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Matematik i förskolan 

Vilka strategier använder barn när de sorterar material i närvaro av en 

pedagog och på egen hand 

 

Hala Boya & Nawul Murad 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att studera vilka strategier barnen använde när de sorterade 

material i närvaro av en pedagog och på egen hand. Metoden som användes var kvalitativ 

forskningsmetod. Datainsamling bestod av åtta observationstillfällen, sammanlagt fyra observationer 

av  barn med pedagoger och fyra till utan pedagoger. I vår studie valde vi fyra barngrupper och inom 

varje grupp valde vi tre barn, sammanlagt 12 barn. Vårt syfte med observationerna var att undersöka 

barnens lösningsstrategier vid deras lek med knappar och djur. De strategierna som vi valde att 

undersöka var likheter-olikheter, att bilda par, sortera efter antal och klassificering. Resultatet från 

studien visade att vid barnens sortering utan och med  pedagoger använde strategierna likheter-

skillnader, klassificering, parbildning och storleksordning. Det visade också att leken och  pedagogens 

närvaro har betydelse för barnens sorteringsutveckling.  

 

Nyckelord 

Lärande, pedagogens roll, sorteringsstrategier. 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Maria Bergman. Hon har varit ett stöd under hela arbetet. 

Vi vill tacka alla barngrupper som deltog under observationstillfällena vid sorteringen. Vi vill tacka 

alla som tog sin tid och medverkade i studien, utan deras hjälp och medverkan skulle vi inte kunnat 

genomföra arbetet. Vi vill också tacka våra familjer för att de stöttade oss, inte bara under detta arbete 

utan under hela utbildningen och uppmuntrade oss under arbetet och utbildningens gång. 
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Inledning 

Vi valde att skriva om matematiken i förskolan på grund av vårt intresse för ämnet som väcktes under 

utbildningen till förskolelärare. Matematik är inte bara att räkna som vi först trodde, utan det är ett 

språk som finns överallt som vi använder till att kommunicera med varandra i det sociala samspelet. 

Sterner (2006:45)  refererar till Vygotskij (1999) skriver om att människor utvecklar sitt tänkande och 

språk genom kommunikation och samspel. Det matematiska språket innehåller olika ord och termer 

som hjälper barn att utvecklas. Barnen lär sig mer av sin omgivning vid varje möte med andra där de 

använder tidigare kunskap och erfarenheter för att förstå och agera på ett verkningsfullt vis. Björklund 

(2008:11-12-35) skriver att barnen har sitt eget sätt att tänka och utökad förståelse för varje situation 

som utvecklas genom deras samspel. Barnen får i varje situation nya kunskaper och upplevelser varpå 

man bör föra samtal kring det för att lärande ska uppmuntras och ske. Lärandet kan leda barnen till 

olika riktningar, det kan vara att en lärare har ett visst mål bakom en verksamhet men att barnet lär sig 

något annat utifrån deras eget intresse vilket gör att man inte når varandra i den lärande situationen. 

Lärarna bör därför vara uppmärksamma på de pedagogiska miljöerna som sätter ramarna för lärandet 

och betraktas vara viktiga just i den miljön. Det ligger på lärarens ansvar att planera förskolans 

verksamhet utifrån läroplanens riktlinjer och mål.  

Matematik är en företeelse som tar olika tecken i mångfaldiga förbindelser. Under vår förlagda 

utbildning (VFU) lade vi märke till att barnen hade ett matematiskt intresse som härledes ur deras 

miljö. Under barnens vardagliga lekar ägnar de sig mest för sortering men utan pedagogens hjälp. 

Författaren skriver att huvudsakliga kännetecken kring termer som tal, mängder, antal och ordning är 

företeelser som barnen undersöker oöverlagt i sin lek och dialog med sin omgivning. Läraren har där 

en viktig roll att se till att barnen märker likheter och skillnader vid hur dessa benämningar ska 

användas för att en ordning ska formas och även användas i barnens vardagliga liv. Det gör att barnen 

får tankar om sin omgivning som hjälper dem att lösa problem och värdera hur en företeelse kan bli 

begriplig (ibid.2008:101-102).  

Med undersökningen vill vi ta reda på hur barns utvecklingsstrategier ter sig vid olika tillfällen som 

när de är i grupp med andra barn utan vuxnas vägledning, men också i pedagogernas närvaro och 

inflytande.  
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Bakgrund 

Förskolans matematik utifrån Fröbels tradition.  

Doverborg (2006:1-2) skriver att den tyska pedagogen Freidrich Fröbel (1782-1852) är fadern till 

förskolans traditioner. Matematik var för Fröbel den viktigaste grundstenen och målsättningen för 

barns inlärning. Med detta menar Fröbel att genom matematiken kunde den inre och yttre 

omgivningen förtydligas och att matematiken gäller både människor och natur. Fröbel skrev ”En 

uppfostran av människan utan matematik och i synnerhet utan grundlig kunskap om talen, tillsluter sig 

kunskap om form och storlek, blir därför ett lappverk utan någon enhetlighet” (Fröbel 1826/1995:141 

refererad till i Doverborg 2006:1). Ahlberg (2003:14) skriver att Fröbel framhävde gruppen och fria 

lekens innebörd för barnens kunskapsinhämtande. 

 Fröbel skapade lekgåvor som innehöll ett huvudsakligt inslag från matematikens område. Det var 20 

st. lekgåvor med olika syften som t.ex. gåvorna tre till sex som är byggmaterial. Syfte med gåvorna tre 

är att barnet begriper förhållande mellan delar och helhet genom att växelvis dela upp och ihop foga 

samman gåvorna(Doverborg 2006:4). Författaren berättar vidare att förskolan fick den första 

läroplanen 1998 som hade riktlinje för att kunna arbeta med barnen utifrån olika ämnesaspekter. Dock 

hade inte matematiken så stor plats i förskolan för 30 år sedan. I barnstugeutredningen framgår 

förskolebarnens grundläggande begreppsbildning baserade på Piagets teori (SOU1972:26;1972:27 

refererad till i Doverborg 2006:4). I förskolans arbetsplan framgår det  att begreppet matematik var 

förenat med ämnet naturorientering. Där man bland annat påstår att förskole barn ska utveckla olika 

matematiska begrepp (Socialstyrelsen 1981 refererad till i Doverborg 2006:4). 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999:8-9) skriver att den första läroplanen för förskolan (Lpfö 

98) kom med ett mål som strävade efter att barnen skulle utveckla deras matematiska engagemang. 

Förskolan strävar efter att varje barn ska upptäck nya sätt att förstå  sin omvärld detta genom att tolka    

olika begrepp samt förstå olika samband. Barnens sätt att begripa sin omgivning var genom att se vissa 

fenomen och formulera de genom matematiska symbolspråk. Förskolan ska sträva efter att varje barn 

ska öka sitt utforskande, sina sätt att kommunicera och ta betydelsefulla förhållanden i anspråk. Man 

förväntade sig att barnen i en uppmuntrande miljö kommunicerar de matematiska uppfattningarna, 

tankarna samt att väcka deras intresse till att förstå matematik som något gemensamt till deras 

omgivning. Barnen ska vara verksamma i deras föreställningar och agerande. Vidare skriver 

författaren att det i läroplanen står att förskolan är ansvarig till att barnen förbättrar ”en viss förståelse 

för matematik och för grundläggande kunskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga 

att orientera sig i tid och rum” . I läroplanens bakomliggande texter skiljer man inte mellan barnets 

lärande och lek samt språkförmåga för att se hur barnen intar lärandet . Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2000:12) skriver att förskolans nya läroplan lägger vikt på de demokratiska 

värdena om att barnets lärande beror på samverkan mellan pedagoger och barn, samt på barnets 

interagerande med andra.  

I den reviderade läroplanen iinnefattas de mål som gäller barns matematiska utveckling och de 

rådande målen inbegriper:  
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 ”Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova 

olika lösningar av egna och andra problemställningar” 

 ”Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp” 

 ”Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” 

 ”Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”(Lpfö98/10:10). 

 

Vidare ska förskolelärare ansvara för att i arbetet med barnen i gruppen, ska sätta fart på och utmana 

dem i sitt språk samt utveckla kommunikationen(Lpfö 98/10:11). Mot denna bakgrund har vi 

formulerat vårt syfte och frågor.  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att studera vilka strategier barn använder när de sorterar material i 

närvaro av en pedagog och på egen hand. 

 

Följande frågeställningar formulerades för att nå vårt syfte. 

 Vilka sorteringsstrategier använder barnen när de sorterar i grupp utan pedagogens närvaro?  

 Vilka sorteringsstrategier använder barnen när de sorterar i grupp med pedagogens närvaro? 

 

Tidigare forskning 

 

Inom ramen för tidigare forskning kommer vi att lyfta fram litteratur med fokus på småbarns 

matematiska lärande. Vi har använt litteratur som vi har ansett haft relevans för vår studie. 

Småbarns matematiska lärande 

Leken är en aspekt som har påverkan på barnets matematiska lärande. Vygotskij betonar lekens 

betydelse för barnets lärandeutveckling. Leken utgör  ett  språng på barnens inlärningsprocess, vilket 

senare följer på leken och  undervisningen och därmed påverkar barnens utvecklingsprocess(Bråten 

1996:42-44). Benn (2003:116-117) refererar till Säljö och hävdar att lärandet är att barnen använder 

deras kunskap från sociala lägen i olika situationer, dessutom har lärande två andra utgångspunkter, 

generalisering och avgränsning. Generalisering från ett tillstånd till ett annat innebär att barnen 
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använder sina kunskaper från en belägenhet till en annan. Avgränsningar betyder att barnen i olika 

situationer provar möjligheter och avgränsar deras nya lärdom. I småbarnens vardag och i leken 

upptäcker de den avgränsning och generalisering som sker i förbindelse med språket.  

Björklund (2008:20) skriver att i barnens vardag sammanträffar det möten mellan människor, föremål 

och barn. Dessa sammanträffanden leder till att barnen formar en personlig tanke om hur deras 

verksamhetsområde är skapat och hur olika företeelser som matematiska tecken, föreställningar och 

grundläggande regler kan uppfattas och tas i anspråk. Barnen möter olika problem i vardagliga 

situationer och lekar som de ska komma att lösa. Doverbore & Pramling Samuelsson (1999:6) referar 

till Reis (1998) och påstår att barnen från deras första steg, kan begripa olika fenomen i deras 

omgivning som t.ex. avstånd, stor eller liten, par, delar som bildar en helhet m.fl. Barnen tolkar många 

fenomen och dess relationer samt olika händelser med hjälp av matematiska tecken och strukturer 

Småbarnsmatematik rör sig om att leva i och få matematiska kunskaper med hela kroppsdelar. 

Björklund (2013:11-35) beskriver matematik som ett sätt att gå tillväga och en grundläggande regel 

för att aktivt ingripa dagen. Författaren skriver vidare om att barnens lek inte alltid är matematisk utan 

det är när de träffar på att det finns något som  behöver undersökas, kunna berätta om och tydliggöra 

sambandet. Med detta menar författaren att när barnen träffar på några svårigheter som behöver 

synliggöras och förklaras antingen själva eller tillsammans med andra barn. Barnens upptäckta 

svårigheter handlar om rum, mängder, tid eller en tanke om en betydelse som gör att barnen kan hålla 

igång sin lek. I leken har barnen möjlighet att diskutera om olika utmanande sammanhang. 

Begreppet lek beskrivs också i läroplanen där det står ”...barnen söker och erövrar kunskap genom 

lek” (Lpfö 98/10:6). Ahlberg (2000:15-38) betonar att lek och lärande hör ihop. Barnen utvecklas 

själva eller med andra inom samma sorts lekar, olika föreställningar och teorier. Barnen möter 

matematiken när de sammansätter material eller när de leker. Därmed utvecklar barnen insikter för 

olika uppfattningar samt hur saker och ting fungerar. Grunden för småbarnets matematiska lärande är 

att uppfatta rummets kännetecken. Leken är i själva verket en idérik aktivitet där barnen utvecklar sina 

åsikter. En idérik aktivitet är en källa för lek och diskussion.  

Björklund (2007:26) skriver att enligt Vygotskij att barnen lägger märke till sakens betydelse innan 

dess egenskaper som ex. storleken. Barns abstrakta tänkande tillsammans med betydelsen i barnens 

agerande sätter fart på tillväxten av deras vilja. Vygotskij understryker därför lekens innebörd för 

barnens intellektuella förbättring. Genom lek kan barnet föra sig in i rollen som en annan person vilket 

leder till att de lägger märke till andras avståndsförhållanden och synpunkter av sin omgivning. 

Emanuelsson, G (2006:40) refererar till SUO (2004:97) och påpekar att barnens matematiska lärande 

sker under hela barnets liv, redan från spädbarnsåldern vid lek och utforskande. Barnen lär sig och 

uppfattar olika former, ordning, samband m.m. och på så sätt lär de sig olika matematiska begrepp. 

Barn och pedagoger kommer genom språk och tanke att ställas inför matematik som existerar inom 

förskolan.  

Pedagogens roll 

Den svenska förskoleverksamheten styrs idag av läroplanen där kunskapsområden som matematik 

lyfts fram med ett formulerat mål och ett mer tydligt pedagogiskt uppdrag än tidigare. Matematiken 

hör ihop med människans vardagsliv både socialt och kulturellt. För att kunna förstå hur barn tar till 

sig matematiken som de möter i sin vardag, måste vuxna se det utifrån barnets perspektiv (Björklund 

2008:11-19-20). ”I förskolan möts barn av pedagoger med sina personliga och professionella 

erfarenheter” (Johansson 2011:9). Doverborg Elisabet (2006:8) skriver att det inte är i första hand de 
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olika lärarledda aktiviteterna som skapar förskolebarns möjligheter att lära sig matematik utan det 

handlar om att lärarna synliggör den matematik som finns i barnens vardag. Enligt förskolans läroplan 

ska förskolan sträva efter att varje barn ”...utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar.” 

(Lpfö98/10:10). 

Dagligen genomförs olika aktiviteter i förskolan för att uppmärksamma matematiska begrepp. 

