder. I viss mån objektifieras pedagogerna också när den valda metoden är fokusgrupper. Ett 
exempel på det är att jag, medvetet, tonar ner min ”expertroll” i samband med att matematisk kunskap 
och matematiska begrepp introduceras. Det finns i detta agerande något manipulativt som är inbyggt i 
forskningsprocessen. Jag ville få intervjupersonerna att tala och i och med det blir de människor som 
beforskas objekt för forskarens, subjektets, forskning. Samtidigt kan pedagogerna, i 
fokusgruppssamtalen, påverka min beskrivning av deras verklighet. De kan välja vad de berättar och 
hur de berättar det och de kan välja att undanhålla händelser och situationer som de inte vill förknippas 
med. De kan redogöra för händelser och situationer som ingår i det förflutna och de kan föreställa sig 
det som ännu inte hänt. I och med detta blir pedagogerna, i förhållande till mig, subjekt i förhållande 
till ett subjekt, och definitionen av pedagogerna blir något vi delar. Betraktar vi valet av metoder ur ett 
etiskt perspektiv är fokusgruppssamtal, i synnerhet i kombination med en fenomenografisk 
forskningsansats, att föredra. 

Beskrivningar och analyser som reducerar och förenklar 

Datan är ibland motsägelsefull och därmed svårtolkad. Min tolkning är inte att det motsägelsefulla 
skulle innebära att det är något som inte stämmer. Tvärtom. Min tolkning, vilket är i linje med en 
fenomenografisk forskningsansats, är att det motsägelsefulla speglar ett erfarande som varierar och är 
föränderligt. Samtidigt innebär all analys att man, i någon mån, förenklar för att se mönster och för att 
kunna bedöma troliga konsekvenser av det man ser. Analysen reducerar därmed verkligheten och de 
människor vars erfarande är föremål för analys. Detsamma kan sägas om intervjupersonernas egna 
beskrivningar. De människor man studerar kan vid andra tillfällen ge uttryck för ett mer komplext och 
fullständigt erfarande. Samtidigt är det nog, tyvärr, ofrånkomligt att den som läser uppsatsen tar till sig 
det erfarande intervjupersonerna ger uttryck för som ett uttryck för just deras, individuella, erfarande. I 
detta finns en etisk komplikation som manar till eftertanke. 
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Frågor för vidare forskning 
1. Hur kan omsorgssituationer organiseras och utnyttjas pedagogiskt? 
2. Hur bör den pedagogiska miljön på en småbarnsavdelning regleras? 
3. Hur kan fortbildningsinsatser utformas så att de anpassas till individens behov? 
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Bilaga 1 
Frågor 

• Kan ni berätta om hur ni tänker kring möjligheten att se barnens matematiska utforskande? 
• Kan ni berätta mer om hur ni tänker kring arbetet med de små barnens matematiska utforskande? 
• Kan ni berätta vad ni tänker när ni ser den här filmen? 
• Vad kräver situationen? 

Följdfrågor 

• Vilka hinder upplever ni att ni stöter på när ni vill se och utmana de små barnens matematiska 
utforskande och kommunikation? 

• Vilka möjligheter upplever ni att ni har att se och utmana de små barnens matematiska utforskande 
och kommunikation? 
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Bilaga 2 
Fråga 

• Ni beskrev reflektion som en möjlighet. Kan ni berätta mer om det? 

Följdfråga 

• Vad ger reflektion? 

Fråga 

• Ni beskrev en föreläsning som en möjlighet. Kan ni berätta mer om det? 

Följdfråga 

• Vad gav föreläsningen? 

Fråga 

• Ni beskrev den lilla gruppen som en möjlighet, men menade att det i praktiken kan vara svårt att få 
till de små grupperna eftersom ni måste hantera akuta situationer och eftersom det är svårt att hinna 
med på eftermiddagen? 

Följdfrågor 

• Kan ni berätta mer om hur era förmiddagar ser ut? 
• Kan ni berätta mer om hur era eftermiddagar ser ut? 

Fråga 

• Ni beskrev att det var enklare att se matematiken i situationen med (barnets initial) och hundarna 
än i situationen med leken under bordet. Hur är det med situationen med kritorna? 

Fråga 

• Vad tänker ni på när ni tänker på matematik? Vad associerar ni till när ni tänker på små barn och 
matematik? 
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Bilaga 3 
 

Stockholm den 18 oktober 2011 

Hej! Jag studerar till förskollärare vid Stockholms Universitet och är inne på min sjunde och sista 
termin. Under de år jag studerat har jag haft förmånen att få praktisera och utvecklas inom enheten 
(enhetens namn). Under tiden november 2011 till och med mitten av januari 2012 kommer jag att 
arbeta med ett självständigt arbete i form av en uppsats. Syftet med uppsatsen är att studera det 
förskolans yngsta barn utforskar i sin lek och hur jag som pedagog kan gå vidare med det för att 
stimulera barnens lärande. 

Jag behöver därför veta om jag kan fotografera och eventuellt filma och/eller audioinspela samtal 
mellan barn och mellan barn och pedagoger. Fotografier och eventuell film och/eller ljudfiler kommer 
inte på något sätt att reproduceras eller spridas och alla uppgifter kommer att anonymiseras. Materialet 
kommer att diskuteras muntligt med era barns pedagoger, med N.N, biträdande chef för (enhets 
namn), och eventuellt också med N.N, chef för (enhetens namn). I samband med handledning på 
universitetet kommer materialet att diskuteras i en studiegrupp som består av ett mindre antal studenter 
och en eller två handledare. 

Med vänliga hälsningar! 
Lotten von Hofsten 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig på telefon (xxxx-xx xx xx) eller på mejlen 
(xxx@gmail.com). 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn ______________________________________________  

Fotograferas/filmas/audioinspelas i enlighet med den beskrivning som angetts ovan. 