Förskolans vardag är fylld av möjligheter till att upptäcka matematisk förståelse men det är osäkert att 

barn upplever matematiken. För att barnen ska erövra matematikens värld behövs en pedagog som 

hjälper dem att se, uppfatta och förstå matematik (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999:5-8). 

”Ursprunget till ett matematiskt tänkande finns redan hos det nyfödda barnet, färdigt att utvecklas i 

samspelet med omvärlden” (Björklund 2008:19). I förskolans läroplan står ”Verksamheten ska utgå 

från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper”(Lpfö 98/10:6). 

Matematiken finns överallt i alla olika miljöer som barnen möter dagligen ”Men att leva i den är inte 

det samma som att uppfatta och reflektera över den”. Barn måste få erövra matematikens värld 

tillsammans med andra (Doverborg 2006:8). Doverborg & Pramling Samuelsson (1999:39) beskriver, 

för att guida barnet till att utveckla en förståelse behövs en pedagog, men guidandet hjälper inte om 

barnet är ointresserat. Björklund (2009:154) skriver att barnen i samspel med lärarna guider de mot att 

själva  att kunna urskilja och fördjupa sin insikter av numerära förbindelse som de stöter på i deras 

vardag.  

Björklund (2008:22-23) påpekar att det är viktigt att vi pedagoger pratar matematik med de yngsta 

barnen för att ge dem stöd och på olika sätt hjälpa dem att förstå olika företeelser samt andra 

matematiska principer. Hon menar även att barnen redan som små förstår innebörden av att använda 

sig av matematik i olika sociala sammanhang och även att kunna lösa vardagliga problem. Genom att 

pedagogerna samtalar med barnen får pedagogerna samtidigt en insikt om hur omfattande barnens 

erfarenhet och tidigare kunskap är inom matematiken. Den pedagogiska uppgiften i förskolan är att 

stödja barns lärande och uppmärksamma barn på kunskap som behövs i det vardagliga livet. Enligt 

läroplanen för förskolan att”Förskolelärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling”(Lpfö 98/10:10).  

Solem & Reikerås (2004:47) påpekar vikten av att pedagogen i mötet med barnen visar att de inte 

alltid kan allt, utan att de kan fundera tillsammans med barnen. Björklund (2009:11) beskriver att det 

är viktigt att man som lärare ska kunna tolka och förstå de yngsta barnens olika uttryck och handlingar 

för att kunna stödja deras matematiska förståelse. Björklund (2013:55) pekar på att lärares 

förhållningssätt till matematik har stor betydelse för hur barn utvecklar sina matematiska färdigheter. 

Den vuxne anses viktig i lärandet och mötet mellan barnet och omvärlden (Johansson 2011:84). På det 

sättet lyder att det kompetenta barnet behöver en kompetent lärare som kan möta barnet och skapa 

möjligheter till lärande (Björklund 2009:16). 

Sortering strategier 

Sortering sker ofta spontant i förskolans vardagliga situationer t.ex. när barn städar undan material och 

leksaker efter sig. Sortering är något naturligt i ett småbarns vardag och betyder att barnen väljer 

någon egenskap hos ett material och sorterar materialet efter vissa regler. Den hjälper barnen att 

strukturera sin verklighet samt att upptäcka föremålets egenskaper (Forsbäck 2006:59). Småbarn gillar 

att se likheter och skillnader när de sorterar och genom att se dessa likheter och skillnader kan de 
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utforska sin omgivning (Olsson & Forsbäck 2008:6-34). Barnen har lätt att uppmärksamma de visuella 

likheter eller skillnader hos objektet (Björklund 2007:89). 

När barnen upptäcker olika fenomen i sin vardag får de en förståelse för fenomenet genom att urskilja 

likheter och skillnader på olika sätt vilket hjälper dem att finna en lösning för problemet. Barnen 

sorterar föremål efter en viss strategi, exempelvis efter färg. För att barnen ska kunna uppfatta 

fenomen och skapa ett begrepp är det viktigt att de urskiljer det som är speciellt och det som tillhör 

flera fenomen i deras liv (Björklund 2008:101-102).  

Forsbäck (2006:60-65) påpekar att barnen sorterar i sin vardag. De upptäcker föremålets egenskaper 

och kan sortera och gruppera i enlighet med deras tankar. De strategier som barn kan tänka sig att 

använda när de sorterar efter materialets valda egenskap är likheter, skillnader, klassificering, 

storleksordning och parbildning. Vid barnens samspel uppstår olika tanke sätt om hur de ska sortera 

detta ger barnen en möjlighet att se och ta till sig andras tankar. Barn i tidig ålder försöker att sätta 

föremål i en serie och detta betyder att barn utforskar hur delarna sätts i relation till varandra från den 

minsta till den största (Björklund 2008:139). Att ordna i följd betyder att barn har en viss förståelse av 

objektens förhållande till varandra. När barn upptäcker föremålets varierande egenskaper får de 

tillfälle att seriera. Vid seriering kan barn utgå från vilken egenskap som föremålet har (Björklund 

2007:114). Barnets logiska tänkande utvecklas när barnet sorterar och klassificerar (Forsbäck 

2006:60).  

Klassificering innebär att man sorterar efter vissa kriterier som exempelvis färg, form och storlek 

(Solem & Reikerås 2004:26). För att förteckna likheter och skillnader kan man jämföra två föremål 

t.ex. när barn jämför en liten boll med en stor boll eftersom bollen är rund och har en sluten form 

(Forsbäck 2006:61-63). Likheter och skillnader ses som grundläggande för att barn ska kunna 

upptäcka relationer mellan egenskaper hos föremålet (Björklund 2007:89). Barnen blir medvetna om 

föremålets likheter och skillnader när de lägger märke till eller koncentrerar sig på föremålets form 

som t.ex. geometriska former för klossar m.m. Barnen får bättre erfarenheter när de gör en direkt 

jämförelse som t.ex. när de jämför två klossar mot varandra eller en kloss mot ett hål. Dessutom ser 

barnen färger runt omkring sig vilket gör att de blir uppmärksamma på när de t.ex. väljer knappar som 

har samma färg. Småbarn beskriver inte hur de sorterar utan de visar det i sina handlingar. Barnen kan 

också urskilja likheter och skillnader mellan två olika föremål när de t.ex. jämför två pinnar med 

varandra. Barnen får en förståelse för mängd när det t.ex. uppskattar frukter i en skål. Barnen kan 

också skilja ut auditiva likheter och olikheter i ljud som kan vara högt eller lågt när de exempelvis slår 

två föremål mot varandra (Björklund 2008:105-116). 

Att lägga fokus på delar och helheter har en innebörd för barnets matematiska tänkande. Barnen 

begriper hur de får en helhet av ett föremål när de sätter ihop föremålets olika delar, de utvecklar då 

och använder sig av räkne principer. När barnen urskiljer delar från en helhet tittade de på hur 

föremålets delar sitter i samband till varandra och till sin helhet. Det gör att barnen kan bedöma mängd 

för att förstå likheter och skillnader som siffrorna har. Barnens förmåga att göra föremålets delar till en 

helhet eller grupperingar, är en grund för deras uppfattning kring räkneprinciper och tal. För att barnen 

ska kunna se förhållandet mellan delar och helheter behöver de olika synvinklar på dessa förhållanden. 

Barnens uppmärksamhet för föremålets förändring är viktigt men samtidigt tar barnen hänsyn till delar 

och helheter vilket är grunden och en del utav matematiken. Författaren betonar att barnens samspel 

med pedagog och med varandra, samt barnens handlingssätt, ger dem tillfälle att urskilja olika 

aspekter som ligger i grund för barnens matematiska förståelse mellan delar och helhet (Björklund 

2008:117-120).   
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Sortering av material sker ibland efter strategin parbildning vilket härstammar från ett till ett principen 

som grundar sig i att kunna jämföra antalet föremål i två mängder (Forsbäck 2006:64). Att dela upp 

och förena saker betyder att barnen kan öka eller minska föremålets antal. När barnen kan dela upp en 

helhet till mindre delar kan de dela antal. Då får de tillfälle att lägga märke till relationen mellan delar 

och helheter vid deras sortering och gruppering av olika föremål (Björklund 2007:111). 

 

Teoretiskt perspektiv 

Ett teoretiskt perspektiv kan hanteras med hjälp av några relevanta begrepp när det gäller Vygotskijs 

teori är vi främst intresserad att belysa hans syn på lärande och de vuxnas medverkan. 

Lev Vygotskijs syn på lärande grundar sig i att lärande sker genom internalisering av psykologiska 

processer som betyder att lärande strategier i det sociala samspelet av en verksamhet, förs över från de 

vuxna till barnen (Bråten 1996:106). Vygotskijs teori om lärande handlar om att människors lärdom 

kan begripas genom att noggrant undersöka språket och vad man gör i förhållande till sociala och 

kulturella tillgångar till en viss verksamhet som människor tar i anspråk. Förbindelse mellan 

människors tänkande och den kulturella verkligheten är grundläggande och kan inte skiljas, samt att 

olika processdelar är sammanbundna och händer på samma gång (Vygotskij 1978, 1981, 1986 & 

Wertsch 1991, 1998, 202 refererad till i Jakobsson 2013:153). I ett sociokulturellt perspektiv som man 

grundat på Vygotskijs teori om människans lärande och utveckling har Säljö (2013:24-25-44) tagit 

intryck av och skriver att verktyg förmedlar/medierar oss information och kunskaper om omgivningen 

i olika verksamheter. Mediering betyder att människor samarbetar med externa verktyg när de agerar 

och ser sin omgivning. De medierade verktyg som man har tillgång till påverkar människors syn och 

sätt att minnas samt deras fysiska gärning . 

Begreppet mediering är enligt Jakobsson (2012:153-154) något som ligger i centrum för 

sociokulturella perspektiv och som redogör för samarbetet mellan våra tankar och ageranden samt de 

kulturella resultaten. Han skriver också om att den ömsesidiga påverkan mellan oss och den fysiska 

världen är inlemmat i artefakten, verktyg, och möjlighet att nå dem lätt vid användning. Människor vid 

deras konstruktion av en artefakt omvandlar verktyget från en situation till en annan genom att göra 

det till en del av vårt vetande och vår upplevelse. Människors lärdom och kunskap integrerar i 

verktyget. Därmed ger artefakten medvetna och bestämda kännetecken .  

Säljö (2013:28) understryker hur Vygotskijs lägger tonvikten på verktyg och mediering. Vi människor 

lever i en materiell och idémässig värld. Lärande sker vid människors samspel med varandra i deras 

miljö. Enligt Vygotskij är grunden för barnets lärande i det sociala sammanhanget, deras förmåga att 

imitera varandra (Williams 2006:41). Lindahl (1998:47) refererar till Vygotskij och menar att det som 

man själv lär sig och lär av andra samt grunden till det sociala lärandet är människors kapacitet att 

imitera. I den sociala samarbetsmiljön får barnen tillfälle att lägga märka till, imitera samt utveckla sitt 

tänkande och sin kapacitet att reflektera. Språket som barnen använder leder till att barnen blir 

medvetna om sig själva och sitt uppförande.  

Säljö (2013:31-33) påstår att de fysiska artefakterna har påverkat vårt tänkande oerhört. Han menar 

vidare att ord och språkliga kategorier är viktiga faktorer för att människor ska utveckla och 
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kommunicera sina kunskaper. Vi kan kategorisera tilldragelser och föremål och jämställa de på olika 

sätt. Med detta betonar Säljö att den sociokulturella teorin understryker språket som en uppsättning 

artefakter. Språk och kommunikation har också fysiska sidor och verkan. De språkliga 

formuleringarna leder till att människor lättare kan kommunicera sina lärdomar och förståelser för 

varandra. 

Lärande sker genom utveckling av människors kapacitet så att de kan ta i anspråk och fundera med 

språkets hjälp (Jakobsson 2012:157 refererar till Vygotskij 1999 och Säljö 2010) där teorier och 

uppfattningar är ett verktyg för att undersöka, uppfatta och lösa olika problem. Matematik i 

sociokulturella perspektiv kan framställas som något som har utvecklats av mänskligheten kollektivt 

genom tiderna (Jakobsson 2012:157). Williams,Sheridan & Pramling Samuelsson (2000:14) skriver att 

barnen åstadkommer åsikter, insikter och meningar när de delar verklighet ihop med andra. Jakobsson 

(2012:159) skriver i sin forskningsartikel att Vygotskij (1978) hade skapat ett begrepp som framhåller 

relationers betydelse för människors utveckling. Begreppet kallas den närmaste utvecklingszonen. I 

centrum för begreppet är de situationer där barnen tillsammans eller med en vuxen, samspelar vid 

olika aktiviteter. Enligt Vygotskij klarar sig barn antingen på egen hand eller med hjälp av en vuxen 

vid deras samspel i olika aktiviteter. Detta formar tillfälle för barnens förmedling av information och 

kunskaper. Barnen tar hjälp av andra barn/kamrater eller vuxna när de märker att de inte är kapabla att 

utföra en viss uppgift. Med hjälp av en vuxen eller en kamrat, leder det så småningom till att barnet 

utvecklas mot den närmaste zonen, och därmed klarar sig på egen hand. Vygotskij framhåller att alla 

deltagare av aktiviteterna utvecklar nya lärdomar eftersom deltagare i deras samspel beskriver, 

formulerar, diskuterar och ändrar åsikter.  

Metod  

I vår studie valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Det kvalitativa metoden gav oss 

bättre möjligheter att förstå livsvillkoren för barnen som blev observerade och deras perspektiv och 

miljöer (Ahrne & Svensson 2011:24). Forskaren med den kvalitativa metoden är nära 

forskningsproblem, söker förståelse och tolkar ett fenomen som helhet mer än att dra allmänna 

slutsatser. Den kvalitativa metoden passar bra med vår undersökning för att den ger oss en bättre 

förståelse kring hur barn i grupper uppför sig och påverkar varandra i sina sociala sammanhang. En 

kvantitativ metod gynnar inte vår undersökning då den generaliserar informationen och redovisar 

resultatet med siffror (Stukát 2005:32-62). Dessutom är den kvantitativa forskningsmetoden baserad 

på en tidigare formulerad frågeställning och den genomförande forskaren är objektiv, icke närvarande, 

eller kortvarig kontakt med försökspersonen (Olsson & Sörensen 2001:14).  

Val av metod 

Vi valde att använda oss av observation som metod i vår studie, enligt LØkken & SØbstad (1995:48). 

Observation handlar om att observatören planmässigt observerar genom att använda synsinnet. Det 

handlar om att observatören har sett något som han/hon sedan för noteringar kring. Författarna påpekar 

vidare att de kvalitativa observationerna har låg struktur, är öppna, är långa och har ett helhetspräglat 
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synsätt i jämförelse med de kvantitativa observationer där observatören beter sig neutral och 

distanserad.  

Fördelen med observationen är att den hjälper forskaren att skaffa information om situationer utan att 

avbryta verksamhetens process och att forskaren kan lyssna på de inspelade händelserna flera gånger 

vilket gör att forskaren får precisa resultat. Nackdelarna med observationen är att forskaren kan vara 

nära och se hur de observerade personerna uppför sig men att han/hon inte vet varför de uppför sig på 

detta sätt. En annan nackdel kan vara att varje forskare kan ha olika förhållningar och teorier som 

avgör vad han/hon vill observera. Dessa förhoppningar och teorier har ett inflytande på observationens 

kvalitet (Olsson & Sörensen 2001:83-84, Stukát 2005:49-50).  

Vi valde att använda oss av observationer inspelade med smartphone och videokamera. Dessa 

insamlingstekniker hör hemma i den kvalitativa forskningsmetoden. Vi använde framför allt direkta 

observationer som gav oss möjlighet att titta på de gällande situationerna flera gånger och sedan 

återkomma till händelserna. Man får med direkta observationer information genom ett 

inifrånperspektiv, innebärande att vara nära och förstå fenomenen i deras språkliga sammanhang 

(Olsson & Sörensen 2001:83). 

Vi valde att använda oss av videoobservationer och inte de traditionella naturalistiska observationerna. 

Traditionella observationer betyder att forskaren inte använder någon specifik teknik utan att han/hon 

observerar situationer och samtidigt för anteckningar. Forskaren med de naturalistiska observationerna 

vid observationsaktiviteter anstränger sig för att fånga informationen i sammanhanget och registrerar 

det. Forskaren begränsar tiden och innehållet på de observerade situationernas aktiviteter (Lindahl 

1998:82). Vid videoobservationer fångar forskaren samtliga händelser som sker vid tillfället och tar 

inte hänsyn till händelsernas mängd. Forskaren med videoobservationer avgränsar situationerna 

genom att välja att fokusera på vissa händelser samtidigt som inspelningen fångar allt som händer i 

den observerade miljön. Skillnaderna mellan de traditionella observationerna och videoobservationer 

är just användandet av videokamera. Observationer med videoinspelning kan registrera allt som 

händer till skillnad fån observatören som för anteckningar på plats.  

Metoden att filma med hjälp av videokamera och smartphone var i vår studie lämpligt eftersom vi ville 

observera de avgränsande händelserna som inträffade vid upprepade tillfällen. Detta gav oss 

möjligheten att vara nära, se händelserna och lyssna på vad barnen sade.  

I enlighet med Lindahl (1998:82-83) blev det möjligt för oss att fokusera på situationernas samband 

genom användandet av videokamera vid våra observationer. Vi kunde sedan ta del av inspelningarna 

upprepade gånger. Händelserna som vi inte hade kunskap om under tillfället för observationerna blev 

vi senare medvetna om under uppspelningen. Vi hade möjligheten att röra oss fritt och följa aktiviteter 

utan att begränsa oss till att bli bundna till våra anteckningar och på så sätt löpte vi ingen risk att missa 

viktiga detaljer. Vi kunde inte lägga märke till varje deltagandes ansiktsuttryck, kroppsspråk eller 

känslor vid inspelningstillfället, men dessa detaljer kunde tydligt uppfattas vid analysen av vår 

datainsamling vilket gav oss stora möjligheter att dra olika slutsatser. Nackdelen som vi stötte på var 

att vi endast kunde filma ett specifikt område innebärande att vi fick förflytta kamerans position inom 

rummet för att få ett mer täckande perspektiv. Vi antecknade händelserna efter varje videoobservation 

vi gjorde. Det kan ses som ett tillägg för att minnas aktiviteternas händelseförlopp. 
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Urval och avgränsningar 

I vår studie valde vi att arbeta med  fyra barngrupper där  varje barngrupp bestod av tre barn. Vi 

föredrog barn i åldern fyra till fem. Denna åldersgrupp valdes då de ofta har en god förmåga att sortera 

samt att det är enklare att observera deras samspel och uppförande vid olika aktiviteter. De fyra 

utvalda barngrupperna utförde åtta aktiviteter. Anledningen till att vi valde att genomföra många 

observationer är att vi ville samla mycket material för att få en tydligare bild av det fenomen vi avsåg 

att undersöka. Vi genomförde fyra sorteringsaktiviteter för våra valda barngrupper i de båda 

förskolorna där de först genomförde dessa utan pedagogernas närvaro och sedan tillsammans med 

pedagogerna.  

Barngrupperna från förskola A hade genomfört sorteringsaktiviteter med knappmaterial och 

barngrupperna i förskola B genomförde dem med djurmaterial. Observationen var en bra metod och 

passade bra med vår studie eftersom vårt syfte var att observera barnens sorteringsstrategier med och 

utan pedagogens medverkan.  

Urval av det material vi valda att använda i vår studie var följande: 

Knappar som blev presenterade för barnen innan genomförandet av sorteringsaktiviteten. Knapparna 

hade olika färger, storlekar, former och mönster. Skälet med de utvalda knapparna var att ge barnen 

möjligheter att lägga märke till knapparnas former, storlekar, antal, färger och mönster.  

Plastdjur. Dessa presenterades precis som knapparna innan själva sorteringsaktiviteten. Sex olika 

sorters djur i olika storlekar och färger. Tanken är att variera mellan olika egenskaper för att ge barnen 

möjlighet att lägga märke till djurens former, storlekar, längder och vikt.  

Vår studie hade genomförts i två förskolor från olika kommuner. Förskola A finns i Södertälje 

kommun och förskola B finns i Stockholms kommun. Vi hade inga förkunskaper om förskolorna, 

deras personal eller barn. Vi ville genomföra vår forskning som studenter och inte som pedagoger. 

Innan vi började forskningen ringde vi förskolecheferna för att be om tillåtelse att genomföra våra 

observationer. Vi besökte förskolorna innan vi påbörjade våra observationer, för att träffa pedagoger 

och planera kring vilka dagar och tider som var lämpliga samt för att kunna få kontakt med föräldrar 

och få deras samtycke både muntligt och skriftligt. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Barnen i våra undersökningsgrupper består av tolv barn mellan fyra till fem år som är indelade i fyra 

grupper. Barngrupper bestod av både pojkar och flickor och deltar anonymt varpå vi kommer använda 

oss utav fiktiva namn. Förskolan från Södertälje kommun kommer att kallas förskola A och förskolan 

från Stockholms kommuns blir B. Vi har två deltagande pedagoger från förskolorna. Pedagogen från 

förskola A är en förskolelärare med 24 års erfarenhet. Pedagogen från förskola B är utbildad 

gymnasielärare med tre års erfarenhet. Båda pedagogerna arbetar med barn i fyra till fem års ålder. För 

våra observationer kring barnens sorteringsstrategier har vi använt oss utav två olika typer av konkret 

material som vardera haft varierande former och färger. Dessa användes i våra observationer av 

barnens sorteringsstrategier som vi lagt fokus på i vår studie. I enlighet med Stukát (2005:124-125) 

gjorde vi en tabell (se tabell 1) för våra undersökningsgrupper som visar barnens kön, ålder och deras 

fiktiva  namn som representerar dem.  
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Förskolan A 

Barnen är mellan 

4-5 års ålder 

     Grupp -1-  

Två pojkar och en 

flicka. 

Barnens namn 

Markus, Morgan, 

Justin 

Grupp -2- 

Två pojkar och en 

flicka. 

Barnens namn 

  Leon, Naja, Milo 

Förskolan B 

Barnen är mellan 

4-5 års ålder 

     Grupp -3- 

Två pojkar och en 

flicka. 

Barnens namn 

Kim, Rim, Ole 

Grupp - 4 – 

Två flickor och en 

pojke. 

Barnens namn 

 Sara, Him, Alisa 

 

 Tabell-1- gruppindelning av barn på vardera förskola. 

Insamlingsteknik 

Videobservation är ett sätt för forskaren att insamla data. I vår studie valde vi att använda oss av 

observation med videokamera och smartphone för insamling av vår data. Vi valde denna metod då den 

sker utan att störa barnens handlande (Lindahl 1998:80). Vid datainsamlingen använde vi oss av 

direkta, deltagande observationer. Vid tidpunkterna för observationerna närvarade vi för barnens 

sorteringsaktiviteter för att ta del av barnens och deras agerande samt sorteringsstrategier. Vårt 

deltagande var partiellt där vi deltog till viss del och att barngrupperna kände till att vi var närvarande 

och utförde våra videoobservationer (psykologiska guiden 2014). Vår metod skiljer sig från andra 

observationsmetoder som exempelvis icke-deltagande videoobservationer där observatören inte deltar 

i de sociala situationer och inte interagerar med individerna eller grupperna. Observatören påverkar 

inte den observerades situationer, då han har en objektiv inställning samlar han in så mycket data som 

möjligt och observerar en situation som var förutbestämd (Eriksson, E 2011:9).  

Genomförandet av videoobservationernas tider och dagar bestämdes efter en överenskommelse mellan 

oss och deltagande pedagoger. Observationerna på förskola A ägde rum på förmiddagar från den 

tionde till den 24:e april 2014. Observationer på förskola B utfördes på eftermiddagar från den tionde 

till den 20:e april 2014. Innan vi påbörjade våra observationer besökte vi förskolorna i för att få 

kontakt med barnen och lära känna varandra. Under vårt besök förklarade vi för barnen om vårt syfte 

och att vi skulle genomföra några observationer. Vi berättade också att vi skulle använda oss utav 

videoobservation som metod samt att det var frivilligt att deltaga. Vi samtalade med barnen och ställde 

några spontana frågor som gällde sortering till dem. Observationerna blev genomförda med varje 

barngrupp för sig. Vi observerade först barnen vid deras sortering själv utan hjälp från pedagogen och 

sedan deras sortering med pedagogens närvaro. Det hjälpte oss att se skillnaden mellan barnens 

lösningsstrategier med och utan pedagogens hjälp. Barnen genomförda olika aktiviteter som vi sedan 

tidigare planerat. I enlighet med Johansson (2003:45) var vi under vår datainsamling lyhörda och tog 

hänsyn till barnens villkor. Barnen visade oss och berättade om sina upptäckta knappar/djur. Vi hade 

frågat barnen om de ville sluta när de visade tecken på detta. Barnen avslutade aktiviteterna när de 

kände sig klara genom att säga till oss att deras sortering var klar. Samtliga barn som deltog i studien 

genomförde hela undersökningen utan avbrott. 

Vi medverkade på olika sätt under inspelningarna t.ex. iscensatte vi olika aktiviteter, vi lade fram 

materialet samt berättade tydligt vilka uppgifter barnen skulle utföra. Barnen behövde ibland bli 

tillsagda att sortera under aktivitetens gång så att de behöll sin koncentration utan störande moment. I 

enlighet med Stukát (2005:51) var vi deltagande under hela förloppet men undvek att störa barnen 

under deras aktivitet. Vi videofilmade vad barnen gjort och sagt under sina aktiviteter. Vår närvara vid 

observationerna utgjorde en riskfaktor då det påverkade barnen i form av förändrat beteende eller 
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minskad uppmärksamhet m.m. Fördelen med vårt deltagande under observationen var att vi fick 

kunskap om det sociala samspelet vid våra observerande situationer.  

Genomförande 

Studieuppdelningsplan 

Planeringen har vi gjort utifrån den mall som vår handledare Maria Bergman har lagt upp på vår 

hemsida och som följer uppsatsens struktur. Under alla delar där vi skulle skriva, arbetade vi parallellt. 

Datainsamlingen för vår studie hade skett under tre gånger vid våra besök av de aktuella förskolorna 

och vi delade upp observationstillfällena oss sinsemellan. Totalt genomförde vi fyra observationer var. 

För observationerna delade vi upp barnen i grupper på tre barn per grupp. Sammanlagt blev det åtta 

observationer där barnen gjorde sorteringsaktiviteten vi förberett. Varje barngrupp fick göra 

sorteringsaktiviteten två gånger. Vi delade upp det konkreta materialet som var tillhörande vår 

observationsstudie (knappar och djur) så att förskola A sorterade knappar och förskola B sorterade 

djur. Innan vi påbörjade dessa observationer hade vi sökt både förskolorna och delade ut föräldrarnas 

samtycke (se bilaga 1) där vi också informerade om vårt syfte med den här studien. De åtta 

observationerna genomförde vi på följande vis:  

Besök på förskolan A+ B 

Vi valde att dela upp vårt arbete för att kunna visa var och ens genomförda observationer. Hala utförde 

observationerna på förskola A och Nawul utförde  observationerna på förskolan B.  Då vi har delat 

upp vårt arbete gjorde vi även besöken självständigt. 

Innan vi genomförde observationerna med barnen besökte vi förskolan för att ge barnen möjligheten 

att lära känna oss. Vi ville även ta del av barnens tankar kring sortering. Vid vårt första besök 

presenterade vi oss själva och berättade om vårt syfte och den metod vi valt för observationerna. Efter 

två dagar återbesökte vi förskolan för att genomföra våra observationer.  

Förskola A, barngrupper 1 och 2 utan pedagogs närvaro1 

 

Vid de två första videoobservationerna fick de två barngrupperna sortera knappar en gång tillsammans 

utan pedagog. Varje observation tog upp till 30 minuter. Observationerna skedde på samma avdelning. 