 

Ja  

 

Nej  

 

 _______________________________________________________________________  

Namnunderskrift Namnförtydligande 

 

 ___________________________________  

Datum 
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Bilaga 4 
Filmsekvens 1 

I filmsekvens 1 leker några barn i samband med att pedagogerna förbereder lunch, byter blöjor 
etcetera. Barnen befinner sig under ett bord och några barn uttrycker verbalt att de vet det. Begreppet 
under är ett lägesbegrepp som kan kopplas till människans rumsuppfattning. Det kan tolkas som att 
barnen utforskar rummet och begreppet läge. Tre barn sitter bredvid varandra och greppar med 
händerna om varsin stol. De skjuter stolarna ut, mot rummet, och in, mot den egna kroppen. De 
upprepar detta flera gånger. Ibland skjuter alla barnen stolarna ut och in samtidigt och ibland gör de 
detta med viss fördröjning, omedelbart efter varandra. Det kan tolkas som att barnen på ett konkret sätt 
utforskar läge, riktning, koordination och avstånd i rummet. Barnen använder begreppet ”allehopa” 
och parar ihop sig med varsin stol. Barnen bildar en mängd och stolarna en annan. Att barnen parar 
ihop ett barn från mängden barn med en stol från mängden stolar kan tolkas som att barnen utforskar 
förståelse för begreppet mängder och för ett-till-ett-principen och att de utforskar parbildning på ett 
konkret sätt. Om barnen utforskar ett-till-ett-principen och parbildning utvecklar de sin taluppfattning. 
Barn, och vuxna, använder matematik i samband med problemlösning. Kanske använder barnen 
stolarna för att lösa problemet hur många barn får plats. Kanske har de en känsla för att om det blir för 
många barn får barnen inte plats. I så fall används stolarna som konkreta referenspunkter i samband 
med mätning. Ett barn säger upprepade gånger ”Da! Da! Da!” och markera detta med tre 
handklappningar. Kanske utforskar barnet en tretakt. Tretakten utgör ett mönster. Det kan tolkas som 
att barnet utforskar mönster. Att barnet säger ”Da!” tre gånger och direkt efter klappar händerna tre 
gånger kan eventuellt tolkas som att barnet subitiserar treheten i de tre stolarna och de tre barnen. Ett 
barn makar på sig och gör plats för ett annat barn. Kanske erfar barnet att utrymmet under bordet är 
stort nog för fyra barn och föreställer sig det utrymme som behövs för att det fjärde barnet ska få plats. 
Det kan tolkas som att barnet erfar likheter och skillnader vad gäller storlek. 

Filmsekvens 2 

I filmsekvens 2 sorterar ett barn leksakshundar och saker som kör i samband med vilan. Barnet skiljer 
på leksakshästar och saker som kör och placerar de åtskilda från varandra. Det innebär att barnet 
sorterar och klassificerar. En förutsättning för att kunna sortera är att man kan tänka i mängder. Barnet 
placerar hundarna i storleksordning. Det kan tolkas som att barnet serierar. 

Filmsekvens 3 

I filmsekvens 3 sorterar ett barn kritor medan pedagoger plockar av efter lunchen, byter blöjor 
etcetera. Några barn sitter vid ett bord med kritor, tuschpennor och papper. Det ser ut som om ett barn 
sorterar kritor och ser att mängden kritor skiljer sig från mängden tuschpennor. Om det är så tänker 
barnet i mängder och utvecklar, eventuellt ett logiskt och abstrakt tänkande och förmågan till 
problemlösning. Tolkningen är osäker. Att barnet inte placerar kritor och tuschpennor i samma burk 
kan bero på att ett annat barn har tuschpennorna.  
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Bilaga 5 
Filmsekvens 4 

Barnen befinner sig på gården. På gården finns en ramp som är försedd med ett räcke som är ungefär 
lika högt som barnen. Räcket består av fem tydliga sektioner. Anna ställer sig vid den femte sektionen, 
från gården räknat, och Annika vid den fjärde. De greppar räcket med händerna och står så ett tag. 
Annika böjer benen och låter kroppen pendla hängandes i räcket. Sedan ställer hon sig bredbent med 
händerna om räcket och fötterna stadigt i marken. Hon säger ”Da tå!”. Jag svarar ”Titta så du står!”. 
Annika svarar ”Dä!”. Jag säger ”Ja, där står du!” och Annika svarar ”A!” och tittar på mig. ”Uj!”, 
säger Annika sedan och springer ner till räckets första sektion. Där ställer hon sig på samma sätt, med 
händerna om räcket och fötterna stadigt i marken. När hon står där säger hon ”Ou!”. Hon upprepar 
proceduren vid sektion två och tre. När hon gjort det säger hon ”Pinga!” och sedan springer hon iväg. 
Där rampen slutar ställer hon sig och pekar sedan på de fem sektionerna i tur och ordning, var för sig. 

Anna och Annika parar ihop de egna kropparna med varsin sektion. Det kan tolkas som att de 
utforskar parbildning och ett-till-ett-principen. Om de gör det utvecklar de sin taluppfattning. Om 
barnen jämför sin kropp med stakets höjd utforskar de mätning. I så fall använder de sina kroppar som 
konkreta referenspunkter. Annika ”mäter” på detta sätt fyra sektioner. Det kan tolkas som att hon 
utforskar likheter och skillnader vad gäller höjd. Annika pekar en gång på varje sektion. Mitt intryck 
är att hon ”räknar” sektioner och att varje pekning motsvara talet ett. Hon tillämpar i så fall en form av 
enkel addition (ett + ett + ett + ett + ett).  

Naturligtvis är namnen i ovanstående situation fingerade. 
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