Barnen fick välja plats där sorteringen skulle äga rum och därefter presenterade jag knappmetoden för 

dem. De blev också medvetna om syftet med kameran innan det att själva observationen startade.  

Barnens genomförande av aktiviteter 

Jag  berättade för barnen att de tillsammans skulle få sortera knappar, samspela och samtala. Vid 

barnens samspel och kommunikation med varandra utvecklas deras förståelse för ett fenomen 

(Björklund 2008:99). Jag berättade också för barnen att de kan avsluta aktiviteten när de vill och att de 

kunde få se den inspelning som gjorts vid slutet av observationen vilket de gärna gjorde. Inför varje 

sorteringstillfälle valde barnen att sitta på golvet och genomföra sorteringen på en matta som fanns i 

                                                           
1 Samtliga observationer var utförda av Hala Boya samt genomförande av 

videoobservationer utförda av Hala 
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deras vilorum. Barnen samarbetade på ett lekfullt sätt och sorterade knapparna engagerat. I enlighet 

med Johansson (2003:44) refererar till Beekman (1984:11) valde jag att vara nära barnen under 

observationen. Genom att vara nära barnen kunde jag möta, se och förstå deras uttryck och sätt att 

vara.  

Svårigheter vid videoobservationer 

Rörligheten med kameran blev ett problem då ett barn valde att sortera själv en bit bort ifrån de två 

andra barnen. Det innebar att jag var tvungen att flytta på mig själv och kameran för att kunna 

observera alla tre samtidigt. Under det andra sorteringstillfället satt barnen mer samlat och diskuterade 

kring deras sortering. Under den senare sorteringen var två av barnen mer engagerade och arbeta bra 

tillsammans.  

 

Barngrupper 1 och 2 på förskola A med pedagogens närvaro2 

Genomförande av videoobservationer  

Vid de två andra sorteringstillfällena hade pedagogen berättat för barnen att hon skulle genomföra 

sorteringsaktiviteterna tillsammans med dem. Innan genomförandet berättade jag för barnen att jag 

skulle observera dem genom att använda videokameran samt att spela in vad de säger med en 

smartphone.  

Barnens genomförande av aktiviteter med pedagogens närvaro 

Jag hade bett barnen och pedagogen att välja en plats där aktiviteten kunde äga rum. De valde att sitta 

vid ett bord. Innan de började sortera frågade pedagogen om de skulle sortera utefter hur många hål 

det var på knapparna. Pedagogen hade berättat för barnen att de kan lägga knappar med många hål på 

en sida och de med få hål på en annan.  

Barnens samspel vid sortering med pedagogens närvaro 

Barnens sortering tillsammans med pedagogen var väldigt engagerat. Barnen hade lyssnat på 

pedagogen och visade henne deras upptäckter med knapparna. Under aktivitetens tider ställde 

pedagogen frågor för att utmana dem och gav förslag om hur de kunde göra. Barnen reagerade på ett 

lekfullt sätt till pedagogens frågor och i deras samspel kunde de sortera med olika sorteringsstrategier. 

Svårigheter vid videoobservationerna 

Jag var tvungen att hela tiden förflytta mig för att fånga allt det barnen och pedagogen gjorde eftersom 

de valt att sitta vid bordet. En av observationerna drog ut på tiden längre än förväntat vilket ledde till 

att jag fick ont i armarna.  

                                                           
2 Observationer genomförda av Hala Boya 
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Förskola B, barngrupper 3 och 4 utan pedagogs närvaro3 

Genomförande av videoobservationer 

Varje observationstillfälle tog ungefär tio till 15 minuter. Observationerna utfärdades i samma rum 

som den övriga verksamheten pågick. Barnen fick själva välja plats för aktiviteten. 

Sorteringsmaterialet, djurleksaker, presenterades för barnen och de var medvetna om användandet av 

videokamera samt mobiltelefon. Barnen valde att inte titta på filmen efter att aktiviteten var klar.  

Barnens genomförande av aktiviteter 

Inför det första sorteringstillfället valde den aktuella barngruppen att sätta sig på en matta som fanns i 

rummet i en halvring, men under det andra sorteringstillfället valde den aktuella barngruppen att sätta 

sig vid bordet. Barnen kommunicerade vid både tillfällena och samarbetade med sorteringen. Vid 

första tillfället var det dock en flicka som sorterade för sig själv.  

Svårigheter vid videoobservationer 

När barnen sorterade utan vägledning av pedagogen var det ett barn som rörde mycket på sig vilket till 

viss del hindrade mig att filma vad som pågick och jag fick själv flytta på mig för att få med allt som 

skedde.   

Barngrupper 3 och 4 med pedagogs närvaro4 

Genomförande av videoobservationer 

Vid de två andra sorteringstillfällena pedagogen hade berättat för barnen att de tillsammans skulle 

genomföra sorteringsaktiviteter. Innan aktiverarna började, berättade jag för barnen  att jag skulle 

observera dem med hjälp av videokamera samt att spela in vad de säger med en smartphone.  

Barnens genomförande av aktiviteter med pedagogens närvaro 

Samtliga aktiviteter hade skett i samma rum på avdelningen. Innan videoobservationerna genomfördes 

lät jag barnen och pedagogen själva välja plats för aktiviteten. De valde att sätta sig vid bordet. Vid 

första tillfället (grupp 3) hade de barn som inte deltog gått ut. Detta skapade ett lugnt klimat för 

undersökningsgruppen och pedagogen. Vid det andra tillfället (grupp 4) var icke-deltagande barn 

närvarande. I början frågade pedagogen ”hur sorterar man?” därefter sade hon ”om jag tar alla korna 

och bildar en grupp”.  

Barnen samspel vid sortering med pedagogens närvaro 

Sorteringsklimatet var lite oroligt för barnen och pedagogen vid tillfället för grupp 4. Barnen var inte 

lika engagerade som grupp 3 hade varit. Barnen lyssnade ändå på pedagogen och visade henne deras 

upptäckter av materialet. Under aktivitetens gång ställde pedagogen utmanande frågor och gav dem 

förslag kring hur de kunde göra. På ett lekfullt sätt kunde barn och pedagog samspela och sortera efter 

olika strategier.  

                                                           
3 Observationer utförda av Nawul Murad 

4 Observationer utförda av Nawul Murad 
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Svårigheter vid videoobservationer 

När pedagogen förklarade och visade barnen hur man sorterade hände det att pedagogens hand 

hindrade mig från att filma det som pågick varpå jag behövde flytta mig till en ny vinkel.  

Databearbetning och analysmetod 

När observationerna var avslutade var det dags för oss att transkribera. Först tittade och lyssnade vi på 

alla observationer och skrev ned vad barn och pedagoger hade sagt när de blev observerade. Vi 

diskuterade kring barnens handlingssätt och deras samtal sinsemellan samt med pedagogerna. Vi 

tittade igenom de filmade sorteringsaktiviteterna flera gånger och skrev ned det barnen och 

pedagogerna sa för att sammanställa resultatet. Därefter valde vi ut de delar vi upplevde viktigast för 

vårt undersökningssyfte och våra frågeställningar. Vi tolkade och analyserade vår datainsamling 

utifrån vår teoretiska bakgrund för att få kunskap om barns sorteringsstrategier (Ahrne & 

Svensson2011:188). Vi bearbetade material efter varje av barnens sorteringstillfälle. Vi har gjort en 

matris för att analysera vår datainsamling. 

Forskningsetiska överväganden  

I ett forskningsarbete följer man individskyddskravet. Det innebär att individen som medverkan i en 

forskning ska skyddas från skada och kränkning. Forskningsetik ger regler och riktlinjer för relationen 

mellan forskare och deltagare som samverkar i forsningsarbetet (vetenskapsrådet 2011:10-18). Enligt 

Stensmo (2002:26) skall Vetenskapsrådets etiska kod följas. Koden är detaljerad i fyra krav:  

Första kravet är information. Detta innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte 

och att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Vi tog 

hänsyn till informationskravet när vi informerade pedagogerna muntligt om syftet med vår studie, 

även föräldrarna informerades både skriftligt och muntligt om undersökningen samt att deltagandet var 

frivilligt och att deltagaren kunde avbryta sin medverkan när de önskade. Vi informerade även att allt 

deltagande var anonymt.  

Samtycke är det andra kravet. Det innebär att forskaren måste ha deltagarnas tillåtelse. Om deltagarna 

är under 16 år krävs att samtycke ges från vårdnadshavare. Deltagarna har rätt att bestämma hur länge 

och på vilka villkor de ska delta och kan avbryta medverkan utan att riskera personliga följder. 

Eftersom deltagarna är under 16 år fick vi skriftlig tillåtelse av deras föräldrar (se bilaga 1).  

Vi hade använt fiktiva namn på både förskola och barn. Materialet förvarades utom räckhåll från 

någon utombördes. Uppgifter om deltagarna bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt och 

skyddas på ett sådant sätt att det skall praktiskt taget vara omöjligt för någon utomstående att komma 

åt uppgifterna . Detta har Vetenskapsrådet kommit att kalla Konfidentalitet. 

Det fjärde och sista kravet är Nyttjande och innebär: ”uppgifter om enskilda personer, insamlade för 

forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Personuppgifter som insamlats för forskningsändamål får inte användas för 

beslut eller åtgärder, om inte den enskilde medger detta” (ibid.2002:27). Vi förklarade för deltagarna 

samt föräldrarna att när examensarbetet är klart kommer videoinspelningarna och bilderna att förstöras 

samt att de ej kommer att användas till annat ändamål än denna studie.  
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I slutet av missivbrevet angav vi kontaktuppgifter till oss samt vår handledare om de skulle ha några 

frågor. 

 

Studiens kvalitet  

Det är ofta förekommande att undersökningar går igenom brister som är bra om forskaren själv 

nämner (Stukát 2005:125). Vi var därför förberedda och införstådda i att vi kanske inte skulle hitta vad 

vi sökte efter. Det kan bero på situationer på förskolornas avdelningar. Tidsperspektivet var en 

synpunkt att tänka på vilken vi behövde mer tid för att göra djupare undersökningar, samt att vår 

tidigare förståelse och erfarenhet kan komma att påverka våra resultat. Vid våra observationer hade vi 

svårt med pedagogerna och barnens närvaro på förskolan då några barn och pedagoger blev sjuka. Att 

observationerna tog rum bl.a. under påsklovet var ett annat problem då en del kunde vara bortresta.  Vi 

tycker att våra resultat har en hög grad av validitet som betyder giltighet (ibid.2005:125). Vi anser att 

vi har fått svar på våra frågeställningar med tanken på att vi valde att genomföra åtta observationer.  

Författaren påpekar att man får lärdom kring det man undersöker direkt från situationen vid 

observationsundersökningen. Resultatet av observationsundersökningen är verklig och lätt att förstå 

och blir en grund för fortsatt diskussion och tolkning (ibid.2005:45-46). Våra observationer gav oss 

möjlighet att spela upp de observerade sorteringstillfällena flera gånger.  

Vi anser att de deltagande pedagogernas erfarenhet  har påverkat studiens resultat. En av pedagogerna 

hade endast tre års erfarenhet på förskolan, dock med två extra års erfarenhet som lärare. Den andra 

pedagogen hade arbetat som förskolelärare i 24 år. Pedagogernas erfarenhet har stor betydelse för 

studiens resultat i form av en  vägledning för barnens tänkande. exempelvis hade pedagogernas 

frågeställningar och kommunikation med barnen effekt på barnens sorteringsstrategier. Pedagogerna 

satte bland annat ord på barnens tankar och  därmed skapade  de nya möjligheter för dem. Författaren 

påstår att man måste utreda grundligt var generaliseringen är gällande. Vi tycker att generaliseringen 

inte är aktuell för vårt arbete utan att resultatet som vi har fått av vår studie endast är riktat för vårt 

examensarbete.  

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat och analys avseende barngrupper, deras antal och 

lösningsstrategier vid barnens sorteringsaktiviteter med och utan pedagogs närvaro i förskola A och B.   

Utan pedagogens närvaro på förskolan A och B  

Vår tolkning och efter analysen av vår data som hänger ihop med denna kategori är att: 

De flesta barnen blev utmanade att genomföra sorteringsaktiviteter när vi presenterade och berättade 

om våra konkreta material, knapparna och djuren. Barnen hade lyssnar på oss och var väldigt 

engagerade vid genomförandet av aktiviteten. De tog upp materialet och började sortera dessa i 

samspel med varandra, imiterade varandra och diskuterade kring vad de gjorde. Orden som barnen 

använde sig av vid sorteringen var liten, lilla, stor, många, ännu större, mycket, hög och mera.  
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Med pedagogens närvaro på förskolan A och B 

Inom denna aspekt tolkade vi att barnen hade börjat sortera och blev engagerade vid pedagogens fråga 

om hur man sorterar. Barnen hade börjat ta ut material och sortera dessa. Här skedde en diskussion 

mellan barnen och pedagogen som uppmärksammat dem om lösningsstrategier och benämnde vad 

barnen ville uttrycka. Vid sortering hade de använd ord som mycket, stor, liten, likadan, många, långa, 

mera, mindre, ännu större, ännu längre och hög.  

 

Förskola A5 

Barnens aktiviteter vid sortering utan pedagogs närvaro 

Barnens sorteringsstrategier vid knappsortering utgick ifrån likheter och skillnader, storleksordning 

och klassificering. Barnen sorterade efter materialets egenskaper som form, mönster, färg, höjd, 

mängd, antal och storlek. 

Sortering enligt strategin likhet/skillnader utifrån mängdegenskaper 

Vid barnens sortering började de med att beräkna ett värde av knappmängden. Två barn sorterade 

tillsammans genom att lägga knappar på en rad. Flickan Justin hade börjat räkna och sade ”Jag ska 

börja räkna, 8, 7, 9, 7, 6”. Pojken Markus säger till henne ”Det tar för lång tid det är inte många”. 

Flickan svarar ”men jag räknar bara, vi behöver mera knappar” och fortsätter att räkna genom att peka 

med fingret. Efter att pojken Markus lade några fler knappar till den knapp raden som de tillsammans 

hade sorterat började Markus att räkna genom att peka med fingret från första knappen till den sista 

och sa ”72, 72, 72”. 

Bråtten (1996:54) refererar till Vygotskij och menar att barnen lär sig att agera viljemässigt efter vad 

de bestämmer. Leken hjälper barnets vilja och skapande. Barnens vilja vid sortering på ett lekfullt sätt 

kunde bestämma hur de skulle sortera, som pojke Milo i andra gruppen, medan han sorterade berättade 

han för flickan Naja hur han skulle sortera. Barnen hade bestämt att de skulle sortera genom att bygga 

en ton . Milo sade ”Vi bygger en ton”. Flicka Naja svarade och sade ”Vi kan göra”. Pojke Milo tog en 

stor knapp och sade ”jag har en stor”. Flicka sade ”jag har också en stor”. Pojke svarade ”Jag kan göra 

två”. Pojken Milo började bygga toner och sade sedan till flicka Naja ”Jag kan räkna de, en , två, tre, 

fyra toner”.  

Min tolkning är att små barn kan uppskatta mängden i deras vardag. Barnens sätt att jämföra mellan 

mängd och antal är olika för att deras numeriska likhet och skillnader ser olika ut. Barnen i bägge 

grupperna hade upptäckt nyanser hos begreppen många, mera och stora. Barnen hade synliggjort detta 

för varandra och fokuserat på likheter och skillnader i uppfattning av mängden aspekter (Björklund 

2008:113-115). 

        Milo  

Sortering enligt strategin storleksordning 

Sortering utifrån storleksordning innebär att barnen hade sorterat knappar utifrån knapparnas olika 

storlekar. Pojken Milo hade seriat knappar genom att ordna knapparna i en följd (Björklund 

2009:110). Pojken Milo hade kategoriserat knappar utifrån vissa egenskaper och tog inte hänsyn till 

                                                           
5 Genomfört av Hala Boya 
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andra. Pojke Leon hade lagt flera knappar som hade olika färger och storlekar på varandra, då sade han 

”Jag har en jätteliten, jag vill inte ha jättemycket, då kan de gå sönder”. Min tolkning är att vid barnens 

uppfattning om hur materialets betydelseförhållande kan vara definitivt för deras placering kan de 

också göra serier. 

      Leon 

Sortering enligt strategin klassificering 

Barnen hade sorterat efter föremålets färg, mönster, storlek och form. Björklund (2008:106) påpekar 

att färg är en visuell aspekt hos ett föremål som småbarn uppmärksammar i tidig ålder. Pojke Markus  

hade lagt knappar med likadana färger, för att se likheter och skillnader kunde han skilja på likadana 

föremål utifrån deras färg. Barnen frågade mig ifall de kan ta hur många knappar som helst vid 

sorteringsaktiviteten, de fick svaret att det gick bra varpå pojke Markus började sortera knapparna efter 

deras färg och sade ”en stor. Pojke Markus hade sorterat utifrån knapparnas egenskaper, färg och 

form. Han tog tre stora blå knappar och lade dem efter varandra på en rad. Pojke Morgan upptäckte en 

knapp som det stod två ord på, han ropade då ”jag har hittar en skriv”. Han visade mig för att ta kort 

på den och därefter utforskade han hur knappen såg ut på hans tröja.  

Efter barnens diskussion om hur de skulle sortera knapparna började flicka Naja att stapla knapparna. 

Flicka Naja sorterade dem efter deras form och storlek. 

Barnen hade upptäckt de visuella likheter och skillnader mellan knapparna. Min tolkning är att 

barnens förmåga att sortera och sedan klassificera kan utvecklas genom att ge barnen utmaningar till 

att variera deras sorteringssätt. Barnen hade sorterat sina knappar efter flera egenskaper som färg, form 

och storlek (Forsbäck 2006:65). Flicka Justin lade märke till knappar med genomskinliga färger. 

Flicka Justin hade hittat en genomskinlig rosa och sade ”Kolla jag har hittat en fin”. Pojke Morgan 

lade märke till knapparnas former och mönster och sade ”Jag kan hitta en blomma”, pojke Markus 

svarade och sade ”Blomman är här jag tog den”. Pojke Morgan tog en annan knapp och lade den med 

andra knappar som han hade haft i form av ett flygplan. Barnen hade sorterat knappar efter färger och 

storlekar men samtidigt efter geometriska former.  

Ma                         Mo  

 

Gruppresultat, barns strategier utan pedagogs närvaro6
   

Resultatet från barngruppernas (1-2) sorteringsstrategier med knappar utan pedagogs närvaro visade 

att barnen redan i början av deras aktivitet hade sorterat tillsammans för att sedan dela upp sig där två 

av dem sorterade tillsammans och den tredje fortsatte sin sortering ensam. Barnen förde en diskussion 

med varandra som kan ses som en fördel eftersom de fick ta del av de andras tankar. Vid barnens 

undersökning av materialet hade de lagt märke till varandras upptäckter av visuella likheter och 

skillnader. Det gällde för former, färger och storlekar. Barnen hade bekräftat varandras upptäckter av 

materialets möjligheter genom diskussion och blickar samt när de svarat varandras frågor.  

                                                           
6 Genomfört av Hala Boya 
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Morgan upptäckte att knapparna hade olika storlekar och medan han letade bland knapparna hittade 

han en liten och sade ”en lite putte”. 

Barnen i gruppen blev nyfikna och tittade på pojkens knapp och frågade om han ville lägga knappen 

med deras långa radknappar. De imiterade varandra på ett lekfullt sätt under sorteringens gång. Flicka 

Naja tog massor med knappar och lade dem på varandra som en hög och sade ”jag ska sortera knappar 

såhär” de andra barnen tittade på henne, därefter började andra barn att ta knappar och lade dem också 

i en hög. Under barnens lek stod de inför en intellektuell förnuftspräglad imitation, som gav dem 

möjligheten att omedelbart kunde lösa problem, såsom Bråten  (1996:44) påpekar.  

De barn som inte var lika delaktiga vid sorteringen med andra barn, sorterade själva. Pojke Morgan 

pratade med sig själv när han sorterade och sade ”Den här heter flygplan, om man har batriat man kan 

flyga”. Han visade samtidigt och diskuterade med andra barn i gruppen om det han upptäckte eller 

sorterade. Morgan hade sorterat knappar genom att lägga dem i formen av ett flygplan och pojke 

Markus kom fram till honom och sade ”den ska inte vara här, den ska vara där”. Morgan började 

förklara för Markus om varför den knappen skulle vara där den var.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att barnen utgick i båda grupperna från sju olika sorteringssätt 

tillsammans. De egenskaper som barnen hade sorterat utifrån var färg, form, mönster, storlek, antal, 

mängd och höjd. Alla dessa egenskaper kan relateras till strategierna likheter, skillnader, 

storleksordning och klassificering. Barnen blev uppmärksamma på knapparnas former, färger, 

mönster, storlekar, glittriga knappar och knappar med bokstäver.  

 

Barnens aktiviteter vid knappsortering med pedagogs närvaro7
  

I barnens sorteringsstrategier tillsammans med pedagogen utgick de ifrån likheter, skillnader, 

storleksordning, parbildning och klassificering. Barnen sorterade efter materialets egenskaper som 

form, mönster, färg, storlek, antal och att jämför mängden. De ord som barnen hade använt var lite, 

stor, likadana, lång, mer, många och mycket, mindre, ännu större, hög och ännu längre.  

Vi hade inte för avsikt att observera språk och matematiska begrepp men ur materialet kommer dessa 

viktiga aspekter fram. Detta påvisar att det finns ett samband mellan språk och matematiska begrepp.  

Barn hade avsikt med att använda de matematiska ord/begrepp som till exempel liten-stor, som är 

deras matematiska erfarenheter. Vid barnens kommunikation med varandra och pedagogen förmedlade 

de deras önskan till varandra genom att använda matematiska ord. Barnen satte matematiska meningar 

i ett språkligt uttryckt. I  enlighet med Vygotskij skriver Bråten, I (1996:82–83) att människor ordnar 

sina föreställningar kring olika föremål när de sysselsätter sig med språkliga gärningar, d.v.s. när de 

kommunicerar. Man använder ord under de språkliga gärningarna, som är viktiga när vi överför ett 

budskap till någon. Språket gynnar kommunikationen och är ett ”socialt” verktyg. Med språket kan vi 

dela och synliggöra våra föreställningar för varandra. Samtidigt kan vi med de språkliga 

kommunikationerna föra vidare och skaffa oss lärdom samt formulera våra uppfattningar och 

upplevelser. På samma gång får vi och passerar tankar och upplevelser genom att ta språket i anspråk. 

Språket är människans nödvändighet som hjälper oss att systematisera förvirringen och oordningen 

som finns runt omkring oss. Det är som ett verktyg för att kunna behandla olika situationer i våra liv, 

samtidigt är språket ett teoretisk och emotionellt redskap som gör att vi kan kommunicera med oss 

själva och förtydliga våra uppfattningar och upplevelser. Språket ger oss ett fast underlag om att vårt 
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liv är en kommunikativ tillvaro. 

 

Sortering enligt strategin parbildning 

Barnen hade parat ihop knappar med räkneord i enlighet med Björklund (2008:134-135)  genom att till 

exempel ta upp en knapp med fyra håll i där efter började barnen räkna hålen och ta upp  en knapp för 

varje uppräknat  håll? till exempel för nummer ett  tog hon/han en knapp för nummer två ytterligare en 

knapp till för nummer tre tog hon/han ännu en knapp och slutligen för nummer fyra en sista knapp ? 

Det vill säga fyra knappar för motsvarande  fyra håll. Flicka Naja tog en knapp med fyra hål och 

började räkna hålen ”ett, två, tre, fyra” sen tog hon lika många knappar som det var hål i den hon 

räknat från. Pojke Leon hade tagit en blå knapp med två hål och efter det tog han en stor grön knapp 

från burkknapparna och började räkna ”ett, två, tre, fyra”. Pedagogen lyssnar på honom och frågade 

om hålet på knappen var lika många som den gröna knappen varpå han svarade genom att skaka på 

huvudet och sade ”nej”. Pedagogen frågade pojke Leon om han kunde hitta fler knappar med fyra hål. 

Pojken hade tagit fyra knappar med vardera fyra hål. Enligt Björklund (2013:65) referera till 

Vygotskij, att ge barn en uppgift efter den förmåga de visade vid aktiviteter är ett inarbetat 

pedagogiskt synsätt som utmanar barnens förmåga att utvecklas. Pedagogen hade uppmärksammat att 

barnen börjat sortera knapparna utefter antalet hål i varje knapp. Barnens inlärningsstrategier är genom 

att urskilja mönstret för att kunna bedöma ett antal (Björklund 2009:64-65).  

Sortering enligt strategin likhet och skillnader 

Vid barnens sortering utifrån visuella likheter och olikheter utgick de från knapparnas former, 

storlekar och mönster. Barnen hade tagit några knappar och började sortera. Pojken Milo hade lyssnat 

på vad pedagogen sagt om att hitta flera knappar med två hål, varpå han tog några knappar med två hål 

men i olika storlekar och lade dem efter varandra på en rad. Pojken hade sorterat efter knapparnas hål. 

I enlighet med Björklund (2008:105) hade pojken blivit uppmärksam på de visuella likheterna och 

olikheterna när de andra barnen hade börjat sortera och genom pedagogens frågeställningar. Pojken 

hade struntat i andra egenskaper på knapparna såsom färg och storlek.  

Sortering enligt strategin storleksordning 

Barnen hade blivit uppmärksamma på knapparnas egenskaper som färg, mönster och former. Flickan 

Naja hade tagit några knappar och lagt dem framför sig på bordet. Hon började fundera och efter att 

pedagogen frågat henne vad hon gjorde svarade hon ”jag ska göra en tårta”. Flickan hade lagt 

knapparna på varandra efter deras storleksordning. Bråten (1996:82) refererat till Vygotskij att är 

flickans symboliska handling en språklig handling. Flickan sorterade sina tankar om föremålet när hon 

kommunicerade. Pedagogen hade benämnt vad flickan gjorde genom att säga ”Du har sorterat dina 

knappar till en tårta genom att lägga de små knapparna ovanpå lite större knappar”. Pedagogen har gett 

flickan möjligheten att begripa och se det matematiska språket (Doverborg & Pramling Samuelsson 

1999:7).  

Sortering enligt strategin klassificering 

Barnen klassificerade knapparna lekfullt efter egenskaperna färg, mönster och antal hål. Pojke Markus 

tog en knapp och lade den på knappraden som han sorterat på bredden. Flika Justin hade hittat en blå 

knapp och visade den för Markus och sade ”Kolla blå”. Medan pedagogen säger att hon letar efter 

knappar med två hål tog Markus två knappar och sade när han tittade på dem ”jag har två hål”. Pojken 

hade sorterat knapparna efter deras hål.  
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Pojke Morgan hittar en knapp med cirklar på och säger medan han visar den för pedagogen ”kolla jag 

har hittat den här” varpå pedagogen svarar ”den här knappen ser konstig ut, den knappen har massa 

ringar”. Pojke Morgan säger ”som vi gjorde mönster” och pedagogen svarar ”ja som ett mönster”. 

Pojken hade sorterat knapparna efter deras mönster.  Pojke Markus hade sorterat knappar efter deras 

geometriska former, hål, storlekar och färger. Med pedagogens inflytande kunde han sätta ord på sina 

tankar (Vygotskij 1982 refererade till i Lindahl1998:58).  

Flicka Justin hade redan hittat en rosa glittrig knapp. Hon har en till från burkknapparna och upptäcker 

att hon har en likadan rosa knapp och säger ”jag har en till”. Pedagogen lyssnade på henne och sade 

”har du hittat två likadana knappar?”. I enlighet med Björklund (2008:107) flickan hade bara plockat 

glittriga knappar med färger som inspirerade henne. Vid barnens sortering uppmärksammade de 

tillsammans med pedagogens kommunikation knapparnas olika egenskaper. Barnen hade sorterat 

genom att lägga dem som ett mönster, Markus sorterade sina knappar genom att bygga Spindelmannen 

och Justin lade dem i formen av en hund, Morgan lade dem i form av en båt.  

 

Gruppresultat, barns sortering med pedagogs närvaro8 

Resultaten från barngruppernas sorteringsstrategier tillsammans med pedagogen visar att barnen i 

början av deras sortering hade agerat var och en för sig och först efter en stund börjat sortera 

tillsammans med pedagogen. Två av barnen hade sorterat tillsammans och den tredje sorterade själv. 

Barnen och pedagogen förde en diskussion vilket lät dem ta del av varandras tankar. Barnens tankar 

hade stimulerats genom pedagogens medvetande uppfattning (Björklund 2013:66). Genom sin 

delaktighet i sorteringsaktiviteten hade pedagogen bidragit till att stimulera barnens lärande. De hade 

möjlighet att diskutera med pedagogen och med varandra i gruppen vilket hade påverkan på deras 

tankar. Vid deras undersökning av material tillsammans med pedagogen hade de uppmärksammat de 

visuella likheter och skillnader de tillsammans upptäckt gällande former, färger och storlekar. Pojke 

Leon hade hittat en stor knapp och utbrast ”en till!” vilket fångade upp pojke Milo’s uppmärksamhet. 

Pojke Leon vänder på knappen och säger ”det står någonting. Pojke Milo tog en knapp med bokstäver 

på och båda pojkarna ropade efter pedagogen för att visa upp sina knappar. Pedagogen tittade på bägge 

och sade ”det finns bokstäver på den knappen och på den också. Jag undrar hur många knappar med 

bokstäver vi kan få fram”. Pedagogen hade benämnt och ställt frågor som haft stor betydelse för 

barnens handlande (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999:42). 

Sammanfattningsvis hade barnen i båda grupperna tillsammans med pedagogen , utgått ifrån elva olika 

sorteringssätt.  De knappegenskaper som barnen sorterat utifrån var färg, form, mönster, storlek, hål, 

geometriska hål på knapparna, knapparnas geometriska former, knappar med glitter, bokstäver, antal 

och jämförda mängder. All dessa egenskaper kan relatera till sorteringsstrategierna som är likheter-

skillnader, klassificering, parbildning och storleksordning. 
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Resultat, barns sortering utan och med pedagogs 

närvaro9  
 

I mina resultat kring barnens sorteringsstrategier utan pedagogens närvaro visade det sig att två barn 

på ett lekfullt sätt samarbetat väl och sorterat tillsammans varpå en sorterade för sig själv. Under 

barnens aktiviteter var de barn som varit mindre delaktiga i en diskussion med de andra barnen i 

gruppen angående knapparnas olika färger genom att lyfta upp och visa de andra eller genom att högt 

berätta vad de hittar. De hade också diskuterat kring vad de sorterade efter. Pojke Morgan som sorterat 

knapparna genom att bygga ett flygplan fick pojke Markus att bli intresserad och frågade om han fick 

ta Morgan’s stora knapp och Morgan förklarade för Markus varför han inte fick ta den. När pojke 

Morgan blev färdig frågade pojke Markus om att få titta på flygplanet, Morgan sade ”Man bara trycker 

här så den flyger vrrrr, Markus din flygplan flyg på väg” 

De hade uppmärksammat varandra genom knapparnas former, mönster . Vid sorteringen genom att 

lägga knappar på en hög eller sortera efter höjd. Flicka Naja staplade knappar med samma storlek som 

ett torn och pojke Milo tittade på henne och sorterade därefter sina knappar på liknande sätt. Pojken 

hade sorterat knapparna genom att lägga den minsta knappen först och den största knappen sist, och 

byggde därefter flera torn på samma sätt.  

Av barnen som sorterade själva valde en av dem att sortera utifrån storleksordning och därefter 

lyssnade han till andra barn i gruppen. Ett annat barn som var mindre delaktig pratade med sig själv 

när han sorterade men uppmärksammade samtidigt andra barn i gruppen på hans upptäckter av 

knapparnas attribut. 

Sammanfattningsvis var det ett barn i ena gruppen som sorterade på egen hand. Han hade sorterat 

genom att stapla knapparna. De andra barnen i gruppen kommunicerade och imiterade varandra och 

även de hade sorterat genom att stapla knapparna. Av barnen i den andra gruppen fanns det även där 

ett barn som sorterat på egen hand. Han hade sorterat genom att bygga ett flygplan. De andra barnen 

samarbetade och hade en allmän lösning, som pojken Morgan, när han hittade en genomskinlig blå 

knapp och sade ”Titta Justin, jag har hittat en pappa haj”, Justin säger ”Där är lillasyster haj, jag vill 

leta efter mamma haj”, Morgan säger ”här är mamma han ska den äta...”. 

Barnens sortering tillsammans med pedagogerna hade visat att barnen i början av aktiviteten gick efter 

några få egenskaper, först när pedagogerna ställt frågor gjordes barnen uppmärksamma på andra 

möjligheter och sorteringsstrategier. Detta ledde till att de började sortera efter flera egenskaper på ett 

engagerat sätt. En fråga som pedagogen hade ställt till ett Leon var ”kan du hitta flera knappar med två 

hål som den blåa knappen?”. Barnen började efter det att leta efter knappar med två hål. De hade visat 

pedagogen sina knappar men utforskade samtidigt materialet på ett grundligt och omsorgsfullt vis som 

bidrog till ett längre samtal mellan samtliga inblandade.  

När pedagogerna var delaktiga var barnen mer koncentrerade och sorterade under en längre tid med ett 

bättre resultat. Leon som inte var delaktig vid gruppsorteringen när gruppen arbetade utan pedagogens 

vägledning, var mer engagerad när pedagogen deltog, vilket ledde till att Leon senare kunde samarbeta 

engagerat tillsammans med Milo. Både Leon och Milo hade sorterat genom att lägga knapparna på en 

rad som senare utvecklat sig till att bli en väg. Pedagogen var väldigt aktiv och hennes frågor stöttade 

barnen med att gå vidare och finna andra sätt att sortera på. Vid pedagogens frågor och diskussion 
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kunde barnen få möjligheten att utforska materialet mer detaljerat vilket medförde att de började 

räkna, känna och se samt jämföra olika egenskaper, under en längre tid. De egenskaperna som 

framkom mest tillsammans med pedagogens närvaro och frågor samt barnens utmaningar, var 

sortering utifrån form, mönster och storlekar. Barnen hade varierat sin sortering och använd sig av 

flera sätt att nå resultat.  

Barnen som var mindre delaktiga hade uppmärksammats med frågor av pedagogen. De hade svarat på 

frågorna och sorterade utifrån sina tankar och känslor. Ett av de barn som varit mindre delaktig blev 

utmanad och ville sortera på samma sätt som andra barn i gruppen. De barnen hade sorterat genom att 

bygga en lång väg och en sjö. I den andra gruppen hade de mindre delaktiga barnen varit väldigt 

engagerade med sin egen sortering men samtidigt blivit uppmärksammad av de andra barnens 

upptäckter varpå han fört en diskussion med dem. Barnen i den här gruppen hade sorterat genom att 

göra en hund, en båt och Spindelman.  

 

    Grupper Antal barn Aktiviteter med knappar Sorteringsstrategier  

Grupp 1 

Grupp 2 

3 barn 

3barn 

Gruppsortering utan 

pedagogens inflytande 

Likhet-skillnad, klassificering 

Och storleksordning. 

Grupp 1 

Grupp 2 

3 barn 

3barn  

Gruppsortering med 

pedagogens inflytande 

Likhet-skillnader, parbildning 

klassificering och 

storleksordning 

Tabell -2- redovisar förskolan A 

 

Förskola B10 

Barns sortering utan pedagogs närvaro 

Barnen blev häpna när de såg materialet och började att fördela det fritt i gruppen. De började utforska 

föremålen. De använde benämningar som stora, lilla, mycket stor och mitt emellan. Deras 

sorteringsstrategier utgick ifrån likheter, olikheter och storleksordning.  

Flickorna kallas här för Alisa, Sara, Rim och pojkarna kallas vi Ole, Him och Kim. 

Sortering efter form 

Barnen plockade snabbt fram djuren ur lådan, stannade till en liten stund och tittade sedan häpet och 

glatt på materialet. Sara tog en ko och sade ”Alla som är ko kommer hit”, Sara reste korna och lade 

dem åt sidan. Sedan tog hon först en get och sen en till, Alisa tittade på och plockade också en get och 

sa ”här kommer en get till”. Medan de jobbade med gruppbildning efter form upprepade de sig ”hästar 

med hästar, getter med getter, elefanter med elefanter”. Him pekade på en av girafferna och sade ”den 

är inte samma färg ” och Sara svarade ”men alla är giraff”.                          

                                                           
10 Genomfört av Nawul Murad 



24 

 

                             

Sortering enligt strategin storleksordning 

Efter att barnen hade sorterat föremålet efter formegenskaperna tittade de på materialet en liten stund 

och sedan sa Sara ”Vi kan göra såhär” och hon ordnade hästarna ”den lilla hästen först, mellan häst 

bakom och sedan stora häst sist”. Barnens erfarenheter om sorteringsstrategier likheter och olikheter 

utifrån storleksegenskaper betyder att barn upptäcker relationen mellan olika föremål (Björklund 

2008:109). Efter det tog barnen alla andra djuren och ställde dem bredvid hästarna, de små bredvid 

varandra, de mellanstora bredvid varandra och sedan de stora. Alisa föreslog att ”de kan stå i led” och 

då ordnade hon zebran efter varandra i ett led enligt storleksordning. Barnets gamla erfarenheter har 

stor betydelse för barnets kunskap, förståelse och lärande (Björklund 2009:23).  

                                                                                                                             

Sortering enligt strategin mängd 

Medan barnen tog fram djuren och ställde dem på bordet, var och en tills Alisa sade ”Vad mycket djur 

jag har” och Sara svarade ”Jag har mycket än dig”. Alisa började räkna sina djur högt och landade på 

sex, Sara replikerade genom att också räkna sina djur och kom ända till tolv. Uppfattning av skillnader 

i antal kan hjälpa barn att sortera föremål efter hur många det finns i en grupp (Forsbäck 2006:62). 

Sara sade ”Jag har mycket än dig”, Alisa sade ”jag räknar mina och dina” varpå de samlade ihop sina 

djur och tillsammans hade de 18st. Barnens räknande till sista räkneordet symboliserar enligt deras 

uppfattning den sista uppräkningen av sorteringsmaterialet (Ahlberg 1998:40). 

Sortering enligt strategin storlek 

Kim plockade en ko och sade ”lille ko”. Ole plockade en ko och sade ”Oj titta den är stor”. Kim 

pekade på en giraff och sade ”den är mycket stor” därefter pekade Ole på kon och sade ”men den är 

ännu stor”. Kim tog giraffen och ställden den bredvid kon ”Titta den är stor” då sade Ole ”Den måste 

sitta ordentligt. Sara tog ett djur i handen och sade ”Vi kan ta de som är stora tillsammans, de som är 

mellan tillsammans och de som är liten tillsammans”. Att jämföra två föremål är grunden för likheter 

och skillnader (Forsbäck 2006:63). På detta sätt bildades tre grupper av djur, varje grupp har sin 

storlek.  

         

Sortering enligt strategin klassificering 

Efter att barnen hade sorterat djuren efter art pekade Sara på hästarna och sade ”De här springer”, 

pekade på korna och sade ”De här äter gräs”. Det finns många varierande kriterier att utgå från när 

man klassificerar former och figurer (Solem&Reikerås 2004:86). 

Sedan plockade Alisa getter och lade fram dem och sade ”de här går över trollens bro” sen började hon 

sjunga ”bockarna bruse går över trollens bro...” varpå barnen imiterade henne. 
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Sortering enligt strategin parbildning 

Efter att barnen hade tagit djurmaterialet ut ur lådan tog varje barn en hög av djur framför sig. Rim tog 

en häst i varje hand och vred och vände på hästarna några gånger, höll sedan hästarnas hovar mot 

varandra och ställde dem på bordet. Därefter tog Rim upp två kor och upprepade proceduren. Hos barn 

i förskolan uppkommer tillfällen där föremål paras ihop och jämförs, det barnet behöver är att 

uppmärksammas vid detta förhållande (Björklund 2008:135). 

Gruppresultat vid sortering utan pedagogs närvaro11  

Då barnen sorterade utan pedagogens närvaro visade sig att barnen till och börja med samarbetade alla 

tre i grupp. Så småningom började en av dem sortera för sig själv och de andra två sorterade 

tillsammans. Barnen diskuterade med varandra under aktivitetens gång. Fördelen med diskussionen är 

att de inblandade fick ta del av varandras tankar. Medan de undersökte materialet uppmärksammade 

de varandra för sina upptäckter, former, storlek och färg. Genom diskussioner, ögonkontakt och att 

svara på varandras frågor bekräftade de sina kamraters upptäckter kring materialets egenskaper.  

Lindahl (1998:59) skrivet att Vygotskij tar upp att barnens kognitiva processer börjar på ett social plan 

i sällskap med andra människor där deras känslor, affekter, intressen och vilja leder deras tänkande till 

en viss riktning. När barnen upptäckte egenskaper hos föremålet uttryckte de sig annorlunda för att 

uppmärksamma de andra barnen t.ex. Ole plockade en ko och sade ”Oj, titta den är stor!” vilket ledde 

till att barnen i gruppen uppmärksammade honom. Kim tog en giraff och jämförde den med kon och 

sade ”den är stor”. Rim tog en häst och sade ”den är stor”. Så imiterade barnen varandra under 

sorteringens gång. Him pekade på en av girafferna och sa ”den är inte samma färg”, de andra blev 

nyfikna och Sara svarade ”men alla är giraff!”.  

Barnen som sorterade ensamma deltog ibland i diskussionen med de andra barnen eller var delaktiga 

när Alisa plockade fram getgruppen och sade ”de här går över trollens bro” och då började barnen 

sjung ”bockarna bruse går över trollens bro” 

Som sammanfattning av de båda grupperna utgick de ifrån sex olika sorteringssätt när de sorterade 

tillsammans. De sorterade  efter egenskaper som form, storlek, mängd, längd, färg och 

mängdjämförelse. All dessa egenskaper kan relatera till sorteringsstrategierna som är likheter-

skillnader, klassificering, parbildning och storleksordning. Barnen blev uppmärksammade på djurens 

färg, form, storlek och höjd.  

Barns sorteringsaktivitet med pedagogs närvaro12  

Vid både tillfällena valde grupperna att sitta vid bordet. Pedagogen lät barnen ta fram djuren ur lådan 

och leka fritt. Pedagogen sade efter en liten stund ”Vet ni, jag tänkte att vi ska sortera och bilda 

grupper av djuren, hur ska vi göra? Eller vilka passar ihop?”. ”Kommunikation hjälper barn och lärare 

att skapa gemensam förståelse som öppnar möjligheterna till fortsatt lärande” (Björklund 2009:12). 

Sortering efter storleksordning 
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Ole sade ”när vi kör vem som är störst” och då började barnen ta fram de djur som var störst. Kim tog 

fram en giraff och sa ”den är stor”, Ole svarade ”nej den är lång”. Leksaksdjur är föremål där man lätt 

kan urskilja likheter och olikheter (Björklund 2008:114). Då bildades en grupp av de stora djuren, Rim 

lyfte upp en ko och sade ”den är stor”, Ole svarade ”nej den är mellanstor”. Pedagogen sade ”Vi kan 

göra en annan grupp, bakom den stora. Har vi mera mellanstor?”. Barnen plockade fram mellanstora 

djur. Kim tog en get och jämförde den med den mellanstora gruppen och sa ”den är mindre”.  

Pedagogen svarade ”Var kan den stå då?”, Ole sade ”Här” och pekade bakom den mellanstora 

gruppen. Pedagogen sade ”Vi har fått en grupp till”, Ole lyfte upp några djur och sa ”De är mycket 

små”. Pedagogen sade ”Med vilken grupp kan de stå?” Ole ställde djuren bakom alla grupper. Rim 

ställde en zebra bredvid den mellanstora gruppen. Pedagogen frågade ”Tycker ni att den tillhör 

mellanstorgruppen?” Barnen svarade nej. Pedagogen sade ”Då den till vilken grupp tillhör?”, barnen 

svarade ”den tillhör smågruppen”. Pedagogen konstaterade ”Vi har fått massa olika grupper, de som är 

störst, de som är mindre stor, de som är mellanstor och de som är små”. Pedagogen hade av 

problematiserat begreppsrelationen mellan storleksförhållandet.  

Sortering efter form 

Pedagogen frågade barnen ”kan vi göra en annat sortering, kan vi göra andra grupper?”, Kim svarade 

”alla som är elefanter ska vara på egen sida”. Form är en tydlig visuell aspekt som är enkel att jämföra 

(Björklund 2008:105). Ole sa ”Nej, vi förstör alla djur”, Pedagog svarade ”om vi gör såhär, alla kor 

ska vara tillsammans”. Barnen började dra till sig sina djur till sidan, nämna dem och bilda grupper.  

Sortering efter antal och färg 

Kim sade ”Jag har många djur”, pedagogen frågade Kim ”Vilka grupper sorterade du?” och Kim 

svarade ”Hästar och getter”.  

Pedagogen sade ”Ska vi räkna djurgrupperna?”, Kim började räkna och pekade med fingret ”en, två 

tre..., sex”. När barn räknar är det symptom på att barn har förståelse att räkneordet talar om hur 

många det är (Sterner & Johansson,B 2006:78). Him tog två getter och sade ”De är olika, de har olika 

färger”, pedagogen svarade ”de har olika färg”. Då sorterade Him geten och lade bort den ifrån 

getgruppen.  

Sortering efter klassificering 

Pedagogen sade ”Kan vi sortera på annat sätt?”, Alisa försökte använda sina gamla kunskaper genom 

att klassificera djuren t.ex. kon äter gräs och hästar springer. För att barn ska kunna generalisera sina 

kunskaper måste de få bearbeta sitt intryck (Björklund 2013:61). Alisa frågade ”Vad gör giraffer?”, för 

att uppmärksamma barnen på andra egenskaper hos materialet svarade pedagogen ”de har ganska 

långa halsar”. Lärarens uppgift är att stödja barns lärande och utveckling (Björklund 2008:48). Barnen 

hade funderingar och pedagogen försökte med sin fråga att hjälpa barnet att urskilja relationen mellan 

matematiska begrepp samt att hela tiden försöka sätta ord på djuren och djurgrupperna.  

Gruppresultat, sortering med pedagogs närvaro13 

Resultatet av barngrupperna vid sorteringsstrategin tillsammans med pedagogen visade att pedagogen 

lät barnen undersöka och lära känna materialet för att barnen skulle kunna uppfatta olika faser, enligt 

Björklund (2009:15). Barnen sorterade sedan tillsammans med pedagogen. Under aktivitetens gång 

förde barnen diskussioner med varandra och med pedagogen. Tillsammans med andra människor 

                                                           
13 Genomfört av Nawul Murad 
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skapar barn förståelse och mening (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000 refererad till i 

Bjervås 2003:70). Efter en liten stund började ett barn från varje grupp att sortera för sig själv. 

Pedagogen försökte medvetet att stimulera barnens lärande och ge dem möjlighet att vara delaktiga i 

aktiviteten genom att ställa frågor, tycker ni, hur kan vi, tror ni, etc. Läraren försöker i dialoger med 

barnen att förstå barnens tankar, aktiviteter och utmana dem till reflektion (Benn 2003:108). Barnens 

uppmärksamhet av varandras upptäckter var tydligt under deras undersökningsaktiviteter tillsammans 

med pedagogen, där barnen besvarade varandra genom tal eller ögonkontakt samt pedagogens gensvar 

och försök att uppmärksamma barnen på andra egenskaper hos föremålen. Björklund (2009:31) 

refererar till Runesson (1999;2005) att det är mycket tydligt att lärarens sätt att antingen öppna eller 

begränsa barnens möjlighet att lära genom att lyfta fram varierande faser hos föremålet. Barnens 

upptäckter gick utifrån egenskaperna form, storlek och färg.  

Pedagogen hade problematiserat olika matematiska begrepp och relationen mellan dem t.ex. ”tycker ni 

att den tillhör mellanstora gruppen?” enligt Björklund (2013:91). Barnens upptäckter gick utifrån 

egenskaperna form, storlek och färg. 

Sammanfattningsvis av de båda barngruppernas sortering utgick de från sex olika sorteringssätt vid 

aktiviteten tillsammans med pedagogen. De egenskaper som barnen sorterat utifrån vad färg, form, 

storlek, antal, mängdjämförelse och storleksjämförelse. Alla dessa egenskaper kan relateras till 

sorteringsstrategierna som är likheter/ skillnader, klassificering, parbildning och storleksordning. 

Barnen blev uppmärksammade på djurens form, färg, varierande storlekar och långa halsar.  

Gruppresultat, sortering utan och med pedagogens närvaro14 

Mina observationer visade att barnens sorteringsstrategier utan pedagogens närvaro är att i båda 

grupperna fanns ett barn som inte var delaktig utan sorterade för sig själv. Barnen lyfta upp olika 

föremål och visa varandra i gruppen för att tydliggöra samt få sin lösningsstrategi bekräftad av andra 

t.ex. när Sara sade ”Vi kan göra så här” och ordnade sedan med hästarna ”Den lilla hästen först, 

mellan häst bakom och sedan stora häst sist”. Barnen tog då de andra djuren och ställde dem bredvid 

hästarna. 

Barnen använde sig av imitation under aktivitetens gång när de uppmärksammade varandra kring 

materialets egenskaper som form, färg, storlek etc. Exempelvis plockade Ole upp en ko och sa ”oj titta 

den är stor”. Kim imiterade och pekade på en giraff och sade ”Den är mycket stor”, de andra barnen 

gjorde likadant. När Rim tog upp två hästar och försökte jämföra dem imiterade Ole henne och tog två 

kor och försökte att jämföra dem. Barnens uppmärksamhet var tydlig under tiden.  

Barnen samspelade med varandra under undersökningsaktivitetens lopp, när Sara tog några stora djur 

och sade ”de stora ska vara tillsammans” började de andra barnen plocka fram de djur som var 

liknande storleksmässigt. Även de barn som var mindre delaktiga tog fram några djur. De sorterade 

själva efter form och tittade ofta på de andra barnen och deltog även när barngruppen sjöng bockarna 

bruse. 

När barnen sorterade tillsammans med pedagogen fick de i början ta fram materialet ur lådan för att 

bekanta sig med det. Varje barn tog några djur till sin sida och var upptagna med dem. När pedagogen 

ställde frågan ”kan vi bilda grupper av djuren?” hjälpte barnen varandra och sorterade dem. Pedagogen 

ställde fler frågor ”kan vi sortera på annat sätt, hur kan vi göra?”. Barnen kom med olika förslag. De 

utforskade materialet och hjälpte till med diskussion mellan barn och pedagog och jobbade längre med 
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materialet. Pedagogens frågor utmanade och stöttade barnen vi undersökandet av 

sorteringsmöjligheterna. Frågorna uppmärksammade barnen på fler möjligheter till sortering. 

Under aktivitetens gång tillsammans med pedagogen blev de mer medvetna om materialets olika 

egenskaper. När de försökte bilda en grupp av de största djuren plockade Kim giraffen och ställde den 

med den stora gruppen, Ole ropade då ”Nej inte den!” varpå pedagogen frågade varför svarade Ole 

”för den är lång”. Pedagogens närvaro utmanade gruppens utforskande och påverkade dem till en 

positiv sortering där alla barn i gruppen deltog. De egenskaper som barnen använde sig utav var 

storlek, form, färg. De barn som sorterade för sig själva var ändå med och svarade på pedagogens 

frågor och hjälpte även gruppen när tillfälle gavs.  

 

       Grupper Antal barn Aktiviteter med djur Sorteringsstrategier  

Grupp 3 

Grupp 4 

3 barn 

3barn 

Gruppsortering utan 

pedagogens inflytande 

Likhet-skilnade, klassificering 

Parbildning och storleksordning. 

Grupp 3 

Grupp 4 

3 barn 

3barn  

Gruppsortering med 

pedagogens inflytande 

Likhet -skillnader, klassificering 

och storleksordning 

Tabell -3- redovisar förskolan B  

 

                                              

                                             Bilder på sorterings material                

                Knappar                                                                                    Djur 

.                                               

Diskussion  

I det här avsnittet kommer vi att diskutera metoden som vi använt oss utav i studien, därefter 

diskuterar vi det resultat vi fått genom observationerna i relation till den litteratur vi använt vid 

litteraturgenomgången. Vi kommer också att dra slutsatser av vår studie och diskutera de resultat som 

vi fått samt svara på de frågeställningar vi haft som syfte. Vi avslutar genom att ge några tankar om 

hur vi kan gå vidare med vår forskning. 

Metoddiskussion 

Vi ansåg att använda observationer som metod och knappar/djur som material i vår studie var ett bra 

val att använda i ett specifikt ämne, nämligen matematik. Vårt syfte var att studera vilka strategier 
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använder barn när de sorterar material i närvaro av en pedagog och på egen hand. Genom användandet 

av videokamera i våra observationer gjorde materialet i vår studie mer tillförlitligt. ”Vill man veta 

något om verkligheten, så ska man observera den” (Backman 2008:31). 

Genom våra videoobservationer kunde vi vara närvarande och ta del av deras agerande vid sortering. 

Videoinspelning och smartphone hjälpte oss väldigt bra. Genom denna metod fick vi följa upp vad 

deltagarna sade och gjorde i deras sociala sammanhang, genom att lyssna på de inspelade situationerna 

upprepade gånger. Vi märkte att videoobservationerna gav oss svar på syftet med vår undersökning. 

Pedagogerna var engagerade och försökte hjälpsamt att göra som de brukar i vardagen men vi är 

medvetna att närvaro av kamera påverkar människor. Pedagogernas sätt att uppmärksamma barnen på 

materialets andra egenskaper var tydligt men däremot vägledde de inte barnen som visade bristande 

erfarenheter till matematiska begrepp.  

Tanken med vårt val av material knappar och djur var dels att det är ett bekant material och vi önskade 

att barnen skulle kunna arbeta aktivt med att skaffa en atmosfär av relationer mellan varandra. 

Materialet utmanade barnens matematiska tänkande och gav dem möjlighet att klassificera, beskriva 

storlekar, räkna, jämföra etc. på olika sätt så som  (Björklund 2013:89-9) beskriver. Fastän materialen 

är åtkomliga i förskolor var djurmaterialet i förskola B inte som vi önskade oss för studiens syfte. 

Förskola B hade tre sorter av djur och varje sort hade två storlekar, vi hade önskat fler än tre sorter 

samt att varje sort haft minst tre olika storlekar, vilket innebar att vi själva fick stå för djurmaterialet.  

En annan anledning till att vi använde just knappar och djur är för att knappar är ett utforskande och 

inspirerande material som tilltalar barnen och har varierande egenskaper som utmanar deras 

matematiska tänkande. Gällande djurmaterialet valde vi det eftersom pedagogen kunde problematisera 

olika matematiska begrepp och att urskilja relationen mellan dem. Det visade sig i vår studie att 

barnen var tilltalade av materialen och agerade engagerat med sorteringen samt att det gav dem 

möjligheten att upptäcka och variera olika sorteringssätt och utmanade deras matematiska tankar.  

I förskola B utspelade sig alla sorteringsaktiviteterna vid samma tillfälle  där de andra verksamheterna 

pågick, vid det tredje tillfället var undersökningsgruppen och pedagogen dock ensamma i rummet. Vi 

upptäckte stora skillnader mellan de olika tillfällena. Om vi skulle gör om dessa observationer skulle 

vi välja att vara ensamma i ett rum då det skulle innebära en lugnare atmosfär.  

Vi upplevde att barnen under våra videoobservationer hade fått gott om tid och fler möjligheter att 

sortera på olika sätt under alla aktiviteter. Vi upplevde också att diskussionen med barnen stimulerade 

dem till att tänka och fundera över vad de gör som leder till att finna nya lösningar. Angående barnens 

antal valde vi tre barn i varje grupp på grund av att våra förväntningar att barnen i samtliga grupper 

skulle vara lika delaktiga i sorteringsaktiviteterna och diskussionerna, det visade sig dock att varje 

barngrupp utvecklades till att ett barn sorterade själv och de andra sorterade i par. Vi tror att det kan 

bero på barnets vilja att sortera själva. 

Resultatdiskussion  

Vi börjar med att presentera en analys av förskolebarns lösningsstrategier utan pedagogens närvaro. 

Därefter presenterar vi en analys av deras strategier  med pedagogens närvaro. Våra frågeställningar 

var: 

Vilka sorteringsstrategier använder barnen när de sorterar i grupp utan pedagogens närvaro? 

Vilka sorteringsstrategier använder barnen när de sorterar i grupp med pedagogens närvaro? 
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Förskolebarns lösningsstrategier utan pedagogs närvaro 

Vår studie visade att barnen vid sorteringsaktiviteten hade sorterat genom att klassificera på ett enkelt 

sätt. I likhet med Björklund (2008:102) hade barnen skiljt på likheter och skillnader samt vad som var 

gemensamt hos materialet och var viktigt vid deras sorterande. Vid sorteringsaktiviteterna gav barnen 

uttryck för vissa matematiska begrepp såsom lilla, liten, stor, större, ännu större, många, mycket, mera 

och hög. Barnen hade uttryckt de matematiska ord vid deras upptäckt av materialets olika egenskaper 

samt vid diskussionen de förde med varandra. Genom vår observation stämde vi överens med 

Björklund (2007:77) i studien att de matematiska begrepp stödde barnens diskussion mellan varandra 

och kunde beskriva vad som var gemensamt och vad som skiljde materialet åt.  

Det visade sig att barnen undersökt, sorterat och kommunicerat efter materialens visuella egenskaper 

som färg, storlek och form (Björklund 2008:104). Barnens sorteringsstrategier hade varierat. Vid 

sorteringen hade några av dem endast en strategi medan andra hade flera. Barnen hade sorterat utifrån 

deras tidigare erfarenheter som haft betydelse för deras strategier. I linje med Jakobsson (2012:154)  

refererar till Säljö (2005) visade vår studie att när barnen sorterade materialet efter olika strategier 

hade materialet förändrats från en situation till en annan genom att interagera barnens kunskaper och 

erfarenhet till materialet. Enligt läroplanen (Lpfö 98/10:10) ska förskolan sträva efter att varje barn 

”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld”.  

I likhet med Björklund (2007:123, 2008:54) visade vår studie att sorteringsaktiviteter gav barnen 

möjlighet att upptäcka nya sorteringsstrategier. Barnen följde olika mönster bland annat de fogade 

ihop alla materialets delar till en större helhet.  Vid sorteringen hade barnen bildat mönster efter en 

specifik ordning t.ex.  genom att befoga ihop delar av material till en store helhet. Vid fler tall tillfällen 

under sorteringen använde barnen fingrarna för att visa oss antal knappar/djur. Detta resultat stämde 

med Ahlberg (2000:101) som skriver att barnen använder fingervisning för att visa antal.  

I barnens kommunikation hade de synliggjort en mängd för varandra och tog andras sätt att sortera 

genom att uttrycka meningar som barnen själva uppfattade att synliggöra likheter eller skillnader i 

deras uppfattning av mängd. Detta stämmer med Björklund (2008:113) som skriver att barnen i deras 

vardag jämför och uppskattar mängder i olika samband. I vår studie kommunicerade och imiterade 

barnen med varandra vid deras sortering genom att se hur de andra barnen sorterade. I likhet med 

Forsbäck (2006:62-66) förde barnen diskussioner med varandra och sorterade och placerade material 

utifrån olika strategier. Barnen hade sorterat efter likhet, olikhet, parbildning, storleksordning och 

klassificering.  

Förskolebarns lösningsstrategier med pedagogs närvaro 

Att kommunicera innebär att man deltar i andra värld (Johansson 2003:44). I vår undersökningsstudie 

av barns observationer märkte vi vad Björklund (2008:87-182) nämner, att genom samspel med andra 

människor och omgivning skall lärandet ske, eftersom det till stor del är den vuxne som skapar 

miljöerna i förskolan. Barnets lärande och utvecklande av matematiska fenomen stärktes genom 

barnens samspel och kommunikation, med en intresserad och uppmärksam lärare . 

Björklund (2009:16) forskningsresultat visar att barnen vid deras samspel lär sig matematiska begrepp 

samt att uttrycka sig på ett sätt som ger mening till deras handlingar. I vår studie visade barnen med 

pedagogens närvaro och deras samspel med varandra att de kunde uttrycka sig och sätta ord på deras 

tankar, idéer och handlingar. Vid undersökningsaktiviteterna samspelade barnen med varandra och 

pedagogerna som försökte uppmärksamma barnen på materialets andra egenskaper. Johansson 
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(2011:25) säger att pedagogernas närvaro och intresse stöder diskussionen mellan pedagoger och barn 

och kan beskriva materialets likheter och skillnader. Det som pedagogerna behöver göra är att sätta 

ord på barnens upptäckter av materialets olika egenskaper och att skilja mellan dem, skriver Olsson & 

Forsbäck (2008:20) vilket också stämde med våra resultat i denna studie. Genom att pedagogen 

benämner och frågar kring det barnen upptäcker och gör, hade hon problematiserat relationen mellan 

matematiska begrepp. Detta gav barnen tillfälle att upptäcka materialets andra möjligheter och 

upptäcka relationen mellan materialets olika delar. Exempelvis som när pedagogen uppmärksammade 

barnen på giraffernas långa halsar.  

Utifrån de frågor som pedagogerna ställde till barnen under aktivitetens gång, märkte vi att barnen 

utvecklade sorteringsstrategier. Tvåsidig kommunikation mellan barn och vuxen är en viktig 

förutsättning för att utveckla barns förståelse för olika faser samt att den vuxne måste benämna det 

man riktar uppmärksamheten mot (Pnina Klein1989 refererad till i Doverborg & Pramling Samuelsson 

1999:128). Pedagogerna försökte nämna och sätta ord på det barnen gjorde t.ex. när pojken Naja på 

förskola A, sorterade sina tankar om knapparna efter att hon kommunicerade med pedagogen. 

Pedagogen hade benämnt det flickan gjort genom att säga ”Du har sorterat dina knappar till en tårta 

genom att lägga de små knapparna ovanpå lite större knappar”.  

Doverborg & Pramling,S (1999:62) skriver att pedagogerna inte ger lösningar utan uppmuntrar barnen 

att själva fundera, reflektera och prova att hitta lösningar på de situationer som uppstår, vilket stämde 

överens med resultaten i vår studie. Barnets matematiska språk och begreppsförståelse utvecklas 

genom kommunikation mellan pedagog och andra barn som är mer kompetenta (Rogoff 1990 

refererad till i Doverborg & Pramling,S 1999:133). Pedagogerna använder sig av matematiska ord och 

begrepp när de kommunicerar med barnen under sorteringsaktiviteterna. Barnen kunde med 

pedagogens hjälp sortera efter materialets visuella likheter och skillnader. Barnen sorterade efter 

materialets egenskaper som storlek, form och färg. Pedagogen hade uppmärksammat barnen på andra 

lösningsstrategier på ett mer aktivt vis. Doverborg & Pramlin, S (1999:7) refererar till Doverborg 

(1987) för att barn ska kunna erövra matematikens värld måste pedagogen hjälpa barn att förstå, se och 

uppfatta matematikens språk. Pedagogen hade hjälpt barnen genom att jämföra materialets olika delar 

med varandra för att se och förstå likheter och skillnader, gällande matematiska begrepp och ord samt 

att kunna sortera efter deras tankar.  

Barnen tog reda på antal när de räknade objekten tills alla objekt i mängden var uppräknade, när 

pedagogen bett att de skulle räkna dem. Barnen använda sig också av den medfödda förmågan att 

uppskatta antal objekt i mängden. Den förmågan antas ligga som grund för att utveckla 

räknefärdigheten. Det betyder att den meddelar känslan om en mängd är större eller mindre än en 

annan. Barn använder förmågan att uppskatta antal och benämner mängden med räkneord i vardagliga 

aktiviteter enligt Björklund (2009:62-63;65). 

Genom pedagogens kommunikation och utmaningar upptäckte barnen de nya materialens egenskaper 

och sorterade flera nya strategier t.ex. hål, former, knapparnas geometriska hål, mm. Barnens 

lösningsstrategier tillsammans med pedagogens närvaro var efterlikhet, skillnader, klassificering, 

parbildning och storleksordning. 

Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete är att studera vilka strategier barn använder när de sorterar material i 

närvaro av en pedagog och på egen hand. I vår studie kom vi fram till att barnens samarbete fungerade 

bättre med pedagogens närvaro än vid deras egna sortering. Vi tror att detta kan bero på att antingen 
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var barnen ovana att genomföra en aktivitet med pedagogens hjälp eller att de ville upptäcka 

materialets möjligheter och egenskaper. En annan möjlighet kan vara att barnen har större lust att 

utföra sortering tillsammans med pedagogerna. Vi antar att vi kunde haft mer material att analysera 

ifall barnen samarbetade på ett bättre sätt vid den egna sorteringen, men det är inget vi kunde  

bestämma då. Vi kan heller inte konstatera om barnens kommunikation och imitation hade haft en 

större betydelse för deras samarbete vid sortering. Däremot märkte vi att barnens kommunikation med 

varandra under pedagogens närvaro hade en stor betydelse för deras nya sorteringssätt. Med detta drar 

vi slutsatsen att kommunikationen kan fungera som en fördel mellan barnen då pedagogen vidgar 

deras upplevelse och sätt att tänka.  

Vi hade i slutet av arbetet gjort en jämförelse mellan barnens sorteringsstrategier utan och med 

pedagogens närvaro. Likt Doverborg (2006:8) visade vår studie att pedagogens närvaro hade betydelse 

för barnens utveckling när de hade sett det nya materialets möjligheter att sortera efter. Barnen hade 

sorterat efter fler av materialets olika egenskaper och kunde resonera kring matematiska begrepp, 

jämföra och räkna, medan barnen hade sorterat efter några av materialets egenskaper vid deras 

gruppsortering. Pedagogen vid barnens sortering hade på ett lekfullt sätt synliggjort de nya 

matematiska orden och begreppen. Vi märkte även att pedagogernas frågor till barnen medverkade till 

att de började tänka kring sina sorteringsstrategier, detta gällande för både de barn som sorterade 

själva samt de som var mer aktiva som grupp.  

 

Barnen hade under aktiviteterna olika strategier att sortera efter och de hade upptäckt andra 

egenskaper hos materialet. Detta gav oss möjlighet att se och förstå kring barnens sätt att sortera efter 

olika strategier. Under vårt genomförande av dessa aktiviteter och efter, förde vi diskussion kring 

detta. I likhet med Johansson, E (2003:44) refererar till Beekman (1984:11) hade vi intresserade 

uppfattningar och var öppna angående tolkningar av barnets agerande för att kunna tillträda in i 

barnets livsvärld.  

Vad gäller leken märkte vi att barnens sätt att sortera gjordes på ett lekfullt sätt. Leken hade en stor 

betydelse för deras utveckling. Enligt Sterner (2000:230) handlar matematisk förmåga om att hitta på, 

skapa, att prova tankar och teorier. Det visade sig här genom barnens lekfulla sortering, diskussioner 

och imitationer där de bidrog till varandras lärdomar.  

Genom att pedagogen tillvaratar barnens idéer och kunskaper vid sorteringen kunde de synliggöra och 

problematisera (visa relationen mellan olika begrepp) matematiska ord och begrepp samt utveckla 

deras sorteringssätt.   

Vidare forskning 

Vi tycker att som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att intervjua barnen gällande   

deras tankar kring sortering. Det skulle också vara intressant att jämföra mellan pojkar och flickor  

gällande genusperspektiv. Finns det skillnad mellan pojkar och flickors sorteringssätt? Det som vi 

hade gjort annorlunda om vi fick göra om detta arbete är att utöka barngrupperna och även kunna ha 

en kontrollgrupp för att se om barnen skulle bli mer sammarbetsvilliga och jobbar mer i par.  
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Bilagor  

 

                                                                                                                              Bilaga: 1 

Hej! 

Vi är två studenter från barn och ungdomsvetenskapliginstutionen som läser vår sista termin till 

Förskollärare på Stockholms universitet. Nu under våren ska vi skriva vårt examensarbete som inriktar 

sig mot matematik i förskolan. Det vi vill undersöka är; 

 

Vilka sorteringsstrategier använder barnen när de sorterar i grupp? 

 

 Vilka sorteringsstrategier använder barnen vid sortering med pedagogens närvaro? 

 

För att undersöka våra frågeställningar kommer vi använda oss av observationer. Vid observationerna 

kan det förekomma att vi kommer att använda oss av en videokamera och kamera för att fotografera 

material och lärandetillfällen i matematik. Om barn eller personal tas upp i våra arbeten, är det med 

fiktiva namn. Att observera med stöd av videokamera ger möjligheter att synliggöra det som är svårt 

att observera kroppsspråk, tonfall, språknyanser, ögonkontakt och annat i mötet mellan barn och 

pedagogerna. Det ger också en möjlighet att se samma situation flera gånger och fokusera på olika 

frågeställningar. Det inspelade materialet ska betraktas som minnesanteckningar och endast ses av oss 

två studenter. Vid eventuell fotografering kommer vi endast att fotografera lärandematerialet och 

ibland barnens händer när de arbetar med materialet. Det kommer inte sparas längre än 

utvecklingsarbetet pågår och förvaras så att det inte kommer i obehöriga händer eller kan förväxlas 

med annat material. Efter avslutat arbete kommer allt material förstöras. Om ni har några frågor kan ni 

kontakta oss: Nawul Murad & Hala Boya  

Handledare Marie Bergman : mail 

Nawul Murad : mail&mobil 

Hala Boya : mail&mobil 

Ni får filma / fotografera  mitt/mina barn 

Ja  

Nej 

Namn teckning 

Datum :
